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1. BASKI ÖNSÖZÜ

Siyaset; hem toplumu yönetme ve yönlendirme sanatı, hem de 
devlet ve hükümet işlerini yürütmek üzere, hukuki ve ahlaki düzen-
lemelere girişme sahasıdır. Strateji ise; siyasi, askeri, ekonomik ve 
sosyal projeleri hedefine ulaştırmak ve engelleri kolayca ve en az 
kayıpla aşmak üzere belirlenen teorik, teknolojik, taktik ve lojistik 
imkânların en etkili ve verimli şekilde programlanması ve uygulan-
masıdır. 

Lojistik;  (Yeterli ve yetenekli eleman ve personelin, her türlü 
araç, gereç ve malzemenin, bunların ikmal ve destek kuvvetlerinin 
hazırlanması), Taktik; (Eldeki imkân ve fırsatların, en hayırlı ve ba-
şarılı sonuçları alacak usullerle ve ustalıkla kullanılması), Tekno-
lojik; (O sahadaki teknik birikimlerden ve teknolojik gelişmelerden 
yararlanılması ve daha ileri model ve metotların yaratılması), Ve Te-
orik; (Geçmiş deneyimlerden de faydalanarak, daha yeni ve etkili 
program ve projelerin tasarlanması) gibi bilgi ve becerilerden yok-
sun kurum ve kuruluşların başarıya ulaşma şansı zayıftır. 

Bir Teşkilat veya Hükümet Hedefine Varmak İstiyorsa: 
a) Rakiplerinin gücünü, avantajlarını ve zafiyet noktalarını, 
b) Kendisi aleyhindeki tahdit ve tehdit  (sınırlama ve korkutma) 

unsurlarını ve bunları aşma yollarını, 
c) Teknik, ekonomik, politik, psikolojik ve askeri yönden her türlü 

gücü hazırlama imkânlarını, 
d) Bu gücü yerinde ve yeterince kullanma başarısını, 
e) Bu gücü sürekli geliştirme ve olgunlaştırma şartlarını, 
f) Rakiplerinin:  
1- Mevcut güçlerini ve yeteneklerini, 
2- Görünen girişimlerini ve gerçek niyetlerini, 
3- Kısa ve uzun vadeli siyaset ve stratejilerini, önceden öğ-

renme ve karşı tedbirler geliştirme (istihbarat) kurallarını bilme-
si ve ona göre hareket etmesi lazımdır. 
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Tarih boyunca yaşanan bütün başarısızlıkların altında, bu strate-
jik anlayış ve atılımlardan mahrum lider ve hükümetlerin hatası yat-
maktadır. Gerek bütün yeryüzünde, gerek kendi bölgesinde, gerek 
ülkesinde ve gerekse yakın çevresinde, ekonomik ve sosyal geliş-
meleri menfi yönde etkileyen ve toplum kesimlerini manipüle eden 
merkezleri ve bunların yöntemlerini bilmeyen, bilse de baş edeme-
yen lider ve hükümetlerin, olumsuz gelişmeler karşısında “ne yapa-
lım, birileri düğmeye basınca bunlar oluyor!” cinsinden mazeretlere 
sığınması, kendi acizliklerinin ve çaresizliklerinin ifadesi ve ispatıdır. 

Türkiye’mizde ve bütün ülkelerde gerçek bağımsızlığa ulaş-
mak ve başarılı hizmetler sunmak isteyen siyasetçilerin ve hü-
kümetlerin: 

a) Yönetim çarkını kolaylaştırması ve yetkileri paylaşmaktan 
korkmaması, 

b) Ülke çapında, her kurum ve kademede denetim ve kontrol me-
kanizmasını çalıştırması, 

c) Her konuda ve herkese karşı adalet ve eşitliği sağlaması, 
d) Toplumu manen disiplinize eden dini değerlerin ve psikolojik 

dinamiklerin güçlenmesine, inanç ve ifade özgürlüğünün yerleşme-
sine çalışması, 

e) Demokrasiyi kurumsallaştırması, genel ve yerel yönetimlerin 
halk iradesini tam olarak yansıtması, seçilmişlerle atanmışlar ara-
sındaki demokratik dengenin korunması, 

f) Şeffaflık ve tarafsızlığın uygulanması, Milli Güvenliği ilgilendi-
ren özel durumlar dışında “gizlilik ve devlet sırrı” arkasına saklanıl-
maması, 

g) Kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin oturtulması,
h) Sağlıklı ve sürekli istihbarat ve bilgi kaynaklarına sahip olun-

ması, 
i) Evrensel (Avrasya-Yeni Dünya) 
Bölgesel (Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Ortadoğu, Karadeniz 

ve Akdeniz Havzası) 
Ve ülke çapında (Genel, bölgesel ve il bazında) gerekli ve yeterli 

siyaset ve stratejileri hazırlaması gerekmektedir.  
Bunun için, toplumu oluşturan bireylerin de, hem kendi hak-

larını kullanacak, hem başkasının haklarına saygı duyacak ve 
sahip çıkacak bir şuur olgunluğuna ulaşması da beklenir. 
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A- Pozitif Haklar: Herkesin doğuştan sahip olduğu can, mal ve 
namus emniyeti, din ve düşünce hürriyeti gibi tabii haklardır ki, bun-
ları korumak devletin görevidir.  

B- Politik Haklar: Her türlü ekonomik ve sosyal girişim ve gay-
retlerdir ki, bunları gözetmek ve geliştirmek sivil toplum örgütlerinin 
ve kısmen siyasi partilerin görevidir.

C- Pratik Haklar ise, seçme ve seçilme hakları, yerel ve genel 
yönetimlere katılma imkânlarıdır ki, bu hakları kullanmak ve sahip 
çıkmak da özellikle fertlerin görevidir.

Örneğin Türkiye, Tarihi kültür ve medeniyet mirası, Tabii ve 
coğrafi yapısı, Temel yeraltı ve yerüstü kaynakları ve Talihli fır-
satları bakımından, “Dünya Devleti=Süper Güç” olacak potan-
siyel imkânlara sahip olmasına rağmen, maalesef bilinçsiz ve 
beceriksiz yöneticiler elinde perişan edilmiştir.

Evet, Süper Güç olmak için,
Ekonomik güç gereklidir, ama yeterli değildir. Eğer yeterli ol-

saydı Almanya süper güç olurdu.
Bilim ve teknolojik güç gereklidir, ama yeterli değildir. Yeterli 

olsaydı Japonya süper güç olurdu.
Jeopolitik konum çok önemlidir, ama yeterli değildir. Yeterli 

olsaydı, Türkiye süper güç olurdu.
Askeri güç mutlaka gereklidir, ama yeterli değildir. Yeterli ol-

saydı, Çin süper güç olurdu.
Nüfus yoğunluğu da önemli bir etkendir, ama yeterli değildir. 

Yeterli olsaydı Hindistan süper güç olurdu.
Tüm dünyayı etkileyecek bir kültür ve yaşam biçimi (Mimari, 

müzik, moda, (giyecek, yiyecek, içecek ve eğlence tarzı) önemli 
ve özellikli bir öğedir, ama yeterli değildir. Yeterli olsaydı Fran-
sa süper güç olurdu.

Süper Güç olmak için, gerekli olan bütün bu şartların hepsini 
hazırlamakla beraber, bunları dünya dengelerini hayırlı yönde 
değiştirecek ve düzeltecek şekilde kullanacak büyük bir beyine 
ve süper bir organizeye ihtiyaç vardır. İşte bu beyin ve birikim, 
Türkiye’nin ve insanlık aleminin en büyük şansıdır.

Umuyoruz ki, yakın bir gelecekte; İlim ve teknoloji üstünlü-
ğünü ve öncülüğünü ele geçirmiş, bunun yanında yeni ve yay-
gın kalkınma modelleri geliştirmiş, kendi öz kültürünü, dünya-
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nın her yerinde özlenen ve özenilen hale getirmiş, temel insan 
haklarının ve evrensel hukuk kurallarının sağlanması ve Dünya 
huzurunun korunması açısından, siyasi ve askeri etkinliğini, 
herhalde ve her yerde hissettirebilen, farklı din ve kavimlerden 
bütün insanlığın refah ve hürriyetine hizmet eden, “Yeni Bir Ba-
rış ve Bereket Medeniyeti”nin merkezi ve motoru Türkiye ola-
caktır.

Bu kitapta siyaset ve stratejiyle ilgili genel kavramları, temel 
kurumları ve bunların çağdaş yorumlarını, ilmi ve İslami esas-
larla ortaya koymaya ve Siyonizm’in şeytani düzenlerine karşı 
toplumu uyarmaya çalıştık. Haksızlık ve ahlaksızlık üzerine ku-
rulan bencil ve barbar bir sistem ve siyaset anlayışından kurtu-
lup, gerçek bir hukuk ve hoşgörü medeniyetinde buluşmak ve 
yeni bir saadet sabahında bayramlaşmak ümidiyle.

      Ahmet Akgül



 
 

6. BASKI ÖNSÖZÜ

BİRLİKTE YAŞAMA SANATI
VE

Barış ve Bereket Ortamı

Sosyoloji ve Siyaset biliminin üstatlarından sayılan ve kitap-
ları Batı Üniversitelerinde asırlar boyu ders kitabı olarak oku-
tulan Müslüman Bilgin İbni Haldun meşhur Mukaddime’sinde: 
“İçtimai (sosyal) hayat, insanlar için zaruri bir ihtiyaçtır. Batılı 
filozoflar bu gerçeği “insan tab’an (fıtrat olarak) medenidir (yani 
toplum düzeni içinde ve birlikte yaşamaya müsait yaratılmıştır)” 
ibaresiyle anlatmaktadır. Her işi ve takdiri mükemmel olan, nok-
sanlık ve yanlışlıktan uzak bulunan Allah’u Teala Hz.leri, insanı 
ancak (yiyecek ve içecek) gıdalarla hayatını sürdürecek, varlığı-
nı ve bekasını temin edecek, barınma ve korunma ihtiyaçlarını 
giderecek fıtrat ve fırsatlarla yaratmıştır. Bu “sevki tabii (doğal 
yönlendirme) ile insan yiyecek, içecek ve giyeceklerini elde et-
mek; kendisinin ve ailesinin diğer ihtiyaçlarını gidermek üzere 
toplu halde yaşamak ve başka insanlarla yardımlaşmak zorun-
dadır”1 tespitinde bulunmaktadır.

“Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden ya-
rattık ve birbirinizle (kolaylıkla) tanışmanız (ve farklı yetenek 
ve faziletlerinizden yararlanmanız) için sizi (değişik) kavimler 
ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en 
üstün (kerim ve değerli) sayılanız, (ırk ya da soyca değil) takva-
ca (kötülükten sakınma, iyilikte yarışma konusunda)  en ileride 
olan kimselerdir. Şüphesiz Allah (her şeyi hakkıyla), bilendir, 
Habir’dir.” (Kur’an, Hücurat: 13) ayetleri de bu gerçeğe işaret 
buyurmaktadır.
1)  Mukaddime 1.cilt Birinci Kitap Birinci Bölüm
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“Allah’ın delillerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması, li-
sanlarınızın, (dillerinizin) ve renklerinizin değişik olmasıdır. 
Şüphesiz bunda düşünenleriniz için alınacak dersler vardır.”. 
(Kur’an: Rum Suresi 22. Ayet)

İslam’da soy-sop ayrıcalığı bulunmadığı; herkesin inancı, 
insanlığı, aklı ve ahlakı ölçüsünde kıymet kazandığı Kur’an’da 
şöyle anlatılmaktadır:

“(Allah) buyurdu: “Ey Nuh, kesinlikle, O senin ailenden de-
ğildir... Çünkü O, Salih olmayan bir iş (Batıl ve bozuk amel sa-
hibidir... Sadık ve Salih olmayan bir kişidir… Tavrı ve Tabiatı, 
amel-i gayr-ı salihtir) O nedenle, hakkında (kesin) bilgi sahibi 
olmadığın şeyi benden isteme! Doğrusu, Sen cahillerden olma-
yasın, (evladın diye zalim ve kâfirlere sahip çıkmayasın) diye 
sana öğüt veriyorum!””. (Hud Suresi 46. Ayet)

İslam Dini, temel insan haklarını ve evrensel hukuk kuralları-
nı tanıyıp kollama noktasında, insanları dinlerine, düşünceleri-
ne ve kökenlerine göre ayırmamıştır. 

“İşte bu nedenle; İsrailoğullarına da yazmıştık ki; -öldürdüğü 
başka birisine karşılık (kısasen) veya bulunduğu yerde çıkardı-
ğı fitne ve fesada (anarşi ve isyana binaen) olmaksızın- her kim 
(haksız yere) bir kişiyi öldürürse, sanki bütün insanları öldür-
müş gibidir. Kim de (bir masumun öldürülmesine engel olup, 
yaşamasını sağlayarak) onu diriltirse, bütün insanların haya-
tını kurtarmış gibidir. Andolsun, elçilerimiz onlara apaçık bel-
gelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu 
yeryüzünde ölçüyü taşırıp israf ve insafsızlığa yönelmişlerdir.” 
(Kur’an-Maide Suresi 32) ayetinde, mazlumen (haksız yere ve 
nefsi-şeytani dürtülerle) öldürülenin; dinine, mezhebine, kavmi-
ne, rengine, etiketine bakılmayıp sadece “İNSAN” olması yeterli 
sayılmış ve hayatına-huzuruna kastedilmesi haram kılınmıştır.

“Kur’ana göre, zalimler dışında hiç kimseye peşin yargılarla 
düşmanlık yapılmayacak” (Bakara: 193. ayet) başkalarına zul-
meden kişilerin de Müslüman, Hıristiyan, Yahudi veya Putpe-
rest olduğuna bakılmaksızın cezalandırılacak ve kötülüklerine 
engel olunacaktır. Böylece “yeryüzünde fitne-fesat (anarşi, 
haksızlık ve ahlaksızlık) kalmayıncaya kadar, zalim ve hain kâ-
firlerle çarpışılacaktır”. (Bakara:193 ayet başı)
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İslam Peygamberi ve İnsanlığın Son Kurtuluş Rehberi Hz. 
Muhammed (SAV) şöyle buyurmaktadır.

“Ey insanlar, dikkat edin; Rabbiniz aynıdır, (ortak) atamız 
(Hz. Âdem) aynıdır. Takva (kötülükten sakınma ve hayırda ya-
rışma) dışında Arap’ın Arap olmayana, başkalarının Araplara ve 
beyazların siyahlara herhangi bir üstünlüğü bulunmamaktadır” 
(İbni Hambel V.411) Çünkü bütün insanlar ya dinde kardeşimiz, 
ya da yaratılış itibariyle eşitimiz sayılmıştır.

İslam’da zorunlu durumlarda, ülke ve bölge barışını koruma 
amacıyla savaş (cihat) ve Milli Savunma elbette meşru ve mak-
bul sayılmasına rağmen, temel insan haklarına saygı çerçeve-
sinde ve çok yüksek ve örnek bir şefkat ve merhamet ölçüsün-
de; savaş konumunda bile “çatışmaya katılmayan kadınlara, 
çocuklara, ihtiyarlara, sivil ve savunmasız halklara, hayvanlara, 
ağaçlara, ekin tarlalarına, binalara ve özellikle ibadethane olan 
kilise ve havralara asla dokunulmayacağı… Ve esir alınan ve 
yaralanan düşman askerlerinin, kesinlikle işkence ve hakarete 
maruz bırakılmayacağı, tam aksine her türlü ihtiyaçlarının kar-
şılanıp tedavilerinin yapılacağı” konuları tarihte ilk defa hukuki 
ve insani kurallara bağlanmış ve Müslüman bilginler bugün bile 
herkesi hayran bırakan çok kapsamlı ve detaylı Savaş hukuku 
kitapları hazırlamıştır.

Sosyal Toplulukların Oluşması:
Ortak amaçlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde, anlaşmış, kurum-

laşmış ve kalıplaşmış davranış şekilleri toplum adı verilen var-
lığı bir bütün haline sokmaktadır. Demek ki, toplumun oluşa-
bilmesi için üyeleri arasında belli bir ilişki, işbirliği ve iletişim 
sisteminin bulunması şarttır. Huzurlu bir toplumda bütün üye-
ler (bireyler-aileler, kesimler) belirli, geçerli, gerekli ve gerçek-
çi (rasyonel ve ortak) amaçlara ve birlikte barış içinde yaşama 
arzusuna sahip olmalıdır. Genel düzene ve çevreye uyum sağ-
lanması ve mevcut toplumsal yapının sağlamlaştırılması için, 
farklı ve aykırı kesimlerin karşılıklı insan haklarına saygılı olma, 
olumlu yaklaşma ve uyum içinde yaşama duyarlılığı şarttır. Bir 
toplumda ortak davranış ve dayanışma esaslarının, anlaşılır ve 
uygulanır olması için bütün üyeler (en azından büyük çoğunluk) 
tarafından amaç birliğine varılması ve konsensüs sağlanması 
kaçınılmazdır. Hedef ve amacı belli olan “sosyal davranış” baş-
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kaları ile birlikte gerçekleştirilmiş davranış olduğundan başka 
şahıs ve grupların nasıl bir tavır ve yaklaşımdan memnun kala-
cağının hesaba katılması toplumun görevleri arasındadır. 

Çünkü bir toplumda hem sosyal pozisyonların kıtlığı, hem 
de şahısların karakter ve yeteneklerinin farklılığı bir “ortak 
amaçlar doğrultusundaki” genel kuralları (kanun ve yasaları) ve 
müşterek sorumluluk bilinciyle gereken “rol ahlakı”nı zorunlu 
kılmaktadır. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür:

a) Fertlerin ortak amaçlar arasından herhangi birini, kendi 
özel durumuna göre ve belli ölçüde seçme şansı vardır. Burada 
olgusal olarak “sosyal hürriyeti” öğrenme imkânı doğmaktadır. 
Bu durum bir yandan sosyal ihtilaf ve çatışmaları ve ağır sosyal 
baskıları hafifletirken, diğer yandan herkes tarafından toplum-
da tanınması ve bilinmesi gerekli belli genel hedeflerin de ko-
runmasını sağlamaktadır. 

b) Bir toplumda insani ihtiyaçlar doğrultusunda, olumlu ve 
ortak amaçların çoğaltılması, bunlara saygı duyulup sahip çı-
kılması ve iletişim sistemi vasıtasıyla yeterli ölçüde genelleşti-
rilmiş ve yaygınlaştırılmış olması zorunluluğu vardır. Diğer bir 
ifade ile sosyal aktivitelerin insani ve ahlaki olması için açık ve 
tanınmış olması lazımdır.

c) Diğer yandan bir toplumun üyelerinden bir kısmının amaç 
ve arzularının ve rol ahlaklarının olağan dışı bir takım saplan-
tılara kayma ihtimaline karşı da yeterli ve gerekli tedbirler alın-
malı, toplumun yozlaşmasına ve yobazlaşmasına fırsat tanıma-
malıdır. 

d) Toplum; kendine özgü (milli) sistem ve yöntemlerle doğal 
ve sosyal hayatı tıkayan ve ortak sorumluluklardan kaçan kim-
seleri ve kesimleri ortaya çıkarmak ve kangrenleşmeyi ortadan 
kaldırmak zorundadır. 

e) Artık fertlerin sosyal rolleri, ortak görev ve hedefleri ge-
nel bir davranış yapısına kavuşturulmalı; böylece farklı din ve 
düşünceden, ayrı kültür ve kökenden insanların birlikte barış 
ve bereket içinde yaşama şartları oluşturulmalı ve bu Adil bir 
Düzen-devlet- eliyle olgunlaştırılıp uygulanmalıdır. 

f) Çünkü bir toplumda amaç farklılıkları, çıkar çatışmaları ve 
rol anlaşmazlıkları ortaya çıkarsa, adalet ve meşruiyet çerçeve-
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sinde ve konsensüs kurallarına göre, bu tür anlaşmazlıkları çö-
zecek bir takım mekanizmalara sahip olma zorunluluğu vardır, 
devlet ve düzen bu nedenle şarttır.

Bir toplumun kendisine yön belirleme ve ortak hedeflere 
erişme çerçevesinde, rasyonel (kanuni) kurallar yanında mane-
vi ve metafizik hedeflerin (değerlerin) de burada vurgulanması 
ve herhalde hesaba katılması şarttır. Din, mezhep, meşrep, ide-
oloji gibi değer ve dinamikler, çok önemli denge unsurlarıdır.

Aynı ülkede, aynı bölgede ve bütün yeryüzünde, birlikte ve 
barış içerisinde yaşamayı öğrenmek bir sanattır ve bu sosyo-
lojik-psikolojik bir ihtiyaçtır. Her insan; toplum içinde birlikte 
yaşama zorunluluğu nedeniyle ekonomik, sosyolojik, politik ve 
psikolojik ilişkilerin giderek artması ve rayına oturması yönün-
de sorumluluk altındadır. İnsan (birey) ekonomik, sosyal, poli-
tik ve kültürel ilişkilerin oluşturduğu yapının zorunlu bir öğesi 
olduğundan uzun süre bu yapının dışında kalamayacaktır. Aksi 
halde tıpkı balarısının uzun süre kovanın dışında kalması halin-
de giderek çelimsizleşmesi ve sonunda ölmesi gibi bir durumla 
karşılaşacaktır.

İşte bireyler, toplum yaşamında oluşan bu ilişkiler ağı için-
de özellikle ve kaçınılmaz bir biçimde siyaset ile çevrelenmiş 
durumdadır. Bu çevrelenme; toplum yaşamının devamlı ve 
düzenli yürümesi, sosyal etkinlik ve beraberliğin kesiksiz sür-
dürülebilmesi, toplumdaki ilişkileri düzenleyen ortak davranış 
kalıplarının belirlenmesi ve bireylerin bu ortak kalıplara uyum 
göstermeleriyle olanaklıdır. Kuşkusuz, bu uyum toplumda bir 
yapılaşmaya ve kurumsallaşmaya yol açmaktadır. İnsanın, 
sosyal ve siyasal bir yaratık olarak toplum içinde oluşturduğu 
ilişkiler ağı, yaşadığı ortamın bir işlevi olduğundan ekonomik, 
siyasal, sosyal ve kültürel çevre büyüyüp genişledikçe, toplum-
sal yapılaşma da bu oranda güçlenip yaygınlaşır.

İnsan, varlığını ve dinamizmini toplum içinde devam ettirir-
ken; toplumdaki hakların, özgürlük alanlarının ve ortak yaşamın 
temel koşulu olan iktidara zorunlu olarak bağlıdır. Her toplum-
da geçmişte olduğu gibi günümüzde de, gerektiğinde fiziki ve 
zorlayıcı gücü kullanabilecek iktidarın, diğer bir deyişle yöne-
ten-yönetilen ilişkisinin varlığı kaçınılmazdır. Toplumda iktidar 
(Devlet ve hükümet imkânı ve kurumları); şahısların, grupların 
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ve oluşumların yaşamasını sağlayan sosyal hayatın sigortası 
sayıldığından, devlet ve hükümet imkânından, yani iktidardan 
yoksun bir toplumun varlığı ve ayakta kalması olanaksızdır.

Bu nedenle “iktidar bilimi” şeklinde de tanımlanan “siyaset 
stratejisi” günümüzde daha bir önem kazanmıştır. Batılılara 
göre iktisat biliminin dayandığı temel nokta; toplum yaşamında 
insanın ihtiyaç ve ihtiraslarının sayısız ve aşırı olmasına karşı-
lık bunları karşılayacak kaynakların sınırlı olmasıdır. Sınırlı kay-
nakların sınırsız ihtiyaçlara dağılımı yapılırken Marksist yaklaşı-
ma göre sınıflar arasındaki sürtüşme, çekişme ve mücadeleler 
siyasal sorunların oluşmasına neden olmaktadır ki bu yaklaşım 
sakattır ve yanlıştır. Bu bozuk felsefe, insanı maddi ihtiyaç ve 
amaçlardan ibaret bir MAKİNA saymakla yanılmaktadır. Evet, 
siyasal sorunlar herkesin sorunu olduğu gibi herkesin sorunu 
da siyasal sorun niteliğini taşımaktadır. Sokaktaki fertlerden en 
üst düzey yöneticiye kadar herkesin siyasal sorunlarla ilgilen-
diği ve bu sorunlar üzerinde görüşlerini dile getirdiği bilinen ve 
gözlenebilen gerçekler arasındadır. Ancak insanın maddi yapı-
sı ve ihtiyaçları yanında, manevi dünyası ve ulvi amaçları da 
mutlaka hesaba katılmalıdır. Bu nedenle toplum içinde herkesi 
ilgilendiren sorunlar, doğrudan veya dolaylı olarak siyasal ikti-
darla bağlantılı şahısların ve grupların etkileşmeleriyle sosyal 
ve siyasal sistemi oluşturan eylemlere neden olmaktadır ve bu 
eylemler siyaset biliminin inceleme alanını oluşturmaktadır. 

Bilindiği gibi toplum içinde iktidarın siyasallaşması ve belirli 
bir ölçüde kurumsallaşması sonucu devlet oluşmaktadır. Top-
lumda hiyerarşi piramidinin tepesine oturmuş en etkili ve en 
yetkili kurum olan devlet, tüzel kişi niteliği taşımaktadır. “Devlet 
iktidarı” siyasal bir yapıdır. Bu iktidarın kimlere ait olacağı, kim-
ler tarafından ve nasıl kullanılacağı; bu iktidarı sınırlayan yani 
vatandaşların hak ve hürriyetlerini koruyan başlıca kurumlar ve 
kurallar iktidar organlarının birbirleriyle ve yönetilenlerle ilişki-
lerindeki esaslar ve kurallar ülkenin siyasal yapısını ve standar-
dını şekillendirmiş olmaktadır. Bu yapının hukuksal çerçevesini 
anayasalar belirlemiş olmaktadır. Ve anayasalar halkla iktidar 
(Devlet ve kurumları) arasındaki ortak konsensüs metinler ko-
numunu taşımaktadır. Çünkü siyasal olgu, tanımı gereği, dina-
mik bir olgu olduğundan sosyolojik ve normatif hukuk yanıyla 
bir bütün oluşturmaktadır. 
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Bütün toplumlarda devlet kavramının ve kurumlarının gide-
rek çeşitlenip arttığı; devletlerin zaman süreci içinde pasif rol-
den aktif role taşındığı somut bir gerçeklik sayılmaktadır. Ancak 
günümüzde Gizli Dünya Devleti olan Siyonizm’in sömürü ve hâ-
kimiyet aracı olan faizci kapitalizmin “özelleştirme” kılıfı altında 
devletin ekonomik rolünü dolayısıyla siyasi güç ve kontrolünü 
azaltmak eğilimi giderek artmakta ve bütün insanlık ırkçı em-
peryalizmin demokrat köleleri konumuna taşınmaktadır. Bunun 
yanında yeni siyasal olgularla toplumsal kurum, kavram ve ku-
rallarda büyük bir değişmenin olduğu da açıktır. XlX. yüzyılın 
ikinci yarısında ortaya çıkan modern partiler, günümüzde, her 
siyasal sistemin doğal ve zorunlu bir unsuru durumundadır. 
Nitekim otoriter rejimlerden liberal rejimlere kadar hepsinde, 
sayı ve içerik farklılığı olsa da, siyasal partiler bulunmaktadır. 
Siyasal iktidarı ele geçirmeyi hedef alan siyasal partiler yanında 
asıl siyasal iktidarı etkileme amacını güden sinsi baskı grupları 
ise demokrasiyi, seçim ve siyaseti yozlaştırıp, partileri ve hü-
kümetleri kendi gizli ve kirli amaçlarının birer aracı konumuna 
taşımaktadır. 

Siyasal sistemler ve ideolojiler yanında, siyasal rejimlere 
göre hükümetlerin uygulama biçimlerini belirlemek de siya-
set biliminin ve toplumsal bilinçlenmenin kapsamı alanındadır. 
Böylece bir siyasal rejim hukuki metinler kadar toplumun inanç 
ve ahlak değerlerinin gelenek ve göreneklerin de etkisi altın-
dadır.”2 İşte bu noktada İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in: 
“Siz nasılsanız (yani toplum olarak neye ve kimlere layıksanız) 
öyle idare olunacaksınız!” hadisinin hikmeti ve hedefi daha iyi 
anlaşılmaktadır.

Birlikte Yaşama Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı:
Birlikte ve barış içinde yaşama ahlakı; aynı ülkeyi, aynı böl-

geyi, aynı ili, ilçeyi ve mahalleyi, inançları ve hayat tarzları bize 
uymayan insanlarla paylaşmaya ve ortak paydalar etrafında bu-
luşmaya razı ve hazır olmaktır. Birlikte yaşama anlayışı; farklı 
ve aykırı yaklaşımları anlamaya çalışmak, ortak yanlarımızı ve 
yönlerimizi öne çıkarıp kucaklaşmak, her halini ve hayat fel-
sefesini benimseyip beğenmesek de, bizi ve genel düzenimizi 
bozmaya kalkışmadıkça onları saygı ve toleransla karşılamaktır. 
2)  Bak: Siyaset Bilimine Giriş Prof. Esat Çam – giriş bölümü.
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 Bunun için de toplumu doğru ve olumlu şekilde organize 
ve koordine edecek SİYASET’e ve halkı hayra yönlendirecek 
STRATEJİ’ye ihtiyaç vardır. Mutlulukları ve umutları arttıracak, 
insanlara itibar ve itminan (doyum-huzur) kazandıracak dirayet 
ve fazilete sahip stratejik beyinler ve siyasi yöneticiler önder-
liğinde toplum “insanlık onurunun” tadına varacaktır. Ve tabi 
doğru çizgi çizebilmek için, hem cetvelin hem de çizen elin düz-
gün ve sağlıklı olması lazımdır. Bu nedenle hem düzenin adil 
olması hem de yöneticilerin siyasi ve stratejik olgunluğa ulaş-
ması şarttır. Özetle; 

Sistem adil, siyasetçi asil, toplumun fertleri ise akil (anlayış-
lı ve ahlaklı) olmadıkça huzuru yakalamak imkânsızdır. Bencil, 
beleşçi ve bilinçsiz kişiler birlikte ve barış içinde yaşamayı ve 
bereketli üreticiler olmayı başaramayacaktır.

Birlikte Yaşamanın Bir Kuralı da Empati Kurmaktır!
“Onun davranışını ben ona yapsaydım, nasıl karşılamasını 

umar ve bana nasıl tepki koymasından hoşlanırdım?” sorusu-
nun yanıtı:  İletişimde empatik yaklaşım’dır. Empati: Kişinin 
kendini karşısındaki kimsenin yerine koyup kısa süreliğine o 
kişinin rolünde kalarak onun tavrını ve tarzını anlamaya çalış-
maktır. Aksi takdirde empati ve sempati kalmayacaktır. Kar-
şımızdaki ile özdeşim kurmak veya ona benzemeye çalışmak 
empati sayılmamaktadır. Çünkü Empati kişinin kendini karşı-
sındaki kimsenin yerine koyup onu anlama çabasıdır. Son yıl-
larda sık sık dillendirilen empati kavramı İslam toplumlarında 
öteden beri var olan ve Kur’an’dan–Resulülah’tan kaynaklanan 
bir yaklaşımdır.

Psikolojiye göre her insanın bir fenomonolojik (olay kaynağı 
ve sosyal ahlakı) alanı vardır ve empati bu alana girerek kişinin 
halini anlamakla alakalıdır. Her insanın çevresini ve kendisini 
algılayış biçimi farklıdır, bu kişiye özgü bir psikolojiyi yansıtır. 
Bir insanı anlayabilmek için de onun dünyaya ve hayata nasıl 
baktığını anlamak, olayları onun bakış açısıyla yorumlamaya 
çalışmak lazımdır. Bunun için de empati kurmak istediğimiz ki-
şinin rolünü takınmalı ve onun yerine geçerek adeta olaylara 
onun gözlüklerinden bakmalıdır. 

Empati kurmak için, kısa süreliğine kendi dünyamızdan çıkıp 
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karşı tarafın ruh coğrafyasına ulaşmalıdır; çünkü o insanı baş-
ka türlü anlamak imkânsızdır. Karşımızdakinin hissettiklerinin 
aynısını hissetmeden onu anlamak ve doğru tavır almak müm-
kün olmayacaktır. Aslında Empati kurmada, karşımızdaki kişiye 
yardım etme amacı ve davranışı vardır. Bu, insanların birbirle-
riyle dayanışmaları için Allah’ın bahşettiği içgüdüsel bir yete-
nek olarak da algılanmalıdır. Öyle ki, hiçbir canlı türünde böyle 
bir özellik bulunmazken, insan karşısındaki kişiyi anlamaya ve 
ihtiyacı olduğunda ona el uzatmaya müsait yaratılmıştır. Çünkü 
günlük hayatta anlama ve anlaşılma ihtiyacı sürekli karşımıza 
çıkmaktadır. Bu vesile ile sosyal hayata katılır ve yardımlaşırız. 
Empati bizim kültürümüzde sadece karşı tarafın halini anlamak 
değil daha ötesi ona yardımcı olmaktır. Derdi olanın derdini 
paylaşmak, aç olanı doyurmak, şaşırmışın elinden tutmaktır. 
“Yaratılanı severiz, Yaratandan ötürü” algısıyla donanmaktır.

Zaten İSLAM; Yüce Yaratıcıya tazim ve hürmet, bütün mah-
lûkata karşı da şefkat ve merhamet esasına dayanır. Ancak 
bütün bunlar zulüm ve zorbalıklara duyarsız kalmak, haksızlık 
ve ahlaksızlık karşısında “neme lazım” deyip susmak anlamı-
nı taşımamalıdır. Çünkü müsamaha ve hoşgörü başkadır, vur-
dumduymazlık ve “boş ver” mantığı başkadır. İslam Dininde, 
kimler tarafından ve hangi kesimlere karşı yapılırsa yapılsın; 
her türlü haksızlık ve ahlaksızlığa engel olmaya ve bu maksatla 
adalet ve hürriyeti sağlayacak Adil bir Düzen kurmaya yönelik 
çabalar CİHAT sayılmıştır. Ancak bunun öyle kendi başına buy-
ruk fertler veya ekiplerce değil; devlet eliyle ve evrensel hukuk 
çerçevesinde yapılmasını da şarta bağlamıştır. İslam’ın, insan-
lığa huzur ve onur sağlayacak bu CİHAT şuuru ve sorumluğu 
ayakta kaldıkça, kendi zulüm ve tahakküm girişimlerinin başa-
rılı olamayacağını anlayan dış güçler ve şeytani çevreler, Hak 
dini bozup yozlaştırmaya çalışmış ve Şiiliğin sapkın kolları olan 
Babilik ve Bahailik mezheplerinde cihadı yasaklatıp en büyük 
günahlardan saymışlardı. Daha sonra “Ilımlı İslam” safsatasıy-
la Fetullah Gülen’i ortaya çıkaranlar da aynı odaklardı.

Anarşi En Büyük Fesatlıktır
Pakistan’da suçsuz ve savunmasız yüzlerce askeri lise öğ-

rencisini katleden, Afganistan’da 10-13 yaşlarındaki ortaokul 
talebelerini topluca zehirleyen, Afrika’daki acımasız saldırılarıy-
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la üniversiteye giden yüzlerce masum ve mazlum genci öldüren 
El-Kaide ve IŞİD türevi örgütler, değil Müslümanlığa ve insan-
lığa, hatta hayvanlığa bile sığmamakta, hiçbir canavar böylesi 
toplu katliamlar yapmamaktadır. Ancak asla unutulmasın ki, bu 
tür dehşet hareketlerinin arkasından sürekli emperyalist Ameri-
ka, Avrupa ve Batılı sinsi odaklar çıkmaktadır.

Yani bu teröristler; İslam coğrafyasını karıştırmak, bölgenin 
petrol ve diğer zenginlik kaynaklarını kontrollerinde tutmak is-
teyen karanlık mihrakların sadece kiralık figüranları konumun-
dadır. Bunların söylemleri, eylemleri ve hayali hedefleri, evet 
hepsi şeytani senaryoların birer parçası ve gerçekleri saklama 
ve saptırma kılıfıdır. Bir yandan medeni geçinip öte taraftan sa-
dece zenci oldukları için kendi vatandaşlarını basit bahanelerle 
silahla vuran, yere yatırıp elleriyle boğan ve köpeklerini sal-
dırtıp parçalatan Amerikan polisleri bu barbar Batılı zihniyetin 
gerçek yüzünü yansıtmaktadır. Bunların Japonya Hiroşima’da, 
Vietnam’da, Irakta ve Guantanamo’da yaptıkları asla unutulma-
malıdır. Ve tabi özellikle vurgulayalım ki asıl suçlu ve sorumlu 
olan Amerika ve Avrupa halkları değil, bu ülkelere hâkim olan 
hastalıklı ve insanlık dışı iktidar ve güç odaklarıdır.

İşte bu her dinden, her kavimden ve her seviyeden bütün 
insanların birlikte barış ve bereket içinde yaşayacağı ve tüm 
temel hak ve hürriyetlerin sağlanıp korunacağı, İslami, ilmi ve 
insani yepyeni ve orijinal bir düzene ihtiyaç vardır, Adil bir Dü-
zen kaçınılmazdır.

1- Bu düzen insani olmalıdır; Çünkü, yalnız Müslümanları değil 
bütün insanları kapsamalı ve kucaklamalıdır. 

2- İlmi olmalıdır; Çünkü, akli delillere ve müspet ilmin verilerine 
uygun hazırlanmalıdır.

3- Vicdani olmalıdır; Çünkü, İslam barış ve bereketi esas al-
maktadır. 

Adil Düzen; “Elmüslimune kerrecülil vahid” “müslüman (in-
sanların topluluğu) bir kişi (tek vücut) gibidir” hadisinin hikmet 
ve gerçeğine uygun olarak, toplum yapısı bir insan vücuduna ben-
zetilerek hazırlanmalıdır.

A- İnsanda iyiyi-kötüden ayırmaya yarayan (his (kalbi duygu) ve 
vicdana) karşılık cemiyet planında dini-ahlaki Adil Düzen.



21SİYASET VE STRATEJİ BİLGELİĞİ

B- İnsanda faydalıyı-zararlıdan ayırmaya yarayan (irade-menfa-
at düşüncesi ve sindirim sistemine) karşı toplum planında iktisadi 
(Adil Ekonomik) düzen.

C- İnsanda adaleti zulümden ayırmaya yarayan (ünsiyet ve sinir 
sistemine) karşılık cemiyet ve devlet planında idari (Adil Siyasi) 
düzen.

D- Ve yine insandaki doğruyu-yanlıştan ayırmaya yarayan akıl 
ve düşünce sistemine karşılık toplum planında Adil ilmi düzen bu-
lunmalıdır. 

Bir insan vücudundaki ruhi ve vicdani değerlerle akli düşünceler 
nasıl uyum içinde bulunuyor, sinir sistemi ile sindirim sistemi, boşal-
tım sistemi ile dolaşım sistemi nasıl ki birbirine karışmıyor ve müda-
hale etmiyor (aksi halde kangren ve kanserleşme olur). Bilakis her 
birisi ayrı bir sistem olarak kendi görevini yapıyor. Ama bütün bu 
sistem ve organlar bir beynin güdümünde aynı vücudun sağlık ve 
selametine hizmet ediyorsa, Adil bir Düzen içinde de devletin genel 
bünyesinde, biri biriyle uyumlu ve irtibatlı ama bağımsız 4 ayrı dü-
zen kurulmalıdır: 1- Adil Ekonomik Düzen. 2- Adil Siyasi Düzen. 
3- Adil İlmi Düzen. 4- Adil Ahlaki Düzen.

Bunlardan hiçbirisi diğerine hâkim veya mahkûm olmama-
lıdır, baskı ve müdahalede bulunmayacaktır. Adil Düzen’in ge-
nel amaçları ve temel esasları çerçevesinde irtibat, intizam ve 
istişare halinde çalışmalıdır. Böylesine Adil bir Düzen, “Mutlak 
doğrulara” dayanılarak ve “Kesin yanlışlardan” sakınılarak ya-
pılanmalıdır.

Doğru ve yanlışların tespitinde ise şu değer ölçüleri esas 
alınmıştır.

A- Aklıselimin gerekleri,
B- Müspet ilimin verileri,
C- Vicdanı kanaat neticeleri,
D- Tarihi tecrübe ve birikimleri,
E- Evrensel Hukuk kaideleri,
F- İlahi dinlerin öğretileri.
Bu altı değer ölçüsünün, ittifakla “Hayırlı ve Yararlı” gördüğü 

şeyler “Doğru”, yine bunların ittifakla “Kötü ve Zararlı” gördüğü 
şeyler de “Yanlış” sayılmalıdır. “Değişmeyen Doğru”ları ve adaleti 
esas alan düşünce ve düzenler HAK’lı, “Devamlı yanlışlar” üzerine 
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kurulan, haksızlık ve ahlaksızlığa yol açan düşünce ve düzenler ise 
BATIL yollardır.

Bunun içindir ki Adil Düzen;
1- Hakkı üstün tutan bir düzen olmalıdır. 
2- Hürriyeti esas alan bir düzen olmalıdır. 
3- Huzuru ve güveni sağlayan bir düzen olmalıdır. 
Çünkü;
a) Hem kafayı,
b) Hem kalbi,
c) Hem de karnı doyuran böyle bir sisteme ihtiyaç vardır.
Bu arada, farklı köken ve kültürden, ama herkesin hayrına ve 

huzuruna yarayan, çağdaş bilimin verileriyle ve evrensel hukuk 
prensipleriyle de uyuşan “gerçeklere ve güzelliklere”, sadece, 
bunlar “din”den kaynaklanıyor diye karşı çıkanların; asla olum-
lu ve onurlu bir tavır sergilemedikleri, demokrasi ve laikliği 
özümsemedikleri ve içlerine sindiremedikleri de açıktır.  

Bize göre şu 4 şey Hak sebebi sayılmalıdır:
1- Doğuştan bütün insanlara Eşit olarak verilen haklar vardır.
a) Yaşama hakkı (can emniyeti),
b) Nesil garantisi (namus emniyeti),
c) Akıl emniyeti (düşünce serbestisi),
d) İnanç ve vicdan hürriyeti,
e) MüIkiyet hakkı ve meşru yollarla çalışıp kazanma fırsatı.
2- Emek ve hizmet karşılığı elde edilen haklar vardır.
3- Karşılıklı ticari, siyasi veya sosyal anlaşmalar sonucu do-

ğan haklar vardır.
4- Eşit işe eşit ücret, aynı şartlarda işlenen suçlara aynı ceza 

gibi ADALET gereği doğan haklar vardır; bunlar her gruba ve 
kamil manada sağlanmalıdır.

İşte bu kitap; nefsi ve şahsi olgunluğa erişme bilincinin, in-
sanları idare etme (siyaset ve yönetme) becerisinin ve strateji 
üretme bilgeliğinin yollarını ve kurallarını açıklamak için yazıl-
mıştır.



GİRİŞ

LAİKLİK KAVRAMININ DOĞRU TANIMI
VE

UYGUN KURUMLAŞMASI

Kelime ve Kavramların Yozlaştırılması
Yeni oluşan sistemler ve medeniyetler, kendisinden önceki 

düzen ve dönem içerisinde kullanılagelen birtakım kelimelere, 
yeni manalar yükleyerek, özel kurumlar yanında, orijinal kav-
ramlar da geliştirirler. Aslında hiçbir dil / lisan ne kadar zen-
gin olursa olsun, birbirinden farklı sistemlerin hepsine birden, 
tamamen yeni ve orijinal kelimeler veremezler. Öyle ise, sis-
temleri teşkil ve temsil eden unsurların, ortak bir lisan disiplini 
oluşturması gerekir. Her sistem bu ortak kelimeleri alır, kendi 
amaçları istikametinde kullanılır ve onlardan özel ve orjinal bir 
“kelimeler ve kavramlar ağı” meydana getirir. 

İşte İslam dini ve medeniyeti de cahiliye döneminde öteden beri 
bilinen ve konuşulan “Allah, İslam, iman, küfür, Nebi, Resul, akıl, 
Kerem, takva, cihat” gibi kelimelere, öylesine yeni ve orijinal an-
lamlar yüklemiş ve öylesine yeni ve özeI kavramlar meydana getir-
miştir ki, kıyamete kadar gelişen bütün zamanlara ve bütün şartla-
ra ışık tutacak ilmi, imani, ahlaki, siyasi ve iktisadi bütün sorunlara 
çözüm ve çareye esas olacak bir “değişmez doğrular” bütününü 
insanlığa hediye etmiştir.  

Yapılan ilmi araştırma ve karşılaştırmalar, Kur’an’ın kelime hazi-
nesinin, kendisinden önceki cahiliye Arabistan’ındaki 3 ayrı ve farklı 
sistemin bir nevi bileşimi olduğunu, ancak bütün bu kelime kalıp-
larına yepyeni, değişmez ve eskimez manalar doldurduğunu gös-
termektedir. Bunlar 1- Saf ve sade bir hayat süren göçebe be-
devîlerin kullandıkları kelimeler, 2- Mekke ve Medine’de yerleşik 



24 A h m e t  A k g ül

tüccar ve soyluların konuştukları kelimeler, 3- Arabistan’da ya-
şayan Yahudi ve Hıristiyanların kullandıkları ve Arap diline kat-
tıkları kelimeler...

Bu kelimelerin bir kısmını ele alıp bakalım: 
Örneğin Allah ismi, cahiliye Araplarınca da biliniyor ve kullanılı-

yordu. Ancak onların konuştuğu “AIlah” kelimesi Kur’an’daki “Allah” 
(CC) kelimesinden çok farklı bir anlam taşıyordu. Cahiliye Arapla-
rına göre Allah yeri göğü yaratan ve diğer şefaatçi tanrılardan (put 
ve tağutlardan) daha büyük olan, ancak etki ve yetki alanı sınırlı 
bulunan bir varlığı ifade ediyordu.3 Kur’an’daki “Allah” (CC) keli-
mesi ise, öyle tanrılar hiyerarşisindeki baş tanrı değil (haşa), varlığı 
gerçek olan, her şey elinde ve emrinde bulunan, kudreti her şeyi 
kuşatan, kullarının imani, ahlaki, siyasi ve iktisadi hayatlarına ait ka-
nun ve kurallar koyan, tek ve mutlak bir Rab’dir. Kur’an’da geçen 
kitap, melek, nebi, resul, ahiret, takva, salat, zekat vb. bütün kelime 
ve kavramlar, “Allah” ismiyle mutlaka irtibatlı ve çok çeşitli daireler 
içerisinde bütün bunlar biri biriyle bağlantılıdır.

Yine cahiliye Arap inancında melekler; “yarı tanrı” niteliğinde ve 
cinlerin üstünde bir varlık kabul ediliyor ve haşa “Allah’ın kızları” ola-
rak biliniyordu. Oysa Kur’an’daki “melek”ler Allah’ın mahluku olan ve 
O’na kullukta bulunan nurani varlıklardır.4

İslam öncesi Arap lisanında, “Takva”, hayvanların ve insanların, 
dışarıdan gelecek tehdit ve tehlikelere karşı kendini koruma ve sa-
vunma davranışı anlamında kullanıldığı halde, Kur’an lisanında ise 
“Takva” her türlü küfür ve kötülükten sakınmayı ve gerçek manada 
Allah’tan korkmayı ve her haliyle O’na teslim olmayı ifade eden ge-
niş ve genel bir kavramdır. 

Cahiliye döneminde küfür - kefere: bir gerçeği örtmek ve şük-
retmenin zıddı olarak nankörlük etmek manasında kullanıldığı hal-
de Kur’an lisanında ise, imanın zıddı olan inkârı ifade eder ve çok 
önemli ve anlamlı bir anahtar kelimedir. 

Cahiliye Lisanında “Cihat” dünyalık kazançlar ve kuru kahraman-
lıklar için yapılan zorlu çabaları ifade ettiği halde, Kur’an’da “Hak ve 
adaleti hâkim kılmak ve Allah’ın rızasına ulaşmak için yapılacak 
samimi ve ciddi gayret ve hizmetleri” anlatır.

Eski Arapların şöhret ve şehvet yolunda gösteriş için yapılan 

3)  Zümer: 3 - 4
4)  Nisa: 172
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harcamalara “Kerem - cömertlik” demelerine karşılık İslam bu dü-
şünce ve davranışı fazilet değil bir rezalet kabul etmiş ve “Kerem” 
kelimesine, “hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için yapılan iyilik 
ve ikram” manasını yüklemiştir.

 Açıkça görülüyor ve anlaşılıyor ki Kur’an dili ve İslam medeniye-
ti cahiliye döneminde kullanılan ve konuşulan kelime ve deyimlere 
özel ve orijinal manalar yüklemiş ve yepyeni kavramlar türetmiştir. 
Arapçanın şaşılacak derecede zengin bir kelime hazinesine sahip 
olması ve mevcut kelimelerden yeni kelime ve kavramlar üretmeye 
de oldukça müsait bulunması da bu işi kolay hale getirmiştir. Ama 
maalesef giderek Kur’an’dan uzaklaştıkça, içten ve dıştan tahribat-
lar arttıkça zamanla İslami kavramların yozlaştığını ve içi boşalan 
cevizler gibi, sadece kavramların kalıbı ve kabuğu olan kelimelerin 
elimizde kaldığını görüyoruz.  Bugün üzülerek belirtelim ki Müslü-
manlar arasında “Allah, Peygamber, Kitap, İslam, Cihat” gibi kav-
ramlar maalesef, İslam öncesi cahiIiye dönemi insanlarının kullandı-
ğı manalarda anlaşılmaya başlanmıştır.

Pek çok Müslümana göre “Allah”, ibadet ve ahiret işleriyle uğ-
raşan ticaret, siyaset memuriyet ve adalet konularına karışmayan 
kısaca yeryüzünü tağutlara bırakan bir “gök tanrısı” gibidir.

Yine bazı Müslümanlara göre “peygamber” sadece güzel ahlak 
örneği sayılan ve Arap şeyhi görünümünde olan ve hele devlet ve 
hükümet işleriyle hiç alakası bulunmayan ve her işini mucizelerle 
yapan bir efsane kahramanı yerindedir.

“Kur’an” ise, yükseklerde korunan, ölüler ve hastalara okunan 
tılsımlı, esrarengiz, anlaşılmaz ve ulaşılmaz bir dua kitabıdır.

“Cihat”, nefsini kurtarmak ve ibadet yapmak maksadıyla ten-
halara kapanmak veya Kurs binası ve cami inşasıyla uğraşmaktır. 
Daha da beteri; kardeş katliamlarının, terörist oluşumların ve fesat 
odaklarının vahşi faaliyetleri CİHAT şeklinde sunulmaktadır.

“Hayır”; mermer panolara ve büyük harflerle adını yazdırmak ve 
reklâmını yaptırmak üzere para harcamaktır.

“Takva”; külah takmak, sarık sarmak ve cübbe kuşanmak yani 
derviş rolü oynamak ve göstermelik davranışlarda bulunmaktır. Ma-
sonları ve din istismarcılarını seçip iktidara getirmeye “hikmet ve 
maslahat” denilmiş, zalimlere ve batıl zihniyetlere boyun eğmek ise, 
tevekkül ve teslimiyet zannedilmiştir. Bu yanlış ve yozlaşmış değer-
leri ve anlam bakımından dejenere olmuş kelimeleri yeniden gerçek 
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amacına ve Kur’ani anlamına kavuşturmak ve insanımızı bu kavram 
kargaşasından kurtarmak ise, ilim ve cihat erbabının vazifesi ve çi-
lesidir.

Öyle ise bu “Kelime”lerin Islahı ve Evrensel boyut kazandırıl-
ması lazımdır ve zaten Demokrasi ve Laiklik amaç değil araçtır 

Toplumda beğeni kazanmış ve hatta insanlığın genel bek-
lentisi halini almış bazı doğru “Kelime”ler, kötü niyetli insanlar 
tarafından “yanlış manalarla doldurulup şeytani maksatlar” için 
istismar edilmektedir. Bugün bunların başında ise “Demokrasi” 
ve “Laiklik” gelmektedir. Halbuki mesela “Hukuk” kavramının, 
evrensel kurallara ve beşeri bir icma (evrensel konsensüs) ile 
kabul edilmiş temel ve tabii esaslara dayanması gerektiği gibi, 
Demokrasi ve Laikliğin de böylesine genel ve gerekli bazı ku-
rum ve kavramlara uyması lazım gelir.

Nasıl ki, oyun sahalarının ve kale direklerinin boyutlarını ve fut-
bolun kurallarını, Türkiye şartlarına göre değiştirmemiz mümkün 
değilse, “Demokrasi, özgürlük ve insan hakları” gibi kurum ve 
kavramları da, keyfimize göre eğip bükmemiz, bunları sadece ken-
dimize reva görmemiz, bir çifte standart ve art maksat ifadesidir. 
Evet, Türkiye’de Demokrasi ve Laiklik açıkça istismar ve suistimal 
edilmektedir. Ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturan Müslümanlara, 
inandığı gibi yaşama ve İslâm’ın kurallarını uygulama hakkı verilme-
mektedir.

Türkiye’nin gizli yönetim şekli maalesef bir zamanlar; “Susurluk 
sistemi”ne, o da, “Derin devlet düzeni”ne, o da  “Karanlık oda 
rejimi”ne dayanmaktaydı… Bir başka ifade ile sistem, mafya çete-
sine, o da medya şebekesine, o da masonluk meselesine bağlan-
maktaydı… Yani bu dengesiz düzen, bir ara Kanal 7’de görüntülerini 
izlediğimiz, kestikleri keçi kanını içip şeytana tapan Mason dikta-
toryasıydı… Yunancada “Demos” halk anlamında, ama “Demon” 
ise şeytan anlamındaydı. Bunların rejimi “Demokrasi-halk idaresi” 
değil, “demon-krasi” yani şeytanların hâkimiyeti olmaktaydı. Ve 
zaten “Susurluk sistemine, mafya meselesine” bulaşmayan ve 
masonların hâkimiyetine başkaldıran Milli Hareketler ise, sürekli dış-
lanmaya ve kapatılmaya çalışılmaktaydı. Ardından Mahkemelerin 
bu haksız ve dayanaksız kapatma kararlarının Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne taşınması, ne hikmetse en çok Batı Kulüpçülerini te-
laşlandırmaktaydı. Çünkü sahtekârlıkları ve çifte standartları, bizzat 
tapındıkları Batı tarafından ortaya koyulacaktı.
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Evet, kanaatimce, çok kullanılan Demokrasi ve Laiklik gibi 
“Kelime”lerin artık izahı ve ıslahı gerekmektedir. Yeniden yo-
rumlanması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Her türlü istismar ve 
suistimalden korunacak şekilde sağlam kalıplara ve tanımlara 
kavuşturulması icap etmektedir. Bilindiği gibi, toplumların ar-
zuladığı ve ulaşmaya çalıştığı bazı değerleri ve dengeleri ifade 
etmek için, yeni kelime ve kavramlar türetilmiştir. İşte “Laiklik 
ve Demokrasi” de bunlardan birisidir. 

Laiklik; “Devlet düzenini, din adamları sınıfının ve din istis-
marının güdümünden kurtarmak, farklı din ve mezhep men-
suplarının, birlikte barış içinde yaşama şartlarını hazırlamak” 
amacını ve anlamını belirten, evrensel bir kurum ve kavram olarak 
düşünülmekte ve düşlenmektedir, ki bu anlamda güzel ve gereklidir.

Demokrasi ise, “Halkın her kesiminin, aktif ve etkin olarak 
yönetime katılması,  zorbaların ve devrim yobazlarının köle-
liğinden kurtarılması ve insan onuruna yakışır bir hürriyet ve 
haysiyet ortamının hazırlanması” heves ve hayalinin bir simgesi 
olarak dile getirilmektedir ki bu amaçla önemli ve önceliklidir. Bu iki 
anlam ve amaç, temelde İslâm’ın ruhuna da uygun düşmektedir.

“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğru ile yanlış açıklanmıştır”5 
ve “Sizin dininiz size, Benim dinim Banadır”6 ayetleri bu amaçtaki 
laikliğe,

“Onların (yönetim) işleri aralarında şura (danışma ve daya-
nışma) iledir. Bir haksızlığa uğradıkları zaman, yardımlaş(acak 
ve haklarını koruyacak kurum ve kuralları oluşturmaktad)ırlar”7 
ayetleri ise yine bu anlamdaki demokrasiye uygun görülmektedir.

Ne var ki özellikle ülkemizde, maalesef bugüne kadar laiklik 
adına bazılarınca din düşmanlığı yapılmış, dindarlar hayattan 
ve hükümetten dışlanmış, ve laiklik; “Dine baskı hükümeti” 
veya “Dine karşı olanların hakimiyeti” şeklinde uygulanmıştır. 
İşte, bu yanlış ve haksız uygulamalar yüzündendir ki, laiklik de-
nince bazı kesimlerin kafasında hemen din düşmanlığı algılan-
maktadır. Ve yine demokrasi, pek çok ülkede ve Türkiye’mizde, 
“Diktatörlüğün, saltanat yerine seçimle yürütülmesi... Krallığın 
Firavunlardan Karunlara (sömürücü sermaye baronlarına) dev-
redilmesi... Mutlu bir azınlığın, demokrat köleler yapılan çoğun-
luğa hükmetmesi” şeklinde yozlaştırılmıştır.
5)   Bakara: 256
6)   Kafirun: 6
7)   Şura: 38-39
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Bu yanlış ve yozlaştırılmış uygulamalara rağmen “Laiklik 
ve demokrasi” hâlâ insanlığın ortak hayali ve ideali konumun-
dadır. Yani insanlık din-devlet barışmasını ve farklı dinlerin bir 
arada yaşamasını, haklı olarak arzulamaktadır. Öyle ise gerçek 
ilim ve fikir adamlarına gereken, ilahiyatçı yazar ve araştırma-
cılara düşen, insanlığın bugüne kadar “Laiklik ve demokrasi” 
diye arayıp da bulamadığı, arzulayıp da bir türlü ulaşamadığı 
“değerlerin ve dengelerin” İslâm’da bulunduğunu anlamak ve 
anlatmaktır.

Bu ilmi ve insani gerekleri ve bu İslami doğruları ve değerleri ise, 
bugün insanlığın ortak malı konumunda olan ve herkes tarafından 
kullanılan ve savunulan “Laiklik ve demokrasi” gibi evrensel kelime-
lerle açıklamamız daha uygun olacaktır. Yani demokrasi ve laikliği, 
yeniden yorumlamamız lazımdır. Daha doğrusu bu kelime kalıpları-
na, ilmi ve insani olan asıl manalarını yerleştirip topluma sunmamız 
bir ihtiyaçtır. Böylece;

a) Hem zaten bilinen ve peşinen kabul edilen evrensel “keli-
meler”le gerçekleri ve insani gerekleri (ihtiyaçları) anlatmamız 
kolaylaşacaktır.

b) Hem de İslâm’ın “Silm” kökünden barış ve bereket mede-
niyeti olarak evrensel bir boyut kazanması ve insanlığın ortak 
değerleri halini alması mümkün olacaktır. Öyle ise bu kelime-
lerden korkmak ve kaçmak anlamsızdır. Ve zaten insanların bil-
diği ve benimsediği bazı ortak “kelimeler”le onlara yaklaşmak, 
Kur’an’ın hükmü ve tebliğin şartıdır.

“De ki ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek ve mü-
savi olan bir “KELİME”ye gelin”8 ayeti bu gerçeği anlatmaktadır. 
Zira her ne kadar, Yahudi ve Hıristiyanlarla Müslümanların Allah 
inancı ve kavramı çok farklı ise de, en azından Allah’ın varlığını ve 
ahiret hayatını kabul eden “ortak kelimeleri” bulunmaktadır. Evet 
bazı Hıristiyan ve özellikle Yahudi bilginlerinin “birtakım kelimeleri 
YERLERİNDEN DEĞİŞTİRİP”9, doğru kelimelere yanlış kavramlar 
yüklemiş ve böylece pek çok haksız ve ahlaksız uygulamalara yö-
nelmiş olduklarını Kur’an haber vermektedir. Bu tiplerin İslâm alim-
leri içerisinde de maalesef örnekleri görülmekte, Kur’ani kavramlar 
nefsi heves ve hesapları için, yanlış yorumlanmak ve yozlaştırılmak 

8)  Ali İmran: 64
9)   Nisa: 46
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istenmektedir. Bize düşen o kelimeleri ilmi anlamlarına ve İslâm’ın 
amaçlarına uygun olarak yorumlamak ve tebliğimizi bu yolla insanlı-
ğa ulaştırmaktır. “Allah batılı imha eder ve hakkı kelimelerle orta-
ya koyar”10 ayeti de, bazı gerçekleri, insanlığın bildiği, benimsediği 
ve ortak değeri haline getirdiği kelimelerle anlatmak gerektiğine izin 
ve işaret buyurmaktadır. Zaten Allah-u Zülcelal Hazretleri “Kitabı 
(Kur’an’ı) hak ve mizan olarak indirmiştir.”11 Bizim inancımıza 
göre Kur’an, “Mutlak doğrular” manzumesidir. Yani Kur’an asla de-
ğişmeyen ve değerini yitirmeyen ölçüler getirmiştir. Her şeyin, bu 
ilmi ve insani kurallara göre düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, in-
sanlığın mutlaka menfaatinedir. Çünkü İslam, tabii ve evrensel olan 
hayat ve huzur prensiplerini getirmiştir.

Bu nedenle “Laiklik ve demokrasi” gibi evrensel boyut ve 
beğeni kazanmış kelime ve kavramları, yozlaşmaktan ve yanlış 
uygulamaktan kurtarıp, bunların izahına ve ıslahına çalışmak 
ve ilmi temellere oturtmak hem gerekli hem de güzeldir.

Evet, İslâm insanlar arasında adalet ve hürriyeti gerçekleştir-
mek için gelmiştir. Bütün peygamberler de bununla görevlidir.12 
Öyle ise “Laiklik zulümdür, demokrasi küfürdür” gibi yanlış ve 
yakışıksız yorumlara girişmek, kolaycı ve kaçırıcı davranışlara 
yönelmek herhalde zararlıdır ve tebliğ metoduna aykırıdır. Bu 
nedenle Laiklik ve demokrasi gibi kelimeleri suçlu ve sorumlu 
tutup savaş açmak veya bunlardan korkup kaçmak anlamsızdır. 
Hem bakınız, Laikliği “Din karşıtlığı”, demokrasiyi ise “Sermaye 
krallığı” şeklinde uygulayan bazı hain ve zalim çevreler “Din, 
iman, Allah, Peygamber, Hak, Hukuk” gibi İslami ve insani ke-
limeleri kullanmaktan asla çekinmemektedir! Bu doğru ve de-
ğerli kelimeleri, yanlış ve değersiz amaçları için sıkça kullanıp 
istismar etmektedir. Ve bu mühim ve mübarek kalıpların içini 
boşaltıp batıl ve bozuk manalar yüklemektedir. Öyle ise “Laiklik 
ve demokrasi” gibi çağdaş ve evrensel kelime ve kavramlara 
da, bizim sahip çıkmamız ve bunları ilmi ve insani temel ve ta-
nımlara kavuşturmamız oldukça önemlidir ve gereklidir.

Ancak ne var ki, kendi halkına güvenmeyen, sandıkta tecel-
li eden milli iradeye saygı göstermeyen despot ve dayatmacı 
zihniyetlerin, gerçekten demokrat oldukları ve demokrasiyi uy-
10)   Şura: 24
11)   Şura: 17
12)   Şura: 15
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guladıkları hiç görülmemiştir. Zira demokrasi, halkın kendi ken-
disini idare etmesi, milli inanç ve ideallerini gerçekleştirmek ve 
yürütmek istemesidir. Bir milleti millet yapan değer ve dinamik-
lere düşman olanlar, o milletin tercihine ve hür seçimine nasıl 
saygı göstereceklerdir? Bu kafalar mafya diktatörlerine ve ma-
son biraderlerine asla karşı gelemeyecektir. Bunlar demokrasi 
diye zulüm ve sömürü düzenlerini yürütmek isteyenlerdir.

Lâiklik Tanımlanmalı ve Herkesin Anlayacağı Bir Türkçe ile 
Yazılmalıdır. 

Anayasamızın 24. maddesi lâikliğin temel esaslarını ortaya 
koymaktadır. Ama “muğlâk-kapalı”dır ve istismara müsait du-
rumdadır. Oysa Anayasa hükümlerini, okuyan herkesin aynı 
şeyleri anlayacağı biçimde açık net ve kesin bir dille ve Türkçe 
yazılması esastır. Bu nedenle “Laiklik”in 24. maddedeki temel 
esaslara uygun olarak yeniden ve Türkçe yazılması, farklı ke-
sim ve görüşlerden uzmanların ortak bir konsensüsle ortaya 
koyacağı bir tanımın hazırlanması, artık zorunlu bir ihtiyaçtır.

a- 24. Madde; Kamunun değil, devletin, 
b- Düzenin değil, temel düzenin, 
c- Dini fikriyatı değil, dini hissiyatı,
d- “İstismar edemez ve kötüye kullanamaz” denilmiştir. Bu-

rada; “veya” yerine “ve” kullanılarak, “istismarın, açıkça kötüye 
kullanmak” olduğu belirtilmiştir. Oysa bugün Laiklik tamamen farklı 
yorumlanmaktadır. Ve her türlü istismar ve suiistimale açık bulun-
maktadır. Hem din istismarcıları, hem devrim simsarları, bu kapalı 
laiklik maddesini, kendilerine uydurmaya ve baskı unsuru olarak uy-
gulamaya çalışmaktadır.

“Laiklik”in doğum yeri kabul edilen Fransa’da; başörtüsü soru-
nuyla ilgili tartışmalar üzerine; “Laikliği araştırma” komisyonu kurul-
duğunu TV haberlerinde dinlemişsinizdir. Yani Fransa bile, Laikliğin 
ne olduğu konusunda hâlâ net bir tanım yapabilmiş değildir. Zaten 
dünyanın hiçbir ülkesinde laiklik kavramının kesin ve açık bir tarifi 
yapılamadığı gibi; adil bir tatbiki de gösterilememiştir. Erbakan Ho-
ca’nın: “Gelin anayasamıza, laikliğin tanımını ve Türkçe karşılı-
ğını yazalım” teklifi hep duymazlıktan gelinmiştir. Çünkü kötü niyetli 
ve bozuk tiyniyetli bir kesim, İslam düşmanlığı yapabilmek için, Laik-
liğin hep böyle muğlak kalmasını istemiştir.
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Laiklik: Din hizmetleriyle devlet işlerinin birbirinden ayrılma-
sı ise, yerindedir.

Laiklik: Farklı din ve mezhep mensuplarına, devletin ve ada-
letin aynı mesafede kalması ise, güzeldir.

Laiklik: Değişik din ve düşünceye sahip kesimlerin, birlik-
te hoşgörü ve barış içerisinde yaşama şartlarının hazırlanması 
ise, tabiî ki gereklidir.

Laiklik: Devletin ve düzenin, belli bir inancın veya din adam-
ları sınıfının güdümüne bırakılmaması ise, elbette isabetlidir.

Laiklik: Herhangi bir dine veya dinsizliğe mensup olmanın, 
devlet ve hukuk önünde; ne özel bir imtiyaz ve hürmet, ne de 
kasıtlı bir mağduriyet ve mahrumiyet nedeni sayılmaması ise, 
herhalde sahiplenmelidir.

Ancak; Laiklik; Bir ülkenin anayasaları yapılırken ve diğer 
gerekli kanun ve kurumları hazırlanırken, toplumu oluşturan 
unsurların ve hele kahir çoğunluğun “dinini, manevi değerle-
rini, gelenek ve göreneklerini, örf ve adetlerini hiç hesaba kat-
mama, esas almama” şeklinde ifade edilmek isteniyorsa, bu hem 
imkânsızdır, hem haksızlıktır, hem de yararsızdır! Üstelik doğal ve 
sosyal kanunlara da aykırıdır. Ve zaten Laikliğin böyle anlaşılıp uy-
gulandığı tek bir ülke dahi yoktur. Çünkü halkın kimliğini, kültürünü 
ve hayat tarzını şekillendiren en önemli etken olan “Dini” dışlayarak 
hazırlanmış ve halka onaylatılmış-despotik düzenler dışında, 
tek bir demokratik örnek bulunamayacaktır. Ve bu açıdan ba-
kıldığında, hâlihazır anayasamızdaki diyanet teşkilatı kurumu, 
kanunları ve uygulaması da, laikliğe aykırıdır... Ve “devletin te-
mel nizamını kısmen de olsa dini temellere dayandırma” suçla-
masının muhatabı konumundadır!?

Halbuki, hukuk, halk içindir. Halkın inancını ve manevi ihti-
yacını hesaba katmayan ve özellikle “İslam” kokusu aldığı her 
şeye düşman tavrı takınan bir anlayış ve yaklaşım laiklik değil, 
ladinliktir (Dinsizliktir) ve laubaliliktir. Çünkü böyle yanlış ve tu-
tarsız bir uyarlama ve uygulama:

• Önce, Devlet-Millet barışını bozacak,
• Din-Devlet zıtlaşmasını ve çatışmasını doğuracak,
• Ülkede huzur ve güven ortamını sarsacak,
• Ekonomiden eğitime, yatırımdan üretime, sanattan kültüre, 
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her yönlü kalkınmayı ve hayırda yarışmayı ortadan kaldıracak,
• Ve nihayet o ülkeyi, dış güçlerin yarı sömürge sahası, hükü-

metleri ise, uzaktan kumandalı kuklası durumuna sokacaktır...
Bunun en acı ve çarpıcı örneği ise, maalesef, Türkiye’dir. Ni-

san 2004’teki ‘Milli Egemenlik ve Siyaset Sempozyumu’ sırasın-
da Sn. Recep T. Erdoğan’ın “Batıda bir söz vardır: parayı veren 
akıbetine hakim olur” ifadeleri; Türkiye’nin, Yahudi bankerlerin 
IMF garantisiyle verdiği borç paralarla nasıl esir alındığının, bir 
nevi dolaylı itirafı gibidir. (IMF bir banka değil, Amerikan devleti 
adına faizli kredileri tahsil etmede kefalet garantisidir.)

Laiklik bahanesiyle, başörtüsüne, İmam-Hatip lisesine sata-
şanların… Ve gelişmeleri Kur’ani bakış açısıyla değerlendiren ve 
doğruyu söyleyenlere savaş açanların, özellikle Batıya yaranmak 
isteyen yönetimler döneminde mantar gibi ve izinsiz olarak çoğalan 
kiliselere ve masum bir din tebliği yerine, Türkiye’yi sömürgeleştir-
meyi amaçlayan misyonerlik faaliyetlerine niye ses çıkarmadıkları 
üzerinde dikkatle düşünmelidir. Zaten güdümlü hükümetler bu gibi 
sorunları çözmenin değil, istismar etmenin peşindedir. Ve yine döne-
min Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün, Denktaş’ın “Annan Planıyla 
bağımsızlığımız elden gidiyor” sözlerine karşı: “Hangi egemen-
likten bahsediyorsun... Bir kasa portakal satamıyorsun… Ül-
kende futbol maçları yapamıyorsun!” şeklindeki sömürge valisi 
tipi talihsiz tepkisi de bu tür hükümetlerin ve faizci-teslimiyetçi ve 
AB’ci zihniyetlerin, İslamcılık dejenereleri ve demokrasi demagojile-
riyle ülkemizi ve geleceğimizi hangi karanlık neticelere sürüklemek 
istediklerinin bir göstergesidir. Öyle ise; acilen ve kesinlikle:

• Evrensel hukuk kurallarına,
• Temel ve genel insan haklarına,
• Toplumumuzun tabii yapısına ve tarihi mirasına,
• Halkımızın inanç ve ahlak esaslarına uygun olarak, “Laik-

lik”in tanımı, ilgili ve ilmi otoritelerce mutlaka yapılmalı ve bu 
Türkçe tarifi anayasamıza yazılmalıdır. Ki, her önüne gelen, 
Laikliği keyfince yorumlayıp yozlaştırmasın ve hele bu laiklik, 
İslam düşmanlığı şeklinde uygulanmasın...   Savcılarımız ve hâ-
kimlerimiz de, hangi temel yasalara ve hangi genel esaslara daya-
narak karar vereceği konusunda sıkıntı ve şaşkınlık yaşamasın...

Bu arada şunu da hatırlatalım ki, Atatürk Tevhid-i Tedrisat 
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Kanununu, o dönemde Türkiye’de yaygınlaşan ve kendi dille-
riyle eğitim yapıp Hıristiyan kültürünü aşılayan yabancı okulla-
rın tahribatından gençliğimizi kurtarmayı ve Milli Eğitim progra-
mıyla neslimizi koruma altına almayı amaçlamıştır. Ama ondan 
sonra gelenler, Atatürk’ün çıkardığı bu yasayı, tam aksine Milli 
ve manevi eğitim veren İmam-Hatiplere karşı kullanmaya baş-
lamıştır. Aslında Adil bir Düzen’de ve asil bir yönetimde, bütün 
okullarda, kendi seviye ve statüsünde milli ve manevi değerler 
en ilmi ve etkili metotlarla öğretileceğinden, bugünkü sıkıntı-
ların çoğu kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Çünkü Adil Dü-
zen bilinen mezhep ve meşrep taassubuyla değil, genel İslami 
prensipler ve temel insani gereksinimler doğrultusunda hazır-
lanmıştır. Sünnilerin de Şiilerin de, dindar kesimlerin de kalen-
derlerin de ortak ihtiyacıdır.

Teokrasi ve Laiklik Farklıdır.
Önce, kısaca “Teokrasi”nin tanımını yapalım. “Teo”,  tanrı, ilah 

manalarına gelir. “Krasi” idare ve yönetim demektir. Batılı anlayı-
şa göre Teokrasi: Tanrıların, yani tabiatüstü varlıkların veya onların 
vekili olarak ortaya çıkanların, akli, ilmi ve insani hiçbir kanun ve 
kurala bağlı kalmadan ve hiçbir makama karşı sorumlu tutulmadan, 
toplumu keyfince yönetmeleri veya daha başka bir deyimle ”dine da-
yalı devlet şekli” demektir. Bu anlamda Afrika ve Amerika yerlilerinin 
ilkel totem teşkilatları veya ortaçağ Avrupa’sında hüküm süren, din 
ve Allah adına insanları ezen ve sömüren Kilise yönetimleri, birer 
teokrasi örnekleridir. 

Ve yine tarihte Mısır firavunları, İran, Hint ve Japon kralları, ça-
ğımızda ise Lenin, Mao gibi yarı tanrı yerine konulup bir nevi putla-
rı dikilen, ilim ve akıl süzgecine gerek görmeden, doğru yanlış her 
sözü ve her davranışı ”kutsal ilke ve ülkü’‘ kabul edilen, hiç bir konu-
da ve hiç bir şekilde tenkit edilmelerine asla izin verilmeyen önder 
kahramanların yozlaştırıldığı ”sahte kurtarıcıların” kurduğu ve ”istis-
marcıların” ısrarla koruduğu sistemler de, aslında tam bir teokratik 
düzenlerdir. 

İslâm ise, sadece imani ve ahlaki konuları içeren bir “din” değil, 
aynı zamanda idari, iktisadi, ilmi ve hukuki velhasıl hayatın her saf-
hasına ait, adil ve kamil kurallar öngören bir “barış ve denge” düze-
nidir. Sosyalizmin vaat edip de bir türlü vermediği “sosyal adaleti”, 
Kapitalizmin amaçlayıp da asla ulaşamadığı hür teşebbüs ve yay-
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gın saadeti; güdümlü demokrasilerde ve hile rejimlerinde asırlardır 
aranıp da bulunamayan “en geniş hürriyeti ve Milli hâkimiyeti” 
gerçekleştirecek, can, mal ve namus emniyetini ve tam anlamıyla, 
din ve düşünce hürriyetini kuracak ve koruyacak olan yegane Hak 
din ve hayat disiplini İSLÂMİYETTİR.

Biz, Adil Düzenin; siyasi, hukuki, iktisadi ve ahlaki kurum ve 
kurallarını diğer bütün sistemlerle mukayeseli olarak tartışma-
ya hazırız. Geliniz gerçeği ve mutluluğu arayan medeni insan-
lar olarak, ön yargılardan ve şartlanmışlıklardan uzak, aklın ve 
ilmin ışığında bir karar verelim. İnsanlık olarak aradığımız ve 
acilen muhtaç olduğumuz ”adil ve kâmil” bir düzene, sırf ”dini 
ve ahlaki değerlerden” de yararlanıyor diye karşı çıkacağımı-
za, bize böylesine gerçek bir saadet ve adalet kurallarını su-
nan İslâm’a saygı duymamız gerekmez mi? Bütün bu gerçekleri 
anladıktan sonra, İslâm’ın asla bir teokratik düzen olmadığını, 
aksine “demokrasinin özü sayılan serbest seçimlere dayalı, 
milli hâkimiyeti esas alan tam bir hukuk ve hürriyet ortamı ha-
zırladığını” rahatlıkla ve inanarak söylüyoruz. Çünkü İslâm’da, 
Hıristiyanlıktakine benzer, Allah’la kul arasına giren, insanları 
af veya afaroz edebilen, hiçbir makama karşı hesap vermeyen 
ve dokunulmazlığı olan bir ”din adamı” sınıfı bulunmamaktadır. 
Ayrıca İslâm düşüncesinde “devleti din adamları yönetecektir” 
diye bir kural da yoktur.

Hem İslâm düşüncesi dengeli, uyumlu ve irtibatlı bir ”kuv-
vetler ayrılığı”nı kabul ettiğinden; Adalet düzenindeki;

1- İnsanlardaki fikir ve düşünce melekesinin dil vasıtasıyla 
doğurduğu İLİM kurumlarının;

2- İnsanlardaki inanç ve ibadet gibi hissi ve fıtri duyguları 
doyuran ve düzenleyen DİN ve DİYANET kurumlarının,

3- İnsanlardaki irade, ihtiyar ve menfaat gibi yetenek ve is-
teklerin, hakkaniyet ölçülerine göre oluşturduğu EKONOMİ ku-
rumlarının,

4- Ve yine insanlardaki ünsiyet ve ülfet gibi duyguların zorun-
lu olarak ortaya koyduğu ve hem cinsleriyle olan münasebetle-
rini adalet ölçüleriyle ayarlayan SİYASET ve YÖNETİM kurum-
larının hiçbiri diğerine hakim veya mahkum kılınmamıştır. Bu 
temel kurumlardan her birisi ”barış düzeni ve devlet disiplini” 
içerisinde bir nevi özerk olarak, kendi hizmet ve faaliyetlerini 
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yürütecek, biri diğerine müdahale etmeyecek, devlet ise bunlar 
arasındaki organizeyi sağlayacak, bunların yetki ve sorumluluk 
sınırlarını belirleyecek ve hepsi birden toplumun ve insanlığın 
maddi ve manevi saadet ve selametini gerçekleştirmek için ça-
lışacaklardır.

Bütün bu gerçekler ortada iken, hâlâ İslâm’la teokrasi’yi aynı 
görenler:  

1- Ya İslâm’ı bilmiyorlar, Onu Hıristiyanlık gibi bir din zanne-
diyorlar. 

2- Veya bilerek ve maksatlı olarak insanları korkutmak ve ka-
çırmak için İslâm’a ”teokrasi” diyerek iftira ediyorlar.

3- Ya da açıkça İslâm düşmanlığı yapamayan münafıklar 
”bazı çevrelere hoş görünmek, halkı da ürkütmemek için ”teok-
rasi” gibi bulanık kavramların arkasına sığınıyorlar.

Adil Düzen’de bu dört temel müessese (ilim, idare, iktisat ve 
diyanet) bir vücutta ahenk içinde çalışan değişik organlar gibi-
dir. Nasıl bir vücuttaki sindirim, solunum, dolaşım ve boşaltım 
sistemleri, duyu ve hareket organlarından her biri, kendi hizmet 
ve faaliyetlerini yürütüyor, asla biri birine mani olmuyor, ortak 
bir beyin ve sinir sisteminin kontrol ve komutasında o vücudun 
hayat ve huzuruna hizmet ediyorlar. Bunun gibi, adil bir devlet 
düzenindeki müesseseler de böyle bir irtibat ve intizam içinde 
hareket ve hizmete mecburdurlar.

Evet, gerçek ve gerekli bir din ve düşünce özgürlüğünü 
sağlayan ve bu manadaki laikliği savunan tek din ve disiplin 
İslam’dır. Kur’an; ”Dinde zorlama yoktur. (çünkü) kötülük iyilik-
ten ayrılmış, gerçek ortaya çıkmıştır. (Artık) kim tağutu (zalim 
düşünce ve düzenleri) bırakır da (Allah’ın dinine ve adalet dü-
zenine) inanırsa O, sağlam bir kulpa tutunmuş olur”13 buyurmak-
la, İslâm’daki laiklik anlayışının temel ilkelerini ortaya koymaktadır. 
“Dinde zorlama yoktur” hükmüne göre:

a- Başka dine mensup bulunan veya dinsiz olan kimseleri 
ölüm, hapis, işkence, açlık, işten atma, sürgün etme, en tabii 
insan haklarından mahrum bırakılma gibi tehditler ve korkut-
malarla onları zorla din değiştirmeye veya İslamlaştırmaya hak-
kımız olmadığı gibi,
13)  Bakara: 256
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b- Adil barış düzeni içinde, İslâm dinine mensup Müslüman-
ların herhangi bir mezhep, meşrep ve tarikata girmeleri veya 
çıkmaları hususunda da zorlama ve baskı yapma hakkımız da 
bulunmamaktadır. Çünkü insanlar anlayarak, inanarak benim-
seyerek ve isteyerek bir dine veya mezhebe girerlerse bu hem 
kendileri hem de çevreleri için yararlı ve verimli olur. Fakat dış 
baskılar ve korkularla Müslüman görünenler ise, gerçekte mü-
nafık olur ki, bu tipler toplum için baş belasıdır. Karşılıklı hak 
ve hürriyetleri belirleyen ve her din ve düşünceden insanların 
birlikte yaşama düzeni ve dengesini oluşturan ”barış ve adalet 
devletinin” kanun ve kurallarına uymak, fitne ve anarşi çıkar-
mamak ise, zaten herkesin bilmesi gereken bir husustur.

Bazıları; Laikliği laçkalaştırmayı, din istismarını meşrulaştır-
mayı ve Batı’nın dayattığı Ilımlı İslam safsatasıyla dinimizi de, 
demokrasiyi de yozlaştırmayı amaçlayan kurusıkı ve kasıtlı çı-
kışlar yapmaktadır. Ve tabi bu konulardaki duyarlılıkları ve tu-
tarlı uyarıları da anlayışla karşılamalıdır… Ancak, “Laiklik” kav-
ramını ve ilgili kanunları:

a) Gizli İslam düşmanlığına bahane yapmaktan,
b) Gereksiz kuruntu ve kuşkularla, dindar Müslümanları suç-

lamak ve sıkıştırmaktan,
c) Aslında sosyal adaleti, toplumsal dengeyi, dayanışma ve 

yardımlaşma düzenini, karşılıklı saygı ve sevgi düşüncesini, 
devlete ve kanunlara itaat disiplinini öngören ve yerleştiren İs-
lam dinini, sadece kişilerin vicdanına ve iç dünyasına hapset-
me dayatmasında bulunmaktan (ki hem insafsız hem imkânsız 
ve hem de zaten yararsız bir tavırdır),

d) Temelde “Din hizmetleriyle, Devlet işlerini birbirinden 
ayırmak” esasına dayalı Laikliği; “Devletin, dini kendi güdümü-
ne alıp güdükleştirmesi, hem Cenab-ı Hakk’ın iradesine, hem 
de Müslüman halkın hür tercihine müdahale etmesi” şeklinde 
algılamak ve uygulamaktan kurtulmak için, laikliğin ilmi ve hu-
kuki bir tanımının yapılıp, Anayasaya ve kanunlara konulması 
lazımdır ve bu yöndeki teklif ve temenniler olumlu bir yaklaşım-
dır. Böylece hem vatandaşların, hem devlet kurumlarının hem 
de yargıçların haklarının ve sorumluluklarının çerçevesini bil-
mesi kolaylaşacaktır.

Anayasa metinleri ve kanun maddeleri, bütün vatandaşların ra-
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hatlıkla okuyup kavrayacağı ve aynı şeyleri anlayacağı sadelik ve 
netlikle olmalıdır. Oysa bizdeki “Laiklik” kavramını vatandaşların çok 
büyük çoğunluğu anlayıp anlatamadığı gibi, bu konudaki uzmanlar 
bile ortak bir kanaate varamamaktadır. Üstelik Anayasamız, Resmi 
Dilimizin Türkçe olmasını şart koşmaktadır…

Cumhuriyet ve demokrasi gibi kavramların, adı aynı ama tadı 
çok farklı onlarca çeşit uygulamaları olduğu gibi, Laikliğin de 
genelde üç türlü ve birbirine aykırı algılamaları vardır:

1- ATEİST LAİKLİK: Çöken komünist Rusya’da olduğu gibi, 
her türlü dini inanış ve yaşayışı, hem devletten, hem mabetten, 
hem aileden ve hatta fert fert beyinlerden dışlama ve yasakla-
ma anlayışıdır. Ve tabi çok kısa zamanda çürümek ve çökmekle 
sonuçlanmıştır.

2- BİZANTİNİST LAİKLİK: Dini kavram ve kurumları, devle-
tin kontrolüne ve hizmetine uygun olarak kısıtlama ve basit bir 
inanç olarak kullanma mantığı ve münafıklığıdır.

3- REALİST LAİKLİK: İlmi gerçeklere ve insani değerlere uy-
gun şekilde: 

a- Din işleriyle devlet hizmetlerinin birbirine karıştırılmadığı,
b- Din ile devletin birbirine düşman olup çatışmadığı ve zıt-

laşmadığı,
c- Din ve devletin barıştığı ve her birinin kendi sahasında 

vatandaşa hizmet yarışı yaptığı en doğru ve dürüst yaklaşımdır. 
Türkiye’de biz Milli Görüşçülerin ve Adil Düzencilerin savundu-
ğu işte bu ilmi ve insani anlayıştır. Yani amaç insandır. Din de, 
devlet de insana hizmet için birer araçtır.

1920, 1924 Anayasaları ve değişim (tadil) aşamaları: 
Milli Mücadelenin başlamasından ve 23 Nisan 1920’de Ankara’da 

B.M. Meclisinin açılmasından sonra yeni bir anayasa ihtiyacı belir-
miştir. 20 Ocak 1921’de meydana getirilen anayasa (23 madde ve 
bir münferit madde) bu ihtiyacın eseridir. Bu anayasaya göre: “Ha-
kimiyet milletindir. Teşrii ve İcrai (Kanun ve Yürütme) yetkiler 
Meclisin elindedir. Devlet B.M.M. tarafından idare edilir. B.M.M. 
hükümeti ismini taşır.” Bu anayasada laiklik prensibi yer almamış, 
devletle din, bir bünyenin müşterek organları ve ihtiyacı kabul edil-
miş, “Şer’i hükümlerin tenfizi” selahiyeti de B.M.M.ne verilmiştir. 
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1922’de padişahlığın kaldırılmasından ve seçimlerin yenilen-
mesinden sonra, 1921 anayasasını tadil edilen bir kanunla 29 
Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edilmiş, “Meclis hükümeti sis-
temine” son verilmiş, ancak devletin dini maddesi muhafaza 
edilip, aynen kalmıştır. 

1924’te Halifeliğin kaldırılmasını müteakip, 20 Nisan 1924’te 
yeni bir anayasa meydana getirilmiş ve bu anayasa 37 yıl bazı 
tadillerle (düzeltme ve değiştirme) yürürlükte kalmıştır. 

1924 anayasasına göre “kuvvetler birliği” esas alınmış, teş-
rii ve icrai yetkiler Meclis’te toplanmış, teşrii salahiyetin bizzat 
Meclis, icrai salahiyetin de Meclisçe seçilecek bir Cumhurbaş-
kanı ve onun tayin edeceği vekiller heyeti (Bakanlar Kurulu) 
tarafından kullanılması anayasada yer almıştır. Bu anayasada 
ilk önemli değişiklik 1928’de yapılmış, “DEVLETİN DİNİ İSLAM-
DIR” ve “Akam-ı şeriyenin tenfiz” fıkraları çıkarılmıştır. 1934’te 
kadınlara da seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 

1937’de ve Atatürk’ün artık hastalığı ile uğraştığı ve devlet 
denetiminin ucunu kaçırdığı bir dönemde CHP’nin ilkeleri ana-
yasaya alınmış, 2. madde “Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milli-
yetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır” şeklinde yazılmıştır. 
10 Ocak 1945’te 1924 anayasasında Türkçeleştirme yapılmış, 
fakat 1950’den sonra tekrar eski anayasa metnine sahip çıkıl-
mıştır.

1946’da demokratik hayata girmemizden sonra 21 ‘Şubat 1950 
seçim kanunu hukuk tarihimizin ilk önemli yapıtı olmuş ve aynı yıl 
seçimler nispeten serbestlik ve emniyet içinde yapılmıştır. 

Adil ve Kamil Bir Anayasanın Hazırlanması ve Temel Esasları: 
1-  Hüküm = hakimiyet kimindir? Krallardan ve kurtarıcılar-

dan birinin midir, yahut muayyen bir zümrenin midir, yoksa bü-
tün milletin midir? 

2- Devletin tasarrufunun sınırı nedir? Hangi duruma kadar 
ülkenin sakinleri devlete itaat edecektir, ne zaman kendi doğal 
haklarını ve sorumluluklarını kuşanma gereği devreye girecektir? 

3- Devletin muhtelif organlarının: İcrai (Yürütme), Kazai (Yar-
gı) Teşrii (Kanun yapma) tasarruflarının meşru hudutları neler-
dir? Bu organlardan her birinin yerine getireceği vazifeleri ne-
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lerdir? Hangi hudut dâhilinde bu vazifeyi ifa edebileceklerdir? 
Bu organlar arasındaki münasebetler nasıl olmalıdır ve ne şe-
kilde belirlenir? 

4- Devlet ne maksatla meydana gelmiştir? Hangi hedefler 
için gayret gösterecektir, esas prensiplerde siyaseti ve strate-
jisi nedir? 

5- Devlet teşkilatını yürütebilmek için hükümet nasıl teşkil 
edilecektir? 

6- Hükümet işlerine tayin edilecek kimselerin ehliyet ve kali-
teleri nelerdir? Yetki ve sorumlulukları nasıl dengelenir? 

7- Anayasada vatandaşlık esasları nelerdir? Devletin bünye-
sinde fertler, hangi yolla vatandaşlık sıfatını elde edecektir? 

8- Devletin vatandaşlara karşı yükümlülükleri, vatandaşların 
devlete karşı görevleri, hangi kriterlere göre belirlenecektir? 

9- Devletin halkın (vatandaşların) üzerindeki hakları nelerdir? 
Bir anayasanın Adil ve Kamil olması için; 
1- Milletin iradesine, 
2- Evrensel Hukuk kaidelerine, 
3- Temel insan hak ve özgürlüklerine, 
4- Farklı kültür ve kökenlerin beklentilerine, 
5- Dini ve ahlaki değerlere saygın ve uygun hazırlanmalıdır. 
Bu genel ve temel esaslar yanında teknik olarak da, mutla-

ka: Açık, anlaşılır, kısa ve kesin bir dil kullanılmalıdır. Toplumun 
kültürüne ve tarihine yabancı, kapalı ve karmaşık kelime ve deyim-
lerden çok farklı yorumlara ve aykırı yaklaşımlara müsait kavram ve 
ifadelerden kesinlikle sakınılmalıdır. 

Şimdi, Anayasamızın başında “Resmi dil; Türkçedir” denildi-
ği halde, “Laiklik” gibi; muğlak (kapalı, çapraşık ve anlaşılmaz) 
ve muğalatalı (yanıltıcı, karıştırıcı) bir yabancı kavram yerine, 
bunun aslına ve amacına uygun Türkçe karşılığını yazalım, öne-
risine, hemen tepki gösteren ve tepinen kesimlerin, mutlaka bir 
art niyeti olduğu anlaşılmaktadır. Demek ki “Laiklik” kavramını, 
Müslüman halkımıza, temel insan haklarına ve evrensel hukuk 
kurallarına aykırı olarak, istismar ve suistimal etmek isteyenler 
vardır. 
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Bazı AKP’liler aslında laiklik maddesinin bu şekliyle kalma-
sından yanadır, ama sanki “kalksın ve açıklığa kavuşturulsun” 
diye sadece istismarıyla uğraşılmaktadır gibi bir tavır takınıl-
maktadır. Yani böylesine önemli ve hassas bir konu ucuz po-
litika ve palavra malzemesi yapılmaktadır. Ve maalesef bazı 
CHP’liler ise, din ve vicdan özgürlüğünden ve İslam’ın özünden 
korkmakta ve sanki “Anayasaya, Laikliğin tanımı ve kapsamı 
yazılırsa, İslam karşıtlığımıza bir kılıf bulamayız” diye gocun-
maktadır. 

Özet olarak: Maalesef Türkiye ve İslam ülkeleri, demokrasi, 
laiklik ve insan hakları konusunda Batı’nın ve çağın gerisinde 
kalmıştır. Batı ve çağımız ise, İslam’ın ve Asrı Saadetin çok ge-
risinde bulunmaktadır.

Laiklik ve Atatürk’ün bakış açısı
Laiklik ilkesini ve hele bugünkü tatbikat ilkelliğini Türkiye Cum-

huriyeti Anayasasına koyan Atatürk değil İsmet Paşa olduğu gerçe-
ği, kasıtlı olarak milletten gizlenmektedir. Öyle anlaşılıyor ki Atatürk 
Laikliğin Din ve Millet aleyhine kullanılmasından endişe etmekte-
dir. Atatürk’ün 3 ciltlik “Nutuk” kitabını baştan sona okuyunuz. Tek 
bir yerde “Laiklik” kelimesine rastlayamazsınız. Özel mektuplarını, 
söylevlerini, değişik konulardaki görüşlerini derleyen bütün yayınla-
rı karıştırınız. Atatürk’ün laiklikle ilgili hiçbir beyanını bulamazsınız. 
Bulamazsınız çünkü yoktur...

“Laikliği”, Recep Peker’le anlaşarak 1936 yılında CHP progra-
mına sokan, Atatürk’ün sirozun pençesine düştüğü 1937’lerin so-
nunda ve masonik mahfillerin etkisinde kalarak Anayasaya yazdıran 
İsmet İnönü’dür. Kendi can derdine düştüğü o dönemlerde Atatürk, 
bu tür oldu bittilerle uğraşacak veya karşı koyacak durumda değildir. 
Her hususta Batı’yı örnek alan taklitçilerin, Laiklik konusunda bize 
özel garip ve acayip bir uygulamayı tercih etmeleri, bunların gerçek 
ayarını göstermesi bakımından anlamlı ve önemlidir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün;
“Durumumuzu düzeltmek için, mutlaka Avrupa’dan öğüt al-

mak, bütün işlerimizi onların arzusu istikametinde yapmak ve 
her hususta onların peşine takılmak gerektiği gibi yanlış ve ha-
yırsız fikirler ileri sürülmektedir. Halbuki, böyle sadece yaban-
cıların öğütleri ve projeleri ile yükselebilmek mümkün değildir. 
Mali (ekonomik) bağımsızlık olmadan, siyasi ve milli bağımsız-
lık göstermeliktir.” (1922)
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“Biz “gidişatımızı ve toplum hayatımızı yabancıların tavsiye 
ve takdirlerine uydurmak gerektiği” görüşünü bir zillet ve zafi-
yet kabul ediyoruz…” “Avrupa’nın en ileri devletleri, Osmanlı 
Türklerinin gerilemesi ve çökmesi sayesinde ortaya çıkmış ve 
güç kazanmışlardır. Batılılar bugün de; kendi kârlarını Türki-
ye’nin zararından ve hatta yıkılmasında aramaktadır. Ve Türki-
ye’yi yıkma konusunda, kendi aralarındaki çekişmeleri bırakıp, 
ittifak kurmuşlardır. Türkiye’yi uygarlaştırmak gibi bazı bahane-
lerle müesseselerimize, mekteplerimize, ticaret ve sanayimize 
sızmışlardır.

Unutmayınız ki, himaye altına giren bir ülke gerçek hâkimi-
yetini kaybetmiş sayılır. Bağımsızlık ve egemenlik bir bütündür. 
Siyasi, iktisadi ve içtimai her yönden bağımsız olmayan bir dev-
letin geleceği karanlıktır.”14

Şeklindeki kesin ve keskin uyarılarını göz ardı eden sahte 
Atatürkçülerin, AB’ye ve ABD’ye teslimiyet yolundaki gayretleri 
de, tam bir karakter hamlığı ve kabiliyet noksanlığıdır.

Oysa Atatürk; Laik Müslümandır! Atatürk Maturidi Meşrepti 
ve Nakil ile Aklı (Kur’an ile ilmi hakikatleri) özdeşleştiren birisiy-
di!. Emekli Büyükelçi Gündüz Aktan, bir mülakatında: “CHP’nin 
laiklik konusunda Atatürkçü Doktrin’den belirgin bir sapma 
göstermiş olduğunu” söylemişti. 

Aktan, Mustafa Kemal’in İmam Maturidi anlayışında olduğu-
nu, ‘Biz amelde Hanefi, İtikatta Maturidiyiz’ sözlerini Meclis kür-
süsünden Seyit Bey’in yaptığı konuşmaya koydurmasıyla ilan 
ettiğini belirtmişti. Bu konu oldukça ilgi çekmiş ve basında çok 
gündeme gelmişti. Örneğin, ‘her şeyi bilen adam’ havasındaki 
Taha Akyol, böyle bir konuşmayı Mustafa Kemal’in yazdırdığına 
pek kani olmadığını ifade etmiş sonra da, ‘Türkiye’nin liberal 
laikliğe ihtiyacı vardır’, gibi masonik ve münafık tavırlar sergi-
lemişti. 

Şimdi cahillikle ve ideolojik saplantıları ile konuşup yazanları bir 
yana bırakırsak, öncelikle Mustafa Kemal Atatürk’ün aynen Gündüz 
Aktan’ın ifade ettiği gibi Maturidi Meşrebini tercih ettiğinin ve laik-
lik müessesini bu düşünceye göre inşa etmek istediğinin bir başka 
kanıtı da Kur’an meali yazdırmasında görülmektedir. Mustafa Ke-
mal Atatürk kişisel harcamalarından bir bölümünü ayırarak, bugün 
14)  Bak: ATO. Vatanseverin el Kitabı:2 / Dünden Bugüne Kapitülâsyonlar. Sh.127–130
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Türkiye’de en yaygın tefsir olarak bilinen Elmalılı Tefsirini kaleme 
alan Hamdi Yazır’dan bu meşhur eseri çalışmasını istemiştir ve bu 
tefsir için kontrat yapıldığı da bilinmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, 
bu kontratın maddeleri arasına , ‘Bu tefsir, Hanefi fıkhı ve Maturidi 
itikadı üzerine kaleme alınacaktır,’ maddesinin konulmasını bizzat 
talep etmiştir. Sonraki yıllarda Diyanet İşleri Başkanlarının Maturidi 
ekolden seçilmesi de bir tesadüf değildir. 

Maturidi’liğin; bugünkü katı ve kapalı yönetimleri, hatta bazı anar-
şist hareketleri besleyen taklitçi ve gelenekçi ekollerden temel farkı, 
“laikliği İslam içi kaynaklardan üretmeye başlamış bulunması” 
olarak gösterilebilir... İslam düşüncesi içinde dini öğrenme unsurla-
rını iki temelde ‘nakil ve akıl’ olarak ifade eden İmam Maturidi, bu 
iki kaynağın her birine de son derecede önem vermiş ve birbirlerini 
doğrulaması şartını benimsemiştir. Nakil, Kur’an ve Sünnet’i içer-
miş; Akıl ise, ilmi ve insani ölçüler temelinde özgür bireyin özgür 
sorgulama yeteneğini ifade etmiştir. Bu kapsamda, göreceliliğin de 
önemine binaen İmam Maturidi, yapmış olduğu Kur’an tefsirine ‘tef-
sir’ (açıklama) ismini koymaktan çekinmiş, te’vil kelimesini seçerek, 
‘yorumlardan biri’ ifadesini tercih etmiştir. Maturidilere göre, iyi-güzel 
(hüsün) veya kötü-çirkin (kubuh) akıl ve vicdan yoluyla bilinir ve bir 
nevi fıtridir. Dolayısıyla bir şey; iyi-güzel olduğu için Allah tarafından 
emredilmiş, kötü-çirkin olduğu için de yasaklanıvermiştir. 

Atatürk Laikliği Nasıldır? 
Bugün ‘Dindar insan laik olabilir mi?’ diye soruluyor. Evet, 

olabilir. Bunun en iyi örneğini İmam Maturidi ortaya çıkarmıştır. 
İmam Maturidi 850-950 yılları arasında Semerkant’ta yaşamış 
büyük bir din adamıdır. Türk asıllı bir dehadır. Örnek ve önder 
bir Müslüman’dır. O, diyanetle siyasetin ayrılmasını savunan ilk 
kişi olmuş ve “Kur’an’ı bize yollayan Allah’tır. Kur’an’ı anlamak 
için insan aklını yaratan da Allah’tır!” diyerek aklın önemini ve 
gereğini vurgulamıştır. Onun içtihat sisteminde ve teolojisinde 
(Dini değerlendirmelerinde ve İslam düşüncesinde) aklını kulla-
nan ve aynı zamanda da inanan birey vardır. “İyilik ve kötülük 
sizin iradenizledir. Suçu kaderinize yüklemeyin” buyurmuşlar-
dır. O, yanlış kader inancına karşı çıkmış, insana sorumlulukla-
rını, yaratılış ve imtihan sırrını hatırlatmıştır. Evet her şeyi Allah 
yaratmaktadır, ama insanlar kendi serbest irade ve ihtiyarları 
nedeniyle elbette yaptıklarından sorumlu tutulacaktır.
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İmam Maturidi’ye göre, toplumun veya devletin din konu-
sunda bireye baskı yapması yanlıştır ve haksızdır. Onun içti-
hat felsefesi tümüyle demokratik ve laik topluma uymaktadır. 
Atatürk’ün laikliği de işte bu Hanefi ve Maturidi çizgiyi esas al-
maktadır ve Kur’an’ın özüne dayanmaktadır. Bu “Dindar birey, 
laik devlet” anlayışıdır. Atatürk’ün takipçisi iddiasındaki bazı 
Kemalistler ise maalesef henüz dindarlıkla laikliği bağdaştıra-
mamıştır… 

Eski CHP’li ve sol düşünceli olmasına rağmen bir ara 
MHP’den aday olan Emekli Büyükelçi ve yazar Gündüz Aktan; 
Kur’an’ın hakikati ve hükümleri, İslam’ın hedefi ve hikmetleri 
konusundaki bilgi yetersizliğinden kaynaklanan bazı yanlış yo-
rumlar yapsa da, Atatürk’ün Maturidi mezhebini esas alan, aklı-
selimin ve müspet ilmin hakemliğini öne çıkaran bir yaklaşımla 
“Müslüman kimlikli ve dindar kişilikli Laiklik” prensibini benim-
sediği ve İsmet İnönü eliyle bu gerekli ve gerçekçi felsefenin 
dejenere edilip, dini dışlayan ve İslam düşmanlığına dayanan 
bir laiklik anlayışının yerleştirildiği hususundaki tespitleri ol-
dukça yerinde ve anlamlıdır.

Çünkü Atatürk’ün hedefi: İslam’ın da özüne ve hikmetine uy-
gun olduğu gibi; toplumun hür tercihi ve tensibiyle Milli irade-
nin oluşmasını sağlamak; inançlı ve ahlaklı kalarak, Laik ve de-
mokratik bir barış ve adalet düzenini oturtmak; dinini, dilini ve 
Milli kimliğini koruyarak muasır medeniyeti yakalayıp aşmak; 
böylece her yönden bağımsız, kalkınmış ve örnek alınmaya 
başlanmış Büyük Türkiye hayaline ulaşmak yönündedir. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın LAİKLİK anlayışı da 
bu doğrultudadır:

“Müslümanlığın bizatihi kendisi laiktir. Açın Sultan Fatih’in 
İstanbul’un Fethinin arkasından çıkardığı beyannameyi, oku-
yun; Galata’daki Cenevizlilere dahi: “Bütün haklarınız benim 
teminatım altındadır. Her türlü inanç hürriyetine sahipsiniz. 
Patrikhane her türlü hizmetine devam edecektir” demiştir.  Hz. 
Ömer Efendimizin Kudüs’ü fethettiği zamanki beyanatına ba-
kın: “Herkes kendi dininde serbesttir. Her inanç sahibi kendi 
ibadetini muntazam yapacak, rahatlıkla yerine getirecektir. Si-
zin koruyucunuz benim” demiştir. Selahattin Eyyubi Kudüs’ü 
aldıktan sonra aynı şekilde: “Hepinizin inancının teminatı be-
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nim” demiştir. Bizim tarihimiz hep bunlarla doludur, dünya alem 
buna şahittir. Bunun için Müslümanlık içindedir bizzat laiklik. 
Aslında Müslümanlık varken ayrıca laiklik diye bir şey aramanız 
bile gereksizdir. Müslümanlık her zaman, herkesin dinine say-
gı göstermiştir. Bakınız Müslümanlıkta hiçbir zaman, şahısların 
Dine ait kurallara aykırı hareket etmesiyle ilgili bir ceza-i müey-
yide getirilmemiştir. Kur’an-ı Kerim’de iki tane nizam vardır. Bir 
“Genel İnsanlık Nizamı”. Bu genel insanlık nizamında müsaade 
edilenler var, yasak edilenler var. Yasak edilenler nedir; adam 
öldürmek, yalan yere şahitlik etmek, çeşitli ahlaksızlıklara yö-
nelmek, ırz ve namusa tecavüze yeltenmek; bütün bunların 
hepsinin ve her din için eşit oranda cezası vardır. Ama namaz 
kılmamışsa bunun bir cezası yoktur, çünkü bu Allah’la kul ara-
sındadır. Ancak bu durumda Müslümanlar için tavsiye vardır, 
o da tatlı dille yapılacaktır. ‘Namazını kılarsan yarın şu sevabı 
alırsın’ diye uyarılacaktır. Müslümanların yapacağı işlerin adı 
“Helal”, yapmayacaklarının adı “Haram”dır. Herkesin yapaca-
ğı işin adı “Maruf”, yapmayacağı işin adı “Münker” olmaktadır. 
İki ayrı sistem tarif edilmiştir.  Maruf ve Münker’de ceza vardır. 
Çünkü herkesi bağlayıcıdır ve temel insan haklarıyla alakalıdır. 
Hangi dinden olursa olsun adam öldürmeye kalkışırsanız, zina 
yaparsanız, yalan yere şahitlikte bulunursanız, hırsızlık yapar-
sanız cezasına katlanırsınız. Ama namaz oruç vs. Müslümanla-
ra ait şahsi ibadetleri terk etme gibi hususlara gelince bunların 
dünyalık cezası konulmamıştır. Bunlar tavsiyeyle, telkinle, tatlı 
dille, kavli leyyinle anlatılacaktır. Bundan dolayı eğer Milli Gö-
rüş okulundan ve arka kapıdan kaçıp top oynamazsan, o zaman 
bilirsin ki Müslümanlık, laiklikle tamamen bir aradadır, hiçbiri 
arasında tezat bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayıdır ki bi-
zim elli senelik geçmişimizde, Anayasanın Laiklik maddesiyle 
değil, bu maddeye aykırı hareket edilmesiyle mücadele ettiği-
miz ortadadır.”15

15)  Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Hocamızın Kanal B’de Başkent Oturumları 
Programının 1:34:10 dakikasında (04 TEMMUZ 2007 Çarşamba) 
KaynakURL:http://www.necmettinerbakan.net/page.php?act=videoGoster&videoI-
D=640&name=ba-kent-oturumlar-04-Temmuz-2007-ar-amba-kanal-b-



 

LİDERLİK VE BİLGELİK ESASLARI

BİLGİ VE OLGUNLAŞMA SIRLARI

Eğitim ve öğretim, bilgi ve beceri edinmenin ön şartı; bilgi ve be-
ceri ise başarının anahtarıdır. Öğretim; gerekli bilgileri teorik olarak 
verme, eğitim ise bunları pratiğe dönüştürme olayıdır. Öğrenme-
yi bırakan, kendini sürekli yenilemeye ve geliştirmeye çalışmayan 
kimse, artık yaşama amacını ve heyecanını tüketmiş sayılır. Kendi 
noksanlıklarını tamamlamaya, kusurlarını düzeltip onarmaya çaba-
lamayan insan olgunlaşamaz, ham kalır. Evet, öğrenmeyi ve oku-
mayı bırakmış kişi, artık olgunlaşma ömrünü sonlandırmış ve ihti-
yarlamıştır. 

“(İnsanın) Onun önünden ve arkasından (devamlı) izleyen-
leri, takipçileri vardır. Onu Allah’ın emriyle gözetip korumakta-
dır. Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların 
durumlarını değiştirip bozmayacaktır. Allah da bir kavme (İs-
lam’dan ve insanlıktan uzaklaştıkları için ceza olarak bela ve 
musibetler gönderip çeşitli) sıkıntı ve kötülükler diledi mi, artık 
onu önleyecek ve geri çevirecek (bir güç) de bulunmamaktadır. 
Onların Allah’tan başka velileri (ve sahipleri de) çıkmayacak-
tır.”16 ayeti de, kendimizi değiştirip düzeltme gayreti taşımadan Al-
lah’ın nusret ve inayetine ulaşamayacağımızı anlatmaktadır. Allah’ın 
en büyük isim ve sıfatlarından birisi de Rabb’dır. Bu, kullarını ve bü-
tün mahlûkatını tedricen terbiye eden (Kemale erdirmek üzere adım 
adım eğitip yetiştiren) manasını taşımaktadır.  Yani eğitim ve öğre-
timde, aceleci, geçici hevesli ve genelci olmayıp, dikkatli, sürekli ve 
ayrıntılara inici bir yaklaşım yararlı ve kalıcıdır. 

Gerçek amacımızı asla unutmadan; araçlarımızı verimli kul-
lanma ve çabalarımızı sürekli kılma kararlılığı bizi olgunluğa ta-
16)   Rad: 11
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şıyacaktır. Bu kutsal amacı, yani Allah’ın rızasını unutup, sade-
ce çabalarımızı tekrarlama ve araçlarımızı kullanma alışkanlığı 
ise, şuursuzca bir fanatiklik (taraftarlık) ve saplantıdır. Amaç-
sız ve plansız iş,  nişansız atış gibidir. Bugüne kadar, nişansız 
atış yapanların hedefini vurduğu görülmemiştir. Körlerin taşı 
ise, nadiren ve tesadüfen rast gelecektir. Okuma, araştırma, 
hatırlama ve düşünceye dalma  (zikir ve tefekkür) ve hatta ha-
yırlı yönde hayal kurma  (zihin eksersizi yapma) insan beyni-
ni ve ruhunu diri ve dinamik tutacak ve üretken kılacaktır. Bu 
nedenle eğitim ve öğretime ayrılan zaman ve imkânı asla israf 
saymamalıyız. Hedeflediğiniz bir konuda işleriniz iyi gidiyorsa, 
eğitime ayırdığınız payı ikiye katlayınız. Yok, eğer bir türlü ba-
şarıyı yakalayamıyorsanız, o takdirde eğitim payını dört katına 
çıkarınız. Çünkü beceriksizliğin en önemli nedeninin, bilgisizlik 
olduğunu unutmayınız. 

İnsanın her konuda bir şeyler bilmesi, genel kültürünü art-
tırması bakımından güzeldir. Ancak özellikle sorumlu olduğu 
konularda,  her şeyi bilmesi gerekir. Kendi meslek ve memu-
riyetiyle veya manevi hizmet ve ibadetiyle ilgili yarım yamalak 
bilgiler, sahibini mahcup edecektir. Bilmeden ve anlamadan 
yapılan iş, bazı hayvanlara yaptırılan taklidi hareketler gibidir. 
Bir konuyu öğrenmeye veya bilinen bir konuda derinleşmeye, 
önce ihtiyaç duymalı ve karar vermelisiniz. Beceremem, biti-
remem korkusunu aşmalı, kendinize güvenmelisiniz. Cehaleti, 
cesaretle yenmelisiniz. Fıtratınızdaki yetenekleri ancak eğitim 
ve öğretimle keşfedip geliştirebilirsiniz. Bugünümüzü iyi değer-
lendirmek ve hele geleceğinizi en iyi şekillendirmek için, mut-
laka bilgili ve bilinçli hareket etmeli ve bilgeliğe erişmelisiniz. 
Öğrenmek için vakit geçmiş değildir. Hemen harekete geçiniz. 
Unutmayınız! Büyük mesafeler, küçük adımlarla alınır. 

Sorunlardan ve zorluklardan kaçmak çare değildir. Onlarla karşı-
laşmak ve boğuşmak gerekir. İşte bu durumda inanç, azim ve bilgi 
senin en büyük destekçindir. Ancak eksik ve yanlış bilgi, kaçmaktan 
bile tehlikelidir. Çünkü ilgisiz ve yetersiz çözümler, sorunları daha da 
ağırlaştıracak, yanlış tedaviler, hastalığı müzminleştirecektir. Hatta, 
sorunları doğru anlamak, onu aşmanın ilk basamağıdır.  Bunun için 
de yine yeterli bilgi ve birikime ihtiyaç vardır. Çünkü pek çok konu-
daki sıkıntılarımız, çözümü bilmemekten önce, sorunu bilmemekten 
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kaynaklanır. Problem; mevcut durumla, olması gereken arasındaki 
farktır... Ve bu farkı en akıcı ve en akılcı şekilde kapatmaya çalış-
mak, başarımızdır. Ve tabi başarısız olmaktan korkup, hayırlı giriş-
melere başlamamak, yenilgiyi kabullenmektir ve fırsatları kaçırmak-
tır. Çünkü bazen soylu ve onurlu başarısızlıklar bile, takdirle anılır. 
Ve asla unutmayalım, başlamak başarmanın yarısıdır... Ve maalesef 
en çok israf ettiğimiz şey, fırsatlardır. 

“(Her şeyi ve sürekli yoktan) Yaratan (ve her an varlıkta 
tutan) Rabbinin adıyla oku!” diye başlayan ve “Ki O, kalemle 
(yazmayı ve ilmi kayıt altına almayı ve yazılan kitapları okuyup 
anlamayı) öğretip (talim buyurandır).”17 buyurarak okuma, yaz-
ma ile eğitim ve öğretim yolunu açan bir kitabın mensupları 
olarak,  bilgisizlik ve becerisizlik içinde yaşamak, bizlere hiç 
yakışmamaktadır. Daha doğrusu en büyük ayıptır ve kayıptır. 
Velhasıl, kaliteli insan ve kalifiye eleman olmak için sürekli öğ-
renmeye ve eğitilmeye ihtiyaç vardır. Yoksa insan “Sıradan” bi-
risi olmaktan kurtulamayacaktır. Kalite ise, bir ihtiyacı yeterince 
karşılamak... Bir boşluğu bütünüyle doldurmak... Kendisine ve 
herkese yararlı ve aranılan birisi olmaktır. Bu nedenle öğrenme-
ye çalışmak ve okumak imrenilecek; bilgisizliğe razı olmak, ise 
iğrenilecek bir davranıştır.

Eğitimin bir amacı da “dikkatli olma ve ayrıntıları yakalama” 
uyanıklığını sağlamaktır. Dikkat: Varlıkların ve olayların perde ar-
kasını ve birkaç aşama sonrasını sezmeye çalışmak ve ona göre 
tavır ve tedbir almaktır. İnanç ve ahlakla olgunlaşan akli yetenekler, 
eğitim ve öğretimle dirilik ve dinamiklik kazanır.

Sürekli okuma ve araştırma, insanı zayıf “zan”lardan ve te-
melsiz tahminlerden kurtarıp, kesin ve sağlam “bilgi”ye ulaş-
tırır. Bilgi ise, bizleri kör taklitten uzaklaştırıp, bilinçli hareket 
etmeyi kolaylaştırır. “Şuurlu düşünme, doğru değerlendirme, 
dünya ile ahiret’i dengeleme” gibi meziyet ve marifetler, ancak 
bilgi sayesinde ve seviyesinde olgunlaşır.

Şeytanın insandaki tezahürü olan nefsani duyguların ve 
hayvani arzuların disiplinize edilmesi... Savurganlık, kıskançlık, 
kahramanlık, korkaklık, saldırganlık gibi çeşitli ve çelişkili duy-
guların terbiye edilip hayra yönlendirilmesi için de, yine önce 
bilgiye ihtiyaç vardır. Çünkü doğru ve yararlı olanla, yanlış ve 
17)   Alak: 4



48 A h m e t  A k g ül

zararlı olanı, ancak bilgi tanıtır. Unutmayalım ki, marifet (bilgi) 
imana, cehalet (bilgisizlik) ise inkâra yol açmaktadır. 

Kâinat ve bütün mevcudat, Allah’ın Celal ve Cemal sıfatlarının 
tezahür ve tecellisi olan gölge varlıklardır. Ve bu dünya Rahmani 
güçlerle şeytani güçlerin mücadele meydanıdır.. Ve imtihanın sırrı 
da buradadır. İnsandaki nefis şeytani dürtülerin, vicdan ise rahmani 
esintilerin etki alanındadır. Daha doğrusu, insan denen “küçük âle-
mi” ele geçirmek üzere şeytani duygularla, rahmani duygular sürekli 
savaşmaktadır. Bu yüzden inanç ve bilgi, bu savaşta bizim en etki-
li silahımız ve sığınağımızdır. “İşte Allah, bilmeyenlerin (aklına ve 
vicdanına göre hareket etmeyenlerin) kalbini böyle mühürleyip 
(hidayetlerini karartmaktadır).”18 ayetinin anlattığı duruma düş-
mekten sakınmalıdır.

Okuduğumuzu ve duyduğumuzu tam ve doğru anlamaya...
Anladığımızı, önemseyip benimseyerek, onun gereğine inan-

maya...
İnandığımızı, içimize sindirerek kararlılıkla uygulamaya...
Bu uyguladıklarımızı da, geçici bir heves olarak değil, sis-

temli ve sürekli kılmaya
Ve böylece giderek kemale ve bilgeliğe ulaşmaya çalışmalıdır.
Çünkü, “İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır”. (Hadis)
Vicdani Otorite ve İrade Eğitimi Şarttır
Yaşamda başarılı ve mutlu olmanın yolu artık lQ’dan değil 

EQ’dan (duygusal zekâ ve irade) geçiyor. Uzmanlara göre, bu 
iradeyi ve vicdani otoriteyi değiştirmek için bazı pratik yöntem-
ler bulunuyor. Günümüzde IQ kadar EQ da önem kazanmaya 
başlıyor!

Günlük hayatta ve mesleki alanda duygusal zekâyı geliştirmek 
için 7 kurala uymak gerekiyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:

Kendinizi tanıyın: Kim olduğunuzu öğrenin. Duygusal zekâ ve 
vicdan kendinizi tanımanıza bağlıdır.

Duygularınızı tanıyın ve onları kontrol etmeyi unutmayın: 
Duygularınızdan veya diğer insanların duygularından ne kadar az 
korkarsanız duygusal durumlarda duygularınızla o kadar rahat başa 
çıkabilirsiniz. Duygu dünyanızı iyi öğrenip tanıyın çünkü bunlar si-
zin hayatınızın ayrılmaz parçasıdır. Kendinize sık sık ‘Kendimi nasıl 
18)  Rum: 59
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hissediyorum ve bu duyguyu vücudumun en çok neresinde hissedi-
yorum? Böyle hissetmemi sağlayan nedir? Bununla nasıl başa çıka-
bilirim?’ şeklinde sorular sorun.

Kendinizi ve kişisel özelliklerinizi başkalarına açık bırakın: 
Bizler hepimiz farklıyız. Farklı olmak, diğerlerinden daha iyi ya da 
daha kötü olmak demek değildir. Onların dünyaya bakış açılarının 
sizinkinden farklı olduğunu ne kadar çabuk anlarsanız, onları da o 
kadar çabuk tanırsınız. Bu da sizin duygusal zekânızın gelişmesi 
demektir.

İletişim kurma becerinizi artırın: Kendinizi ifade etme yöntem-
lerinizi geliştirin. Kelime haznenizi zenginleştirin. Her an yeni keli-
meler öğrenin, özellikle de duygu ve düşünce ifade eden kelimeleri. 
Kendinizi çok yönlü olarak ifade edebilme cesaretiniz olsun. Bazen 
hal ve hareketleriniz, kelimelerinizden çok daha fazla anlam içere-
bilir. Örneğin tatlı bir tebessüm bile karşımızdakine iyi bir teselli ve-
rebilir.

Problem çözücü olmaya bakın: Mümkün olduğu kadar çok çe-
şitli olaylar ve problemler üzerinde düşünün ve bunlara çözümler ge-
tirmeye çalışın. Eğer problemlerden korkup kaçmaz ve onları birer 
şans, kendinizi kanıtlama fırsatı olarak görürseniz, onları çözmeme-
niz için hiçbir sebebiniz kalmaz.

Eleştiriye açık olun ve korkmayın: Duygusal zekâda eleştiri 
yapabilmek ve eleştiriye açık olmak da çok önemlidir. Eleştiriye açık 
olun, bırakın sizi eleştirsinler. Bundan rahatsızlık duymayın. Bu sa-
yede kendinizdeki olumlu ve olumsuz yönleri öğrenme fırsatını elde 
edersiniz. Siz de eleştiri yapın. Ancak bu başkalarının onurunu kıra-
cak şekilde olmamalı.

İnsanlarla ilgilenin ve sorunlarına katılın: Yeni insanlar ile ta-
nışın onların kültürlerini öğrenin. Değişik insan psikolojileri hakkında 
bilgi edinin. İnsanları harekete geçiren akımları, onların hayat hikâ-
yelerini okuyun. Kendinizi ve diğer insanları keşfedin.

“Duygusal Zekâ” denilen irade ve vicdanın temelindeyse, bizim 
dinimizin de temeli olan “Kendini bilen Rabbini bilir.” “Kendini tanı-
yan, duygu ve düşüncelerinin farkında olan, güçlü ve geliştirilme-
si gereken yönlerini iyi kullanan bir kişi kendi duygu, düşünce ve 
davranışlarını yönetebilir ve kişiler arası olumlu ve yapıcı ilişkileri 
kurabilir.
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Günümüzde Duygusal Zekâ ve irade özellikleri, işe alım süreç-
lerinden performans yönetimi, kariyer gelişimi, eğitim gibi pek çok 
İnsan Kaynakları Yönetimi aşamasında belirleyici ve önemli birer 
kriter olarak kullanılıyor. Örneğin, işe alım sürecinde pek çok şir-
ket tarafından yöntem olarak tercih edilen “Yetkinlik Bazlı Mülâkat 
Teknikleri” ve “Değerlendirme Merkezi” (Assessment Center) uygu-
lamalarında ölçülen iletişim, duyarlılık, inisiyatif kullanma, zorluklar 
karşısında dayanıklılık, olumlu düşünme, motivasyonu koruma, ki-
şiler arası ilişkilerde başarılı olma gibi yetkinliklerin çoğunun kişisel 
ve kişiler arası alanlara ilişkin olduğunu ve potansiyel bir çalışanın 
iş yaşamında elde edebileceği başarıyı öngörebilmek için temelde 
kişinin Duygusal Zekâ özelliklerinin ölçülmesinin hedeflendiğini gö-
rüyoruz. Benzer bir biçimde, performans değerlendirme ve terfi aşa-
malarında da çalışanların teknik yeterliliklerinin yanı sıra Duygusal 
Zekâ özelliklerinin önemle dikkate alındığını ve verilen karar üzerin-
de büyük rol oynadığını izleyebiliyoruz.

İşyerlerinde karşılaştığımız, belki de yaşadığımız bazı du-
rumları düşünelim:

Eğitimli, alanında deneyimli ve gerekli tüm teknik bilgiye sahip bir 
yöneticinin astlarıyla etkin iletişim kuramaması, onları motive ederek 
harekete geçirememesi; şirketin farklı departmanlarından iki çalışan 
arasında yaşanan çatışmanın uzun süreli ve çözümsüz bir gerilime 
dönüşmesi, olumsuz etkilerin şirket genelinde hissedilmesi; bir çalı-
şanın zaman zaman yaşadığı duygu patlamalarının ekip üyeleri ta-
rafından anlayışsızlıkla karşılanması; şirket çalışanıyla yaptığı uzun 
bir görüşmenin ardından müşterinin anlaşılmadığı hissini paylaşa-
rak şirketle ilişiğini kesmek isteğini dile getirmesi.

Bu ve benzer durumlarda başarısız olunmasının ardında yatan 
etkenleri incelediğimizde, yöneticinin ya da çalışanın kişisel farkın-
dalığa sahip olmadığını, olumsuz koşullar altında (stres karşısında, 
çatışma durumunda, kriz anlarında vb.) kendine ve duygularına 
hâkim olamadığını, olaylara tek taraflı yaklaşarak çalışanların, yö-
neticilerin ya da müşterilerin durumlarına ve ihtiyaçlarına duyarlılık 
göstermediğini (empati kuramadığını) ve kişinin astlarıyla, yöneti-
cileriyle, öteki çalışanlar ve müşterilerle olumlu kişilerarası ilişkiler 
kurmadığını görüyoruz. Başka bir deyişle, çalışanın başarısızlığında 
büyük oranda kişinin Duygusal Zekâ’sını etkili kullanmamasının rolü 
olduğunu söyleyebiliyoruz.
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Duygusal zekâ, irade sağlamlığı ve başarı
Duygusal Zekâ’sını ve vicdani irade mekanizmasını kullanan, 

başka bir deyişle kendi duygularını tanıyan ve yönetebilen, başka-
larının duygularına, istek ve ihtiyaçlarına duyarlı olan yöneticiler ve 
çalışanlar, işyerlerinde ve teşkilat bünyelerinde güvene dayalı iliş-
kiler kurmaktadırlar; bu doğrultuda fikirlerini açık ve doğrudan dile 
getirmekte, hem kendilerini, hem birlikte çalıştıkları kişileri ve müşte-
rilerini hem de hizmet ekiplerini istenilen sonuca yönelik olarak rahat 
bir biçimde harekete geçirebilmekte, zor şartlar altında olumlu dü-
şünme tarzını koruyarak motivasyonun yüksek olmasını sağlamak-
tadırlar. Çatışmaları bile, olumlu atmosferi hazırlayarak, çözüme 
yönelik olarak sonuçlandırmaktadırlar. Dolayısıyla, bu becerileriyle 
Duygusal Zekâ’sı ve irade mekanizması gelişmiş elemanların şir-
ketlerinin başarısında rolleri ve katkıları büyüktür. Kurdukları teknik 
altyapı, kapsamlı bilgisayar ağı, güçlü pazarlama ve iletişim strateji-
leriyle temelleri atılan benzer şirketler arasındaki farkı bu şirketlerde 
çalışanlar oluşturmaktadır.

Şirkette de, sosyal ve siyasi hizmette de çalışanların Duygusal 
Zekâ’larını geliştirmek için atılacak önemli adımlar arasında, çeşitli 
kişisel ve kişiler arası yetkinlikleri konu alan eğitim programları dü-
zenlemek, yöneticilerin astlarını motive edip yönlendirmeleri gibi uy-
gulamalar yer alıyor. Öyleyse, diyebiliriz ki; işyerinde ve tüm yaşam 
sürecinde başarının anahtarı: Duygusal Zekâ’yı yani iradeyi ve vic-
dani otoriteyi kullanabilmek ve duyguları yönetebilmektir...19

Empati: Kendimizi Karşımızdakinin Yerine Koyma
Empati: Bireyin başkalarının duygularına karşı duyarlı davrana-

rak, bu duyguları tanıması, anlaması ve yorumlamasıdır. İnsanlar 
kendileri söylemeden, onların hislerini anlayabilmek empatinin özü-
nü oluşturmaktadır. Empatik olmak, diğer insanları “duygusal anlam-
da okumak” anlamını taşır. Başka kişilerin hislerini anlama yeteneği 
“duygusal bilinç” yeteneği üzerine inşa edilir. Ve tabi duyguları-
mızı tanımadan, başkalarının duygularını anlamamız olanaksızdır.

Karşımızdaki kişinin duygularını tam olarak anlasak bile, eğer 
anladığımızı ona ifade edemezsek empati kurma sürecini tamamla-
mış sayılmayız. Örneğin; bir arkadaşımız eşiyle arasındaki problem-
ler nedeniyle bunalmış ve sıkıntı duymaktadır. Bu sıkıntısını gelip 
bize anlatırsa ve biz de onun duyduğu bu sıkıntıyı anladığımız ve 
19)  24.05.2005 Milli Gazete
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hissettiğimiz halde ona bunu “evet seni anlıyorum, eşinle aranızdaki 
problemler seni bunaltmış ve bu nedenle sıkıntı duyuyorsun” şeklin-
de değil de tam zıt duygularla “boş ver aldırma” şeklinde yansıtırsak 
empati kurmuş olmayız ve hatta arkadaşımız bizim hakkımızda “en 
iyi arkadaşıma sıkıntılarımı anlattığım halde; o bile beni anlamadı, 
artık beni hiç kimse anlamaz” şeklinde yanlış düşünce ve yargıya 
kapılmaktadır.

Empati kurmak, karşı tarafa papağan gibi cevap vermek de-
ğildir

Empati kurarken ifade edilen duygunun şiddetine dikkat etmek 
ve karşımızdaki kişiye onu yansıtırken, duygunun şiddetine uygun 
tepki vermek gerekir. Yine empati kurarken kişinin sadece sözel 
tepkilerine değil, ses tonuna, konuşma temposuna, jest ve mimik-
lerine hatta duruşuna bile dikkat etmek önemlidir. Empati kurarken; 
nesnelliği kaybetmemek, karşımızdaki kişinin korku, kaygı, neşe ve 
öfke gibi duygularıyla bunalmamak gerekir. Yani karşımızdaki kişiyle 
özdeşim kurmamalı ya da sempati duymamalıyız. Çünkü, sempa-
ti duymak, empatiyi kurmayı engeller. Günlük kullanımda da bu iki 
kavram birbiriyle karıştırılmaktadır. İkisinin arasında farklılık vardır. 
Bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip olduğu duygu 
ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. Karşımızdaki kişiye 
sempati duyuyorsak, onunla birlikte acı çekeriz ya da onunla birlikte 
seviniriz. Kısaca sempati; “Bir başkası için olumlu duygular besleme 
anlamına gelir”.

Empati her meslek alanında kazanılması gereken beceridir:
Empatik beceri ve eğilimleri yüksek olan kişilerin çevreleriyle 

olan iletişimi yüksek düzeydedir. Çevreleri tarafından sevilen kişiler-
dir, çünkü çevrelerindeki kişilere empatik şekilde davranarak onlara 
yardım etmektedirler. Empatinin kişiler arası iletişimi kolaylaştırıcı 
özelliği bilindiği için empatik becerilerini arttırmak amacıyla çeşitli 
meslek mensuplarına empati eğitimi verilmektedir. Örneğin; hekim 
ve hekim adaylarına, hemşirelere, ticaretle uğraşanlara, satış ele-
manlarına, öğretmenlere, sosyal çalışmacılara, psikiyatristlere, psi-
kologlara, danışmanlara empati kurma becerilerini arttırmak ama-
cıyla eğitim verilmektedir.

Yapılan bazı araştırmalar göstermektedir ki; kişilerin uğraştıkları 
ya da ilgi duydukları alanlar; onların empatik becerilerini geliştirmek-
tedir. Örneğin, müzik ile uğraşan veya evinde evcil hayvanı olan kişi-
lerin empatik anlayış ve becerileri gelişir. Başka bir araştırmaya göre 
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empatik bir şekilde davranan ailelerin çocukları büyüdüklerinde, 
onlar da anne-babaları gibi empatik anlayışa sahip yetişmektedir. 
Yapılan başka bir araştırmada; kaygı, depresyon, çocukları ihmal 
etme ve saldırganlık ile empati kurma arasında olumsuz ve zıt bir 
ilişki olduğu belirlenmiştir. Suç işlemiş kişilerin empatik ilgi ve bece-
rilerinin, suç işlememiş olanlara göre daha düşük olduğu, yapılan 
araştırmalarla ortaya konmuştur. Yapılan başka bir araştırmada da; 
diğer insanlara kişisel duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilen, top-
luma uyumlu ve sosyal duyarlılığı yüksek olan kişiler, aynı zamanda 
empati kurma becerilerine de sahiptirler.

Eski eserlerdeki kuş barınakları empati ürünü girişimlerdir:
Empati, sadece insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için 

kullanılmaz. İnsanların, üzerinde yaşadığı tabiat için de empati 
kurması önemlidir. Geçmişten günümüze kadar tarihi süreç içinde 
yoğrularak gelen kültür ve sanat eserlerimiz de bu tabiat içerisinde 
yerini almıştır ve bunların gelecek nesillere de ulaştırılması gerekli-
dir. Eski eserlere baktığımızda insanların doğayla empati kurduğunu 
görebiliriz. Yapılarda kuşların barınmaları için yuvalar yapmışlardır. 
Ve hatta bazı eserlerde tabiat sevgisini o şekilde işlemişler ki; doğa-
daki suyu caminin içine kadar getirerek havuz yapmışlar ve içeride 
bir ferahlık olmasını sağlamışlardır. Bugünkü yapılan eserlere baktı-
ğımızda bunlardan mahrum bırakıldığını görmekteyiz.

İletişim adına empati
Günümüzde yaşanan kültürel ve toplumsal çatışmaların çözümü 

de iletişimden ve birbirimizi anlamaktan geçiyor. Bu yüzdendir ki ile-
tişimin ve insanlarla empati kurmanın önemi hızla büyüyor. Gelişmiş 
ülkeler insanların sadece parayla mutlu olamayacağının farkına var-
maya başlıyor. İnsanoğlu artık daha huzurlu daha mutlu bir dünya 
arıyor. İnsana verilen önemin artmasını istiyor. 21. yüzyılın iletişim 
çağı olarak anılması, iletişim odaklı birçok departmanın ve şirketin 
bu alanda hizmet vermeye başlaması, insanların birbirini tanımaya 
bu kadar susamış olması bu göstergelerden sadece birkaçı. Şimdi 
biraz çevrenize dönüp bakın ve insanları anlamak ve onların yerine 
kendinizi koymak için ne kadar çabaladığınızı bir düşünün ve buyrun 
empati kurmaya, kendimizle ve çevremizle olumlu ve yapıcı ilişkiler 
oluşturmaya başlayalım.20

20)  25.05.2005 Milli Gazete Sh.15
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•	DOĞU-BATI SENTEZİ VE “UYGAR İNSAN”  
KAVRAMI

Genel kanaat ve kanıtlar şu yöndedir ki;
Doğulu maneviyatçı, batılı maddeci ve menfaatçidir. Ama hem 

inançlı, hem de izanlı olmak gerekir.
Doğulu içten ve hasbi, batılı art niyetli ve hesabidir. Ama hem 

merhametli, hem de dikkatli olmak gerekir.
Doğulu duygularıyla ve metafizikle, batılı beş duyusuyla ve mate-

matikle hareket etmektedir. Ama hem imanlı ve insaflı, hem de planlı 
ve itidalli olmak gerekir.

Doğulu vefalı ve fedakâr, batılı fırsatçı ve hilekâr bilinir. Ama hem 
yüreği yanık, hem de uyanık olmak gerekir.

Doğulu tevekkül ehli, batılı tedbirlidir. Ama hem müdbir (tedbir-
li), hem mütevekkil (teslimiyetli, kanaat ehli ve geniş yürekli) olmak 
güzeldir.

Doğuya gönül ve ilham, batıya akıl ve felsefe hâkimdir. Ama hem 
vicdana dayanmak, hem de aklını kullanmak gerekir.

Doğuda din ve duygu, batıda bilim ve kurgu öndedir. Ama dinin 
değerleri, bilimin verileriyle yorumlanmalı ve yürütülmelidir.

Doğulu ölüm ötesine, batılı ölüm öncesine önem verir. Ama ahi-
ret burada kazanılacaktır, dünya ahiretin mezrası ve mektebidir.

Doğulu sevgiye ve sadakate, batılı zevke ve hıyanete yöneliktir. 
Ama sadakat gösterirken, saflığa düşmemelidir.

Aşk deyince doğuda sevda, batıda şehvet hatıra gelir. Doğuda 
genellikle hikmet, batıda özellikle edebiyat üretilir. Ama hikmetsiz 
edebiyat gevezelik, edebiyatsız hikmet zevzekliktir.

Doğuya din ve maneviyat geldi. Ama yobazlık ve istismarla yoz-
laştırıldı. Batıdan laiklik ve demokrasi geldi. Ama dinsizlik ve ahlak-
sızlıkla yozlaştırıldı.

Doğudan hisler, sevgiler geldi. Ama hayalcilik ve hasetçilikle yoz-
laştırıldı. Batıdan düşünme ve akıl yürütme geldi. Ama şehvet ve 
şeytaniyetle (hile ve desise ile) yozlaştırıldı.

Doğudan edep ve hürmet geldi. Ama şuursuz gelenek ve ruhsuz 
görenekle yozlaştırıldı. Batıdan serbestlik ve medeni cesaret geldi. 
Ama haksızlık ve hayâsızlıkla yozlaştırıldı. 

Doğulu kaba görünümlü ama insancıl, batılı kibar görünümlü 
ama barbardır. Hâlbuki hem insancıl, hem kibar olmaya çalışmalıdır.
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Doğulu “sen”cil, batılı “ben”cildir. Ama doğrusu “biz”cil ol-
maktır. Yani farklı köken ve kültürden herkesi kendimizin bir 
azası, kendimizi de âlemlerin bir parçası görme olgunluğuna 
ulaşmalıdır. Kısaca yerli düşüncenin ve milli değerlerin çağdaş 
ve evrensel bir yorumcusu ve savunucusu konumuna ve şuu-
runa kavuşmalıdır.

Atatürk, “muasırlaşma”yı yani çağdaş standartları yakala-
mayı ve tüm sorunlarımızı genel insan hakları ve uygarlık te-
melinde aşmayı amaçlamışken, İnönü, Bayar ve devamı, Ata-
türk’ün hayat boyu ağzına bile almadığı “batılılaşma”yı ve körü 
körüne batıya teslim olmayı, bu millete Atatürk’ün kutsal hedefi 
olarak göstermiş, daha doğrusu, zorla dikte etmişlerdir. Kendi 
sömürme ve sindirme düzenlerini, milli şefin, Kemalizm yoru-
muyla meşrulaştıran ve toplumumuza dayatan masonik güçler, 
yıllarca bu aslından ve amacından saptırılmış Kemalizm sopa-
sıyla, önce milletimizi korkutup susturdukları gibi, sonunda 
aynı sopayla devleti ve devleti temsil eden kurum ve kişileri de 
tehdit etmeye ve hizaya getirmeye yeltenmişlerdir.

Kabul edilmeli ki, bugün irtica ve din sömürüsü de önemli 
bir problemdir. Ama daha tehlikeli olanı “irtica istismarı” ya-
parak, bu kılıf altında millete ve İslamiyet’e hücum ve hakaret 
edilmesidir. Türkiye’mizin hem din istismarcılarından, hem de 
devrim yobazlarından mutlaka kurtulması gerekir.

Hâlbuki Atatürk’ü bir simge, bir sembol olarak düşünmelidir:
Batıcılığın değil, bağımsızlığın sembolü... Bağnazlığın değil, 

aydınlığın sembolü... Barbarlığın değil, uygarlığın sembolü... 
Geri kalmışlığın değil, kalkınmışlığın sembolü... Dayatmacılığın 
değil, demokrasi ve katılımcılığın sembolü... Din düşmanlığının 
değil, inanca saygının sembolü... Yozlaşmanın ve özüne yaban-
cılaşmanın değil, Milli kültür ve ahlakın sembolü... Geçmişini 
inkârın ve tarihinden utanmanın değil, Medeniyet mirasıyla gu-
rur duymanın sembolü bir Atatürk yerine...

Uygarlık yarışında en gerilerde kalmanın ve ülkeyi her yön-
den batağa saplamanın... Bir vilayetimiz büyüklüğündeki ülke-
lere avuç açmanın... Devleti faizcilik, rantiyecilik ve hileli iha-
lecilik yoluyla bir avuç mutlu ve putlu azınlığa soydurmanın... 
Ekonomiyi IMF ve Dünya Bankası’nın, dış politikayı CFR’nin 



56 A h m e t  A k g ül

(ABD’de Siyonistlerin hâkim olduğu yüksek dış politika konse-
yi) güdümüne teslim edip, Türkiye’yi yarı sömürge konumuna 
ve komaya sokmanın... Özelleştirme diye, öncelikle ve özel-
likle, kâr eden ve gelirinin önemli bir kısmı Milli Savunmaya 
giden KİT’lerin, hem de arsa fiyatının çok altında, malum ve 
mel’un kesimlere satmaya çalışmanın... Hala Ortaçağ şartlarına 
mahkûm yaşamanın... Ekonomik sefaletleri ve sosyal rezaletle-
ri giderek yaygınlaştırmanın... Bunlar yetmiyormuş gibi milletin 
inancıyla savaşmanın... Kıbrıs’ta, Kuzey Irak’ta, Orta Asya’da, 
Kafkasya’da, hayati çıkarlarımıza sahip çıkamayıp, vatandaşın 
inancına sataşmanın adını Atatürkçülük koyarsanız, Atatürk’e 
en büyük hakaret ve hıyaneti siz yapıyorsunuz demektir. Ve bi-
zim insanımız Atatürk’ten değil, sizin istismarınızdan, sahtekâr-
lığınızdan, zulüm ve sömürü saltanatınızı yürütürken O’nun ar-
kasına sığınmanızdan nefret etmektedir.

Ve artık milletimiz, din istismarcılarıyla Atatürk simsarlarının, aynı 
merkezlerden beslenip desteklendiğini... Sözde dincilerle sahte dev-
rimcilerin, iç siyaset ve seçimlerde olsun... Dış politika tercihlerinde 
olsun... (ne tesadüfse) Hep aynı çizgide hareket ettiklerini artık çok 
iyi sezmektedir. Asıl problem, Suriye’de azınlık Nusayri Yönetiminin 
ve yıllarca Irak’taki Baas Partisinin... Yani % 10’luk bir kesimin % 
90’lık büyük bir kitleye hükmetmesi gibi... Türkiye’de de maalesef, 
sabataist dönmelerin denetimindeki hâkim ve hain bir azınlık zihni-
yetinin, “gizli diktatörlüğü”nü hala sürdürmek istemesidir.

Evet, doğu itaatkâr ve devletçi, batı isyankâr ve devrimcidir. 
Ama hem devleti, yani dirlik ve düzeni korumak, hem de, tah-
rip etmeden değişim ve gelişmeyi başarmak gerekir. Gardiyan 
(baskıcı ve gaddar) devlet değil, garson (yönlendirici ve hiz-
metkâr) devlet anlayışına dönmelidir. Çünkü devlet, toplumun 
örgütlenmiş aklı ve iradesi yerindedir. Eğer, bir takım güçler 
devleti ele geçirirse, hipnotize edilmiş insan veya beynine virüs 
girmiş hasta gibi, milletin yetkisi ve tepkisi, etkisizleşir. Demok-
rasi ve seçim gibi şeyler de göstermelik hale gelir. Böylece ülke 
kaynaklarını sömürmek ve toplumu sindirmek isteyen güçlerin 
gizli iktidarı baş gösterir.

Bugün maalesef, devletimiz dış güçlerin ve sabataycı dön-
melerin güdümündeki, “masonik merkezlerin” ve hain işbir-
likçilerin kuşatması altına girmiştir. Kapitalist patronların ve 
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sabataist baronların, en ezici ve etkili şeytanlığı ise M. Kemal 
Atatürk’ü kendi emellerine alet etmeleridir. Atatürk’ün tasfiye 
ettiği tanzimatçı, ittihatçı ve dayatmacı zihniyet, İnönü’nün yan-
lış Kemalizm yorumu ve devrimleri yozlaştırmasıyla tekrar geri 
gelmiştir. Bazı masonların ve marazlı medyanın, irtica baha-
nesiyle, dinimize ve milli değerlerimize yönelik tecavüzlerine, 
devlet kurumlarını ve hele ordu mensuplarını alet etmeye kal-
kışmaları ise, hıyanet ve hilekârlığın en sinsi örneklerindendir. 

Öyle ise, dindar olalım, ama yobazlaşmayalım! Demokrat 
olalım, ama soysuzlaşmayalım! Devletimize bağlı kalalım, ama 
ruhumuzu köleleştirip yozlaşmayalım!

Hikmet ve hakikat... İlim ve sanat... Hürriyet ve huzurlu ha-
yat... İnananların ve insanlığın kaybettikleri ortak malıdır. Nerde 
bulursak alalım, sahip çıkalım. Ama asla Hak yoldan sapmaya-
lım, yalpalamayalım! Doğuya da Batıya da yanaşalım, anlaşa-
lım... İnsani değerler ve milli dengeler çerçevesinde yüzleşelim, 
uzlaşalım. Danışalım, yardımlaşalım. Ama asla yalvarmayalım, 
yavşaklaşmayalım!

Velhasıl; “Devlet, devemiz; develerimiz ise devletimizdir” di-
yen... Böylece devleti, menfaat aleti ve keyfine hizmet değneği gö-
ren, şahsi servet ve etiketini de, devlet ve garantili ganimet zanne-
den, haysiyet ve şahsiyet fukaraları yerine; “Devlet, öz benliğimiz 
ve birliğimiz; birlik ve dirliğimiz ise devletimizdir” düşüncesine, 
yani devleti milli değerlerimizin, birlik ve dirliğimizin kutlu gücü ve gü-
vencesi... Birbirimize ve devletimize bağlılığı ve mukaddeslerimize 
saygınlığı ise, varlık sigortamızın simgesi gören, olumlu ve onurlu 
bir zihniyete ihtiyaç vardır. Kısaca artık öz benliğimize ve milli bilin-
cimize dönmek zamanıdır.

O Halde Nedir, Milli Cephe, Milli Şuur?
Bizi şerefli millet yapan değerlerin... Bize şanlı medeniyetler 

kurduran düşüncenin... Tüm insanlığa huzur ve hürriyet sağla-
yacak ve herkese model olacak adil ve asil bir düzenin, ortak ve 
orijinal tanımıdır. Peki kimler “Milli Şuur” kapsamındadır?

Yeni bir medeniyet mimarının ifade buyurdukları gibi:
A- “Kimya”sında (iç dünyasında);
1- Hakkı üstün tutan (yani herkesin insan haklarına saygı duyan 

ve sahip çıkan).
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2- Maneviyatçı olan (yani menfaatçi ve insafsız değil, vicdan ehli 
olan).

3- Nefis terbiyesini, hesap ve sorumluluk düşüncesini esas alan.
B- “Fizik”i yapısında (dış dünyasında) ise;
1- Hidayet ehli olan (yani doğruyu tanıyan ve hayırdan taraf olan).
2- Feraset ehli olan (yani ayrıntıların ve sinsi hesapların farkında 

olan).
3- Dirayet ehli olan (yani inancının ve insanlığın hizmetinde gay-

ret, metanet ve cesaret sahibi olan) herkes bu tanımın içindedir: yani 
yerli ve şerefli cephedendir. Yaradan’a saygısı, yaratılana sevgisi 
olmayan diğerleri ise, kirli ve şerli cephedendir. Ve artık yer-
lilerin müstevlileri kovacağı, millilerin kirlilerden kurtulacağı 
zaman gelmiştir. Irak, Suriye ve Libya saldırıları ve sonrası, in-
şallah herkesin gözünü açacak, doğuyu gaflet ve meskenetten, 
batıyı şehvet ve nefse esaretten kurtaracaktır. Siyonizm’in ve 
emperyalizmin demokrasi ve insan hakları donkişotluğunun 
tam bir sahtekârlık olduğu anlaşılacaktır.

Hani, 91 Körfez savaşı sonrasında Kuveyt’e demokrasi götürül-
dü mü? Afganistan’a insan hakları ve demokrasi reva görüldü mü? 
Somali’ye ekonomik ve sosyal huzur ve hürriyet sağlanıp, zulüm ve 
sömürü ülkeden sürüldü mü? Suriye ve Libya halkı Arap baharı ve 
demokrasi şarlatanlığıyla despotluktan kurtulup huzur ve hürriyet 
ortamına döndü mü? Ama umarız bu vahşi Irak işgali, Suriye ve Lib-
ya vahşetleri doğu ile batının kucaklaşmasını ve Siyonist sömürüye 
karşı ortak bir cephede mecburen buluşmasını doğuracaktır. Umarız 
ki bu işgal ve zulümler;
•	Müslüman ülkelerdeki dirilişi ve öze dönüşü kamçılayacaktır.
•	Sağcı, solcu, İslamcı bilinen ve birbirine diş bileyen kesimleri or-

tak harekete zorlayacak ve mutlak doğrular çerçevesinde buluştu-
rup uzlaştıracaktır.
•	İslami hizmet ve hizipler arasındaki kırgınlık ve kızgınlığı mecbu-

ren yatıştıracak ve birbirine yaklaştıracaktır.
•	Siyonizm’e ve ABD’nin süper sömürüsüne karşı Doğu-Batı ittifa-

kının gereğini hatırlatacak ve hızlandıracaktır.
•	Böylece Süper Güç efsanesi yıkılmaya ve kartondan dev yırtıl-

maya başlayacaktır. 
Irak gibi savunma gücü sıfıra indirilmiş ve halkı ambargolar-

la sindirilmiş bir ülke karşısında bile Amerikan, İngiliz ve İsrail 
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güçleri ilk etapta şaşkına ve bozguna uğramışken, sonra kendi 
generallerinin hıyaneti ve İslam ülkelerinin Amerikan safında 
hücuma geçmesi sonucu işgali zor başarmıştır.
•	Ve bugün devam eden batı güdümlü kukla İslamcıların İsrail’i de-

ğil de Müslümanları hedef alan vahşet savaşı, Siyonist merkezlere 
yönelecek ve İslam ülkelerindeki despotik ve masonik sistemlerin ve 
işbirlikçi hükümetlerin yıkılışını çabuklaştıracaktır.
•	BM ve NATO gibi kuruluşların sorgulanmasına ve dünyanın daha 

dengeli ve disiplinli temellere dayalı olarak yeniden yapılanmasına 
inşallah yol açacaktır.

İbrahim Hakkı Hazretleri’nin Dediği Gibi;
“Hak, şerleri hayr eyler
Zannetme ki gayr eyler
Arif olan seyr eyler
Görelim Mevla neyler
Neylerse güzel eyler”

Biz de bir şiirle kapatalım;
Celali, cemali gafil seçemez
Nar-ı celal, nur-i cemale düşer
Şarlatan, şeytana kefen biçemez
Bu ancak sahib-i kemale düşer

İnanç ve ideal senin farkındır
Ümitsizlik küfür, kalbin sakındır
Mehdiyet müjdesi Hak’tır, yakındır
İnşallah hasretler visale düşer

Lütfunu, kahır kabında yoğurur
Sabret, her usr iki yusr doğurur*
Zulüm zirveye varınca, Ahmedim
Küfrün saltanatı zevale düşer

* Usr; zorluk Yusr; kolaylık / İnşirah Suresi: Ayet;5-6
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•“Algı” Operasyonları, “Yanılgı”
Manipülasyonları ve

DUYARSIZ TOPLUMUN YOZLAŞMASI
Manipülasyon; toplumu istenilen hedefe yönlendirmek, ge-

nel geçer ahlakı değiştirip dejenere etmek, beyinleri etkileyip 
kontrol etmek, anlamlarını taşıyan ve yaygın olarak kullanılan 
çağdaş bir kavramdır. Aslı “hileli yönlendirme ve ustalıkla al-
datıp güdümleme” manasına gelen Fransızca bir kelime olmak-
tadır. Özellikle reklamcılık ve politika sahasında sıklıkla baş-
vurulmaktadır. Sermaye piyasalarında; yapay olarak fiyatları 
ayarlama, arttırma, azaltma, suni olarak arz ve talep dengesini 
uyarlama ve aktif bir borsa ve piyasa izlenimi uyandırma ama-
cıyla manipülasyona sıkça rastlanmaktadır.

Medya (basın ve yayın) sektöründe, yoruma açık haberlerle; 
başlık, spot, flaş gibi dikkat çekici ve etkileyici yöntemlerle ve 
görsel malzemelerle gerçekleştirilen manipülasyon girişimleri 
daha kalıcı ve kafa karıştırıcıdır. Bir nevi göz boyama ve beyin 
yıkama metodu olan manipülasyon, Firavunlar dönemindeki 
sihirbazlığın çağımızdaki farklı bir uygulaması konumundadır. 
Özellikle kötü niyetli kişiler ve hain kesimlerce kurgulanan ma-
nipülasyon tuzaklarından sakınmak lazımdır, ama oldukça yay-
gınlaşmıştır. Bu tür manipülasyon teknikleri ve taktikleri zihinle-
rimizi karıştırıp ayartarak şeytani odakların çıkarları ve amaçları 
doğrultusunda davranmamız için oluşturulmakta ve en önemli 
ve etkili araç olarak da görsel ve yazılı medya kullanılmakta-
dır. Bu kandırma ve haktan caydırma yöntemleri, çok sinsi ve 
incelikli olanlardan, kaba ve klasik yaklaşımlara kadar geniş 
bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır. Size oyun oynandığını ve 
aldatılmaya çalışıldığınızı dikkate alarak ve şuurlu davranarak; 
yani aklınızı, vicdanınızı ve inancınızı devreye sokarak bu mani-
pülasyon bombardımanından kurtulmaya çalışmalıdır. Ve hele 
dini duygu ve duyarlılıklarımızı istismara, nefsi çıkarlarımızı 
ve arzularımızı okşamaya yönelik, politik manipülasyonlardan 
mutlaka sakınmalıdır. Çünkü İblis Şeytanın “Vesvese, desise, 
mekir (hile), insanlardan pay alma (kendi hesabına çalıştırıp 
yararlanma) (Nisa: 118), boş hayal ve kuruntularla saptırma,  
mağrur edip kandırma (Nisa: 120) ve özellikle Allah ile aldatma 
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(Lokman: 33)” gibi yöntemlerini bugünkü insi ve sinsi şarlatan-
lar rahatlıkla ve yaygınlıkla kullanmaktadır. Ve tabi Şeytanlara 
ve Şeytanlaşmış insanlara aldanmak, kesinlikle bir mazeret sa-
yılmayacaktır.

• Allah ve Peygamberle savaşmak (Bakara: 279) Adil devlet 
ve hükümet nizamını bozmak suretiyle üretici ve dengeli eko-
nominin temeline dinamit koymak olan FAİZ sistemini yürüten 
ve bunu “dünyanın (Şeytani saltanatın) realitesi” kabul eden 
hidayeti kararmışları…

• Yahudilerin Siyonist takımına ve Hıristiyanların emperyalist 
oluşumlarına ve onların AB ve NATO gibi haksızlık ve ahlaksız-
lık kurumlarına tabi olup münafıklaşanları (Maide: 51-52)…

• Ülkede içki ve uyuşturucunun yaygınlaşmasına zemin ha-
zırlayan, Loto, Toto, Piyango, at yarışı, it yarışı gibi kumarları 
umut kapısı yaparak fikren ve fiilen Şeytanlaşan (Maide: 90-91) 
ve zinanın her türlüsünü meşrulaştıranları…

• Irak’ta, Libya’da ve Suriye’de milyonlarca mazlum Müslü-
manın gâvurlarca katledilmesine destek çıkacak kadar vicdan-
ları katılaşıp İslam’dan ve insanlıktan uzaklaşanları…

• Ve böylece “Masum bir insanın haksız yere katledilmesine 
doğrudan veya dolaylı sebep olarak, bütün insanları öldürmüş 
gibi büyük bir günah sırtlanıp” (Maide: 32) Allah’ın ve tüm mah-
lûkatın lanetine uğrayanları…

•  Kendisi, ailesi ve yakın çevresinin imkân ve iktidar hırsı 
için tüm milli ve manevi değerlerini istismar ve suiistimal edip 
çiğnemekten ve toplumu dejenere etmekten sakınmayan so-
rumsuzları “Dindar kahraman, cesur adam!” diye alkışlayan ve 
arkasından koşan kimselerin ne Allah katında ne de hukuk ve 
ahlak nazarında elbette hiçbir haklı gerekçeleri bulunmayacak 
ve uydurdukları mazeretler ortak oldukları tahribat ve günahla-
ra kefaret olmayacaktır. 

Bugün maalesef kendi aklı, vicdanı ve inancı ile değil, ma-
razlı ve maksatlı medya manipülasyonlarıyla düşünüp değer-
lendiren, böylece uzaktan kumandalı robotlara çevrilen halk 
yığınlarının, nasıl artık gerçeklere hatta bizzat gözüyle gördük-
lerine değil; beyinlerine şırınga edilen sahte görüntülere, nef-
si-şeytani dürtülerine ve kendi kuruntu ve hayallerine inanma-
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ya başladıkları bir süreç yaşanmaktadır. Bu nedenle: “Ey iman 
edenler (yöneticilerinize) “Raina = Bizi (koyun sürüsü gibi) 
güt!” demeyiniz. (Bu zillete rıza göstermeyiniz. Bunun yerine 
yöneticilerinize) “Ünzurna = Bizi gözet (organize ve nezaret et) 
deyin, (Böylece hem Dinin hem Adil devletin hukuki ve ahlaki 
emirlerini) dinleyin.”(Bakara: 104) ayetinin uyarıları, şuurlu ve 
onurlu müminlerin; güdülen sürüler olmaktan kurtulup özgür 
ve cesur bireyler halini almaları gerektiğini vurgulamaktadır. 

Tarih sürecinde ve özellikle günümüzde, kişileri ve kitlele-
ri kendi hedeflerimiz istikametinde yönlendirme ve yönetmeye 
“Algı” operasyonları ve “Yanılgı” manipülasyonları denmekte-
dir. Artık, psikolojik, stratejik ve politik mücadeleler genellikle 
algı operasyonları üzerinden yürütülmektedir. Birbirlerine ya-
bancı gelmeyen bu kelimeler aslında psikolojik manipülasyon 
ve ikna yöntemlerinde sık sık başvurulan tercihlerdir. Kullanı-
lan terimler sürekli değişse de işin aslı “hedefteki bireyi ya da 
kitleyi (zoraki değil) kendi rızası ile ikna ederek istenilen kana-
ate ve istikamete yönlendirmektir. Bu kanaati sağlamak adına 
yapılan her türlü faaliyet ve yöntem psikolojik manipülasyonun 
algı operasyonlarıyla gerçekleşir.

Haber, yorum ve demeç olarak ortaya sürülen ve jelatinli kı-
lıflara büründürülen bu terminolojiler temelinde farklılık algısı 
yaratmak amacıyla üretilen doğru-yanlış harmanlanmış ve al-
datıcı kılıflara sarılmış karışık bilgiler ve toplumu bilgilendirme 
görüntüsüyle gerçekleşen bütün haberler, psikolojik manipü-
lasyonların ta kendisidir. İşte bu bilgi akışını (ve beyin yıkama 
ve kiralama kampanyasını) kendi lehinde ve istenilen seviyede 
tutarak kontrolünü sağlayan merkezler ve ülkeler, psikolojik 
savaş içerisinde etkili bir gücü ellerine geçirmektedir. Özellik-
le ince algı operasyonları ile yapılan bu taktiksel ve sinsi yön-
temlerle kitleler doğru analiz yapma ve doğru bilinci yakalama 
şansını yitirmektedir. Böylece büyük kalabalıklar bir nevi koyun 
sürüsü durumuna düşmekte ve birilerinin istediği doğrultuda 
düşünmekte, ama hala kendi aklı ve vicdanı ile düşünüp değer-
lendirdiği zannıyla hareket etmektedir. Yenidünya düzeninin en 
etkili savaşı olarak bilinen psikolojik savaş manipülasyonları 
ve algı operasyonları her geçen gün daha da etkili ve tehlikeli 
stratejik bir araç haline gelmektedir.



63SİYASET VE STRATEJİ BİLGELİĞİ

Bu medya manipülasyonlarıyla beyinleri körletilip kirletilen 
ve bir nevi köleleştirilen kalabalıkları “demokrasi ve özgürlük” 
palavralarıyla yönlendirmek ve işbirlikçi hain yöneticileri güya 
serbest(!) “hür iradeleriyle seçtirip” iktidara getirmek, Siyonist 
emperyalizmin etkin bir yöntemidir. 

Algı, Yanılgıya Açıktır; “Mutlak Hakikat” Gibi Sanılması Yan-
lıştır 

Algı, psikoloji ve bilişsel bilim dalında; duyusal bilginin alın-
ması, yorumlanması, seçilip saklanması anlamına gelir. Algı, 
duyu organlarının fiziksel uyarılmasıyla oluşan sinir sistemin-
deki sinyallerle oluşuverir. Örneğin, görme, gözün retinasına 
düşen ışıkla, işitme, kulağa gelen ses tonuyla başlayıp netleşir. 
Algı bu sinyallerin sadece pasif bir şekilde alınması değildir, 
öğrenme, dikkat, hafıza ve beklenti ile şekillenir. Algı, bu “yu-
karıdan aşağıya etkileri” kapsadığı gibi duyusal girdinin “aşa-
ğıdan yukarıya” işlenmesini de içerebilir. “Aşağıdan yukarıya 
işlemler”, basitçe, düşük seviye bilgi kullanılarak daha yüksek 
seviyede bilginin (örneğin şekiller ile nesne tanımada) oluştu-
rulabilmesidir. Yukarıdan aşağıya işlemler ile kastedilen ise; 
kişinin kavram ve beklentilerinin algıyı etkilemesidir. Algılama, 
sinir sisteminin kompleks işlemlerine dayanan bir süreçtir, an-
cak bilinçsel farkındalığın dışında gerçekleştiği için çoğu za-
man kişilerce, zahmetsizce gerçekleştiği zannedilir.

Deneysel psikolojinin, 19. yüzyılın sonlarına doğru yükselişinden 
beri psikolojinin algı anlayışı çeşitli teknikleri birleştirerek ilerlemiştir. 
Psikofizik, fiziksel nitelikleri değişen girdinin algı üzerine etkisini öl-
çerken, Duyusal nörobilim ise algının arka planındaki beyin meka-
nizmalarını incelemektedir. Algı sistemleri (işledikleri bilgi açısından) 
hesaplamalı olarak da değerlendirilir. Felsefe, algı ile ilgili olarak; 
ses, koku gibi duyusal niteliklerin, ne dereceye kadar algılayanın 
zihni yerine nesnel gerçeklikte var olduklarını irdelemektedir. Duyu-
lar geleneksel olarak pasif alıcılar olarak düşünülmesine rağmen, 
yanılsama ve illüzyon üzerine çalışmalar beynin algısal sistem-
lerinin, aktif ve bilinç düzeyine çıkmadan girdilerinden duyu oluş-
turmaya çalıştıklarını göstermiştir. Velhasıl, algının ne derece aktif 
bir hipotez test sürecinde kullanılabileceği veya gerçekçi duyusal 
bilginin elde edilebilmesinin bu süreci gereksiz görüp görmeyeceği 
hala yanıtını beklemektedir.
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Beynin algısal sistemleri, insanların çevrelerindeki dünyayı, 
-herkesin duyusal bilgileri eksik ya da değişken olsa bile- yine 
de kararlı görmesini sağlayıverir. İnsan ve hayvan beyinleri 
farklı bölgeleri farklı duyu bilgilerini işleyecek şekilde kısımlı 
bir yapıya sahiptir. Bu kısımlardan bazıları ilahi bir yaratılış ha-
rikası olarak duyusal harita şeklini alabilmektedir. Bu farklı kı-
sımlar birbirleriyle ilişkilidir ve birbirlerinden etkilenir. Örneğin, 
tatma duyusu kokudan güçlü bir şekilde etkilenir. Algı ile du-
yum sıklıkla karıştırılabilmektedir. Ayrımı belirleyen temel etken 
duyumda bir yorumlama ve anlama söz konusu değildir.

Örneğin; yolun karşısından gelen bir tanıdığımız bize doğ-
ru yürümektedir ve açıkça gözlerini bize dikmiştir. Ancak ya-
nımızdan hiç oralı olmayıp geçip giderse, problem duyum algı 
farkına işaret ediyor olabilir. Yani bizim görüntümüz onun gö-
züne, retinasına yansıyıvermiş, biyolojik yapısı içerisinde göz 
bu görüntüyü beyne iletmiştir. Fakat beyin burada yapması 
gereken duyusal bilginin alınmasından sonra, seçilme, düzen-
leme ve yorumlama aşamalarını gerçekleştirmemiştir. Bu halk 
arasındaki tabirle “bakmak ve görmek arasındaki fark” gibi de 
düşünülebilir.

Algı süreci şöyle gelişip olgunlaşır:
1- Tanıdık olmayan bir hedef ile karşılaştığımızda farklı bil-

gisel ipuçlarına açık olur ve hedef hakkında daha çok bilgiye 
sahip olma isteğini duyarız.

2- İkinci aşamada hedef hakkında daha çok bilgi toplama-
ya çalışırız, ardından hedefi kategorize etmek için kimi benzer 
ipuçlarıyla karşılaştırırız.

3- Bu aşamada ipuçları daha az etkiye açıktır ve seçici dav-
ranılır. Hedefin kategorisini doğrulamak için daha çok ipucu 
aramaya çalışırız. Ayrıca ilk algılarımıza uymayan ipuçlarını 
görmezden gelir, hatta saptırırız. Giderek algımız daha seçici 
olur ve hedefin daha istikrarlı bir resmini çizmeye başlarız.

Algının 3 bileşeni vardır:
1- Algılayıcı; bir şeylerin farkına varan ve bir nesneyi ve hadi-

seyi anlamaya çalışan kişidir. 3 etken bu algılamayı etkiyebilir; 
deneyim, güdüsel zihin ve duygusal tatmin. Farklı güdüsel ve 
duygusal durumlarda algılayıcı bir şeyi farklı şekilde algılayabi-
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lir. Ayrıca farklı durumlarda algılayıcı “görmek istediğini görme”  
eğiliminde olduğunda “algı savunması” oluşturabilir.

2- Amacı; bu algılanan veya yargılanan şeyin mahiyetini-ger-
çeğini bilme isteğidir. Öğrenilmek istenen hedef hakkında bilgi 
eksikliği veya belirsizliği daha çok anlam çıkarma ihtiyacına se-
bebiyet verebilir.

3- Ortamı; algılamada ortamın (şartların ve ihtiyaçların) bü-
yük bir etkisi vardır, çünkü farklı durumlar hedef hakkında daha 
ayrıntılı bilgiler isteyebilir. 

Psikolojinin konusu olan insan ve hayvanda algı, duyulara 
bağlıdır. Klasik beş duyu; görme, duyma, koku alma, tat alma 
ve dokunmadır. Bunların dışında; beden bilinci, denge hissi, acı 
ve mutluluk etkisi, feraset (önsezi) gibi duyular da vardır.

“Algılama ve Kavrama” Kargaşası!
“İletişim (medya) alanında yaygın bir şekilde kullanılmak-

ta olan “algı” deyimine, adeta “hakikat” olgusu yerine ikame 
edilmek üzere bir anlam yüklenmesi yanlıştır ve yanıltıcıdır. 
Bir düşüncenin, duygunun ve eylemin mahiyeti ifade edilmek 
istenildiğinde, “algı” deyiminin kullanılması, sanki gerçek bir 
durumun ve doğruluğun anlamını üstlenmek çabası ve amacı 
sırıtmaktadır. Ayrıca “algı”ya yüklenen anlam, zımnen ya da 
örtük olarak bir “değer yargısı” niteliğine büründürülmeye ça-
lışılmaktadır. Çoğunlukla da bu “algı yönetimi” nitelemesiyle 
kendiliğinden asla sorgulanamaz ve eleştiri konusu yapılamaz 
bir mutlak yargıya, hatta tabuya dönüştürülme gayreti kasıtlıdır. 

Öncelikle iletişim araçlarının temel konusunun ya da esas 
sorununun “doğruyu bulmak ve aktarmak” olduğu tespitinin 
yapılması mutlak gereklidir. Haber şeklinde olsun, makale, in-
celeme, söyleşi ya da “magazin” türünde olsun, son çözümle-
mede başvurulan ve kullanılan malzeme “bilgi” ve onunla ilgili 
“değer” olguları alanına aittir. Sözgelimi doğru haberin muhata-
bı olan öznenin, yani okuyucu veya izleyicinin zihin dünyasında 
meydana getirdiği etki, yalan haber bakımından da aynı nite-
liktedir. Bunlar öznenin (yani okuyucu ve izleyicilerin) bilgi ve 
değer dünyasında, olumlu ya da olumsuz, açık ya da örtük bir 
takım değişiklikler meydana getirir. Bu durum kişilerin düşünce 
ve davranışlarında da kendini belli derecede gösterir.
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Bilgi olgusu, kaynak itibariyle; ya duyumla ya akılla ya da 
sezgi ve kavrayışla ilişkilidir. Sorun olarak ait olduğu alan  
öncelikle felsefedir. Ancak bilgi olgusunu, oluşum ve kullanımı 
bakımından başka bilim dalları da, bağlı oldukları yöntem teme-
linde ele alıp inceleyebilirler. Mesela psikoloji, sosyoloji, elbette 
şekli yönüyle mantık böyledir. İletişim, giderek bir disiplin kim-
liği kazanmaya başladığı andan itibaren, konusu olan “haber”in 
aslında bilgi kapsamına ait olduğunu kavradığı ölçüde, bunun 
felsefe bağlamı ihmal edilerek anlaşılamayacağını fark etmiştir. 
Kuşkusuz, ülkemizde bu durum yeterince kuramsal boyutuyla 
inceleme konusu olarak henüz ele alınmış değildir.

İletişim disiplini, elbette felsefe disiplini gibi bilgi olgusunu, 
onun mahiyet ve niteliğini bir sorun olarak değil, bilginin kul-
lanımı çerçevesinde konu edinmek mecburiyetindedir. Dolayı-
sıyla bilginin kullanımı için genel olarak öngörülen özellikler 
ve ilkeler, iletişim disiplinini de bağlayıcı niteliktedir. Sözgelimi 
“basın ahlak ilkeleri” deyimi, düşünce ve bilim alanında geçerli 
olan asgari ahlak ilkelerini gözetmek yükümündedir.

Başlıkta algılama ve kavrama ibarelerini, felsefi bir sorun 
olarak irdelemesek bile, en azından felsefenin genel yaklaşımı 
temelinde değerlendirmek yerinde olacaktır.

Bir defa “algılama” süreci ya da eylemi kesin doğruları de-
ğil, hisleri ve duyguları çağrıştıracaktır ve bilginin, örneğimizde 
“haber”in duygu temelinde ele alınması, doğruluğu ve kesinliği 
konusunda bizi sabit ve değişmez bir veriye ulaştırmayacaktır. 
Yani algı, kaynağı itibariyle öznel, göreceli ve değişkindir. Söz-
gelimi iletişim alanında muhabir, bir olayın haberini aktarırken, 
kendi öznel bakış açısının gereği olarak, kendi değer ölçüle-
rinden bütünüyle bağımsız hareket edemeyebilir. Yani haber 
dolayısıyla zihninde oluşmuş algının etkisini dışa yansıtabilir. 
Haberin konusu olan olay ile o olay nedeniyle oluşmuş algının 
sınırları birbirine karışabilir. Bu türden haberler ile sıkça karşı-
laşma ihtimali öngörüldüğü için “tekzip” kurumu basın ahlakını 
tamamlayan ve koruyan önemli bir unsur olarak meydana gel-
miştir.

Algı eyleminin ölçüsüz bir şekilde kullanıldığı bir diğer alan, 
nesnel ahlak kurallarının, nerdeyse bağlamı dışında kullanıl-
ması itiyat haline gelmiş olan siyaset alanıdır. Özellikle seçim 
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süreçlerinde siyasetin bütünüyle mahiyetini inkâr anlamına va-
racak ölçüde yozlaştırılmasında algı eylemi etkin bir yönteme 
dönüştürülmekte rakiplerini karalamak ve yaralama aracı gibi 
kullanılmaktadır. Kısaca, kendi başına böyle bir niteliğe sahip 
olmamasına rağmen algı, bir yöntem olarak yıkıcı bir hal almak-
tadır. Adeta siyasetin aktörleri, insani niteliklerinden uzaklaş-
tıkları, saçma sapan yöntemlere başvurdukları, asılsız itham 
ve iftiralarla saldırdıkları ölçüde başarılı sayılmaktadır. Aslında 
bu bile onlarda oluşan bir algıdır, ama gerçeğin yerine ikame 
edildiği sanısına dayanmaktadır. Onun için algı yerine kavrama 
eyleminin doğruluğu, doyuruculuğu ve doğrultucu olduğu üze-
rine yoğunlaşmak daha yararlı ve yapıcı olacaktır.21

Algılama Aşamaları ve “Bilgi”nin Oluşması 
Öğrenirken ve düşünürken kullandığımız duyusal bilgi bize 

dış dünyadan ulaşmaktadır. Bu durumlar günlük yaşamda sü-
rekli yorumlanır, bu nedenle algı öznelleşir ve her kişide farklı 
bir şekil alır. Bir kişi çevresini algılamadıkça, ona uygun tepkide 
bulunamayacaktır. Örneğin; doktor hastasını görmeden, dinle-
meden, dokunup onu muayene etmeden tedavi etmesi imkân-
sızdır.

Algı, organizmanın içindeki ve dışındaki uyarıcı durumların 
bir işlevi olarak oluşmaktadır. Algının olabilmesi için alıcı (kişi-
lerin), iletici (nesnelerin) ve tepki verici, (beyin ve zihnin) birlik-
te harekete geçmesi lazımdır. 

Algı, karmaşık bir süreçtir ve çeşitli aşamaları vardır. Algı-
lama anında o andaki ruhsal durum kadar, geçmiş yaşantılar 
ve geleceğe ilişkin umutlar da bu sürece katılır. Yani her birey 
çevresini kendine özel bir şekilde algılayacaktır. Gördüğümüz, 
işittiğimiz, kokladığımız, tattığımız, dokunduğumuz kısaca ya-
şadığımız her şeyi o anki ruhsal durum kadar geçmişteki ya-
şanmışlıkla hafızaya kazınmış hatıralardan ve geleceğe ait 
umut ve kurgulardan bağımsız düşünmek yanlıştır. İşte bütün 
bu duyumları ve kurguları yorumlayarak anlamlı bilgiler haline 
taşıma ve örgütlenmiş bir bütün olarak kavrama sürecine ALGI 
tanımı kullanılmaktadır.

Algı, nesnelerden, niteliklerden ve ilişkilerden duyu organ-
ları aracılığıyla haberdar olma, diğer bir deyişle, nesnelere ve 
21)  İsmail Kıllıoğlu, Milli Gazete
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olaylara ilişkin izlenimlerin yorumlanmasıdır. Yani algı:
• Duyusal ham maddenin işlenmesidir.
• Bilinçli ve yönlendirmeli bir süreçtir.
• Duyum, fizyolojik ve basitken; algı psikolojik ve karmaşık 

bir neticedir.
• Algı öznel ve görecelidir, kişilere ve gerçeklere göre deği-

şebilir.
Dikkat derecesi; öğrenmeyi kolaylaştıran, unutmayı zorlaştıran 

bir faktör gibidir. 
Dikkatin yönünü belirleyen faktörler ise:
1- Dış Etmenler: şiddeti, büyüklük nispeti, zıtlık ve tersliği, 

çok tekrar edilmesi, hareket kabiliyeti, değişiklik ve dikkat çe-
kiciliğidir.

2- İç Etmenler: Organizmanın - bireyin özellikleri; (ruh hali) 
eğitimi, mesleği, ilgileri, güdüleri, hazır olma hali, algı temeli ve 
önceden öğrendikleridir.

Bu muhterem zat, eski tek parti zihniyetini ve zulümlerini ha-
tırlatıp, dindar halkımızı işbirlikçi partiye mi çağırmaktaydı!

Mevlâ’sını veya Belâsını Arayanlar
“Seçimlere az kaldı. Oylarımızla ya Mevla’mızı yahut bela-

mızı arayacağız. Ne aradıysak onu bulacağız. Kendi düşenin 
ağlamaya hakkı yoktur. (Neymiş) Din istismarı yapılıyormuş… 
Din istismarı yapılıyor da, dinsizlik istismarı yapılmıyor mu? Bi-
rileri Türkiye’yi 1925 ile 1945 yılları arasına geri götürmek isti-
yor. O yirmi sene onların altın çağıdır. İnsanların inançlarından, 
fikirlerinden, görüşlerinden dolayı apar topar asıldığı terör ve 
zulüm altın çağı. Toplu katliamların yapıldığı altın çağ. Şapka 
yüzünden nice vatandaşın idam edildiği, olağanüstü mahkeme-
lerde süründürüldüğü, zindanlarda çürütüldüğü altın çağ. Ezan 
okumanın yasak olduğu altın çağ. Onların altın çağı, Müslüman 
çoğunluk için karanlık ve kanlı çağdır. O günlerde memleketi 
kasıp kavuran acımasız bir diktatörlük vardı. Peygamberimiz 
(Salat ve selam olsun ona) haber veriyor: Bir toplum ne halde 
ise öyle idare olunur, buyuruyor. Biz ne halde isek, seçimlerden 
sonra başımıza bize layık idare gelecektir. İyi isek iyi, doğru isek 
doğru, güzel isek güzel bir idare. Vatandaş seçim günü sandığa 
git ve oyunu at. Ya Mevla’nın rızası için, ya belanı bulmak için.”22

22)  M. Şevket Eygi, 31 Mayıs 2015, Milli Gazete
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Bu zata sormak lazımdı:
“Ey Müslümanlar, oy emanettir, oy mesuliyettir; oy nasıl bir 

zihniyet ve sistemle yönetilmek istendiğini tercih meselesidir. 
Bu nedenle kesinlikle Hakka bağlı ve halka yararlı bir parti des-
teklenmelidir” demesi gerekirken; “Aman ha din karşıtı parti 
gelmesin diye din istismarcısı partiye oy verilmelidir” şeklinde 
algılanacak bu muğlâk, yuvarlak hatta kaypak ifadelerle, kim-
leri idare ettiğini zannetmekteydi? Olgun ve onurlu mümine 
yakışan mertlik ve netlik, niye bu muhteremlere bu kadar ağır 
gelmekteydi? Yani katı laik parti eliyle yaptırılan tahribatların 
bin beterinin işbirlikçi dinci partiler marifetiyle yaptırıldığını bu 
muhterem zevat hala bilmez miydi, yoksa bile bile mi bu vebalin 
altına girmekteydi?

8 yaşından beri 7 yıl boyunca tecavüz edilen zavallı kızın ya-
şadığı yöre halkı neden ve nasıl dinci görünümlü ama ABD ve 
AB güdümlü partiyi savunmaktaydı?

Elazığ’da yaşanan ve tüm Türkiye’yi sarsan tecavüz skanda-
lından bile maalesef gerekli ders çıkarılmamıştı. 7 yıl boyunca 
aynı köydeki küçük kıza tecavüz edenlerin ifadeleri insanın kanı-
nı dondurmaktaydı. Karakoçan ilçesine bağlı Bulgurlu (eski adı 
YIĞ) köyünde yaşayan S.A. adlı kız çocuğu 8 yaşından beri yaş-
ları 14 ile 70 arasında değişen 20 kişi tarafından 7 yıl boyunca 
yüzlerce kez tecavüze uğramıştı. Açılan davada sanıkların yar-
gılanmasına başlanmış, öz ağabeyinin de tecavüzüne uğrayan 
ve sürekli annesi tarafından suçlanıp dayakla susturulan S.A ile 
görüştüklerini anlatan avukat Hülya Işık Yıldırım, “yaşadığı bu 
ağır travmanın sonucu bunalıma giren kız çocuğunun olayları 
tek tek anlattığını, ama çocukluktan itibaren yaşadığı yoğun te-
cavüzler sonucu artık bunun normal bir şey olduğunu sandığını 
ve psikolojik bir çöküntü altında kıvrandığını” aktarmıştı.23

Şimdi asıl kafa karıştıran ve insanı şaşkınlığa uğratan durum 
şuydu: Gidip gezdiğimiz ve yakinen bildiğimiz bu yöre halkı 
hala ağırlıklı olarak Din istismarcısı, geri kalanı ise PKK yanlısı 
partiyi destekleyip savunmaktaydı. Bundan birkaç ay önce Ela-
zığ-Harput Yetiştirme Yurdunda onlarca kız çocuğuna ve yıllar-
ca tecavüz eden idarecilerinden öğretmenlerine, hademelerin-
den güvenlik görevlisine, tamamına yakınını bu iktidarın atadığı 

23)  http://www.internethaber.com/7-yil-boyunca-tecavuz-ettiler790670h.htm
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insanlar güya açığa alınmıştı, ama bunların kendileri ve yakın 
çevreleri halâ bu din istismarcılarına çalışmaktaydı. Bu oldukça 
acı ve utandırıcı tablo, mevcut iktidarın manevi ve ahlaki tahri-
batını yansıtmaktaydı. Manevi değerlere ve Milli Görüşe bağ-
lı iken birbirlerinin penceresine değil bacasına bile kem gözle 
bakmayan insanların, Haktan ve hayırdan sapınca öz bacısına 
ve komşularının küçük kızlarına tecavüz edecek kadar sapkın-
laşmaları bu din istismarcısı münafık iktidarın toplumda nasıl 
bir yozlaşmaya yol açtığının açık bir kanıtıydı. 

Denizli’de 16 yaşındaki kıza istismardan 22 kişi gözaltına 
alınmıştı.

19.06.2015 tarihli haber sitelerinde yer alan habere göre De-
nizli’nin Pamukkale ilçesinde, 16 yaşındaki E.S. ile para karşı-
lığı cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla çevre kentlerden ve farklı 
meslek gruplarından 22 şüpheli Jandarma tarafından gözaltına 
alınmıştı. Karahayıt Mahallesi’ndeki bir pansiyonda kalan 16 ya-
şındaki E.S., bir hafta önce jandarmaya giderek erkeklerle 100 
lira karşılığında çeşitli otellerde ve pansiyonda ilişkiye girmeye 
zorlandığını anlatmıştı. Asıl dikkat çekmeye çalıştığımız husus, 
bu tür ahlaksızlıkların son on üç yılda hızla yaygınlaşması ve 
toplumda derin bir dejenerasyon sürecinin yaşanmasıydı. Bü-
tün bu ahlaki tahribatlar ve ekonomik talanlarda “AB’ye katılım 
sürecinin şartları” olarak dayatılan kanunlar ve kurumlar saye-
sinde artış sağlanmaktaydı.

Bu dönekleşmiş işbirlikçilerin; Dine, devlete, millete, ümme-
te yönelik tahribatlarının ve Siyonist odaklara hıyanet ortaklık-
larının bütün vebali “canım bunlarda Onun talebeleridir” diye-
rek Erbakan’ın sırtına yıkılmaya ve karanlık icraatları aklanmaya 
çalışılmaktaydı! Böylece bunların, bunca rezalet ve hıyanetleri-
nin “gizli mimarı” olarak gösterilmeye çalışılan Erbakan, kasıtlı 
olarak karalanıp şeytani sataşmalara hedef yapılmaktaydı! Ney-
se ki bütün münafıklığınızın ve marazlı mantığınızın lağımları 
yakında deşilmiş, yalan ve iftiralarınız deşifre edilmiş olacaktı. 
Oluşturulmaya çalışılan bu tür asılsız ve alakasız “algı”lar, aklın 
ve vicdanın itminanı, imanın ve Furkan’ın ilhamı değil, bizzat 
Şeytan’ın ve şekavet duygularının çirkin bir “salgı”sıdır.
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Darbeyi Cemaat mı, CIA mı Yapardı?
Hatırlayınız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, NTV’nin sorularını 

cevaplandırırken, “Paralel Yapı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
sızdığı ve bazı sayıların aktarıldığı” yönündeki soruya; “Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nde paralel yapı yoktur” tezinin doğru oldu-
ğuna da inanmıyorum. Çünkü bunların sızmadığı yer yok. Bü-
tün kurumlara sızdılar. Kendilerini kamufle etmesini gayet iyi 
biliyorlar. Dolayısıyla, süreç içerisinde zaten bunlar da ortaya 
çıkacaktır ve çıkıyor” diyerek kuşkularını sıralamıştı.

Yavuz Selim Demirağ da, “İmamların Öcü” kitabında: “Necdet 
Özel, paralel yapı ile mücadele edebilir miydi? Özel’e şantaj 
mı yapılıyordu?” diyerek Erdoğan’ın “Bunların elinde şantaj 
kasetleri var. Bu devletin en tepesinden en aşağısına kadar... 
Cumhurbaşkanının da şantaj kaseti var, benim de vardı. Ge-
nelkurmay’ın da vardı” sözlerine ve Özel’in İngiltere yıllarında 
başından geçen bir olaya atıfta bulunmuşlardı. Ve yine Yazar De-
mirağ, TSK’da soruşturmanın hâlâ sürdüğünü ve bir neticeye varı-
lamadığını anlattıktan sonra, “TSK, darbe yapar mı?” başlığı al-
tında, Ergenekon sanıklarından Yarbay Mustafa Dönmez’in, Ulusal 
Kanal’daki bir program sırasında “Cemaat, Emniyet’ten ziyade 
TSK’da etkin ve köklüdür. Eğer TSK’da tasfiye kararı alınırsa, 
cemaatin maşaları bir bahaneyle darbe yapar” sözlerini hatır-
latmış ve kendisine tekrar sorduğunda Dönmez’in “Evet, TSK’da 
kümelenen, özellikle personel ve istihbaratta yuvalanan, askeri 
yargıda kök salan cemaat, (kendi aleyhine) ciddi bir soruştur-
ma durumunda resmen darbe yapar. Hükümeti de bir bahaney-
le görevden uzaklaştırır” dediğini hatırlatmıştır. Nihat Genç’in de 
“Desenize Atatürkçülük kisvesiyle, terörün tırmanması ve Su-
riye bahanesiyle yeni bir darbeyle karşılaşabiliriz” değerlendir-
mesi yaptığını, Dönmez’in ise, “Evet Atatürkçülük maskesi dâhil 
her türlü bahaneye sığınabilirler” dediğini vurgulamıştı.24 Ama 
asıl merak konusu şuydu: AKP iktidarından kurtulmak için çır-
pınan ve her çareye başvuran bu “ulusalcı” takımının ve dini 
bütün milliyetçi yazarların, elbette normal şartlarda hiç kimse-
nin arzulamadığı, ama ülkenin birliği ve milletin dirliği tehlike-
ye girdiği ve müdahalenin kaçınılmaz son çare haline geldiği 
ortamda bile (ve tabi CIA’nın değil Milli TSK’nın inisiyatifiyle)  
24)  arslanbulut@yenicaggazetesi.com.tr
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“Darbe olacağına yıkıcı iktidar kalsın” yaklaşımı nasıl bir man-
tık marazını yansıtmaktaydı? Veya bunların asıl telaşları; “tarihi 
ve talihli bir değişim yaşanacağı; sağcıların, solcuların ve din 
istismarcılarının horoz dövüşüyle paslaşıp yürüttükleri bu zillet 
ve sefalet sisteminin son bulacağı” kuşkularından kaynaklan-
mış olmasındı?

•KUR’AN’IN BAŞARI VE BİLGELİK
BUYRUKLARI

1- Planlı ve programlı çalışmak: 
Kur’an herhangi bir işe başlarken, onun farklı aşamalarında, 

hangi araç ve metotların kullanılacağı, muhtemel problemlerin nasıl 
aşılacağı... Bu yöntem işe yaramazsa, hangi alternatiflerin devreye 
sokulacağı... Hangi süreçte, hangi eleman ve danışmanlara başvu-
rulacağı, gibi bütün ayrıntı ve olasılıklar göz önüne alınarak hazırla-
nılması gerektiğine işaret etmektedir. 

Hz. İbrahim’in, kavmine, putların ilah olamayacağını göstermek 
üzere;

a- “Ben, doğrusu hastayım” dedi., Bunun üzerine (çevresin-
dekiler) arkalarını dönerek ondan kaçıp uzaklaşmışlardı.”25 ayet-
lerinde haber verildiği gibi, önce halkı oradan uzaklaştırıp, putlarla 
yalnız kalmasını sağlamış,

b- Sonra, bütün putları kırıp, baltayı en büyüklerinin boynuna as-
tıktan sonra, “Ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın?” diye 
sorduklarında “(İbrahim) “Hayır” dedi. “Belki bu yapmıştır, (bak-
sanıza) bu onların en kalıplısı; eğer konuşabiliyorsa ona sorun 
(yanıtlasın).” diyerek, onları düşünmeğe ve doğru karar vermeğe 
yönlendirmişti.

c- Ve Hz. İbrahim amacına ulaşmıştı. Çünkü müşrikler “(Hz. İb-
rahim, cansız ve kendilerini korumaktan bile aciz putlara tapın-
manın ahmaklık olduğunu hatırlatınca) “Bunun üzerine (kavmi) 
kendi vicdanlarına (nefislerinin önyargısız tartılarına) başvur-
dular da; “Gerçek şu ki, zalim olanlar sizlersiniz (biziz)” diyerek 
(kafaları dank etmeye başladı).” dediler.”26 Görülüyor ki, tebliğ ve 
teşkilatçılık; akıllı ve planlı davranmak ve amaçlanan sonuca, en 
emin yoldan ulaşmaktır. 
25)   Saffat: 89-90
26)   Enbiya: 62-64
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2- Her konuda uzman danışmanlardan görüş almak: 
“(Belkıs çevresine dönerek) “Beyler, ileri gelenler! Bu işim-

de bana bir fikir verin (ve yardım edin.) Biliniz ki siz yanımda ol-
madan (ve size danışmadan) hiç bir işi kestirip atmam (ve sizler 
olmadan başarıya ulaşamam)” dedi....”27 ayeti, mü’minlerin her 
önemli girişimlerinden önce, emin ve ehil kişilere danışması ve da-
yanışma içinde çalışması gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca, hem 
bu ayet, hem de bundan sonraki: 

“(Onlar dediler ki:) “Biz güçlü ve cesur insanlarız (istersen 
hiç çekinmeden onlara karşı çıkarız). Ama yine de emir senindir. 
Bak, (düşün taşın) ne buyurursan öyle hareket ederiz.”28 ayeti, 
son ve kesin kararı, istişare yapan yetkilinin vereceğini ve ona uyul-
ması gerektiğini, danışmanların ise, doğru ve yararlı gördükleri dü-
şünceleri samimiyetle bildirmeleri lazım geldiğini haber vermektedir. 

“Danışan dağlar aşmış, danışmayan düzde şaşmış” atasözü-
müz oldukça yerindedir.

3- Hediyeleşmek ve “elçi”lerden yararlanmak:
“(Ayrıca Belkıs: “Savaşmaktan ve her iki tarafı zarara sok-

maktansa durun) Ben onlara (Hz. Süleyman’a) bir hediye gön-
dereyim de bakalım, Resuller (elçiler) ne ile dönecekler” diyerek 
(akıllıca bir teklif ve tedbir önermişti).”29 ayeti, hediyeleşmenin ve 
elçi(aracı) göndermenin, hem sorunları yumuşatacağına, hem de 
dostlukları artıracağına işaret etmektedir. 

Sorunların, sertleşme ve zıtlaşma ile değil, anlaşma ve uzlaşma 
zeminleri arayarak, yumuşak ve yapıcı tavırlar takınarak ve hadiste 
buyrulduğu gibi “hediyeleşmek suretiyle sevgi ve samimiyeti artır-
maya” çalışarak çözülmesi daha kolay ve akılcı bir harekettir. Ve 
yine aralarında sorun bulunan tarafların, direk yüz yüze görüşmesin-
den önce, birbirlerini yumuşatmak, niyet ve yaklaşımlarını anlamak 
ve ona göre davranmak üzere, elçi ve aracılar göndermeleri daha 
tedbirli bir yöntemdir. 

4- İnsanlara yararlı olabilmek ve davasını başarıya ulaştıra-
bilmek için, etkili ve yetkili makamlara talip ve sahip olmak:

“Kral; “getirin onu bana”, diyerek (Hz. Yusuf’u yanına iste-
mişti). “O’nu kendime özel (dost ve danışman) yapayım” de-
mişti....”
27)   Neml: 32
28)   Neml: 33 
29)   Neml: 35
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(Bunun üzerine Hz. Yusuf) “Öyleyse beni memleketin hazi-
nelerine (bir nevi Maliye ve Sanayi Bakanlığı görevine) memur 
etsene, çünkü ben gerçekten hazineyi ve serveti iyi korurum, 
(ticaret ve ziraatı çok) iyi bilirim” dedi.”30 ayetleri, her türlü düzen 
ve dönemde, inancına ve insanlığa hizmet imkânı bulabilmek için, 
en yüksek ve yetkili makamlara ulaşmaya çalışmamızın önemine 
işaret ve teşviktir.

Hatta, bu ayetler, normal durumlarda kendini övmek ve önermek 
dinimizde hoş karşılanmadığı halde, batıl ve bozuk bir sistemde, ha-
yırlara vesile olmak amacıyla, bazı yüksek makamlara talip olmanın 
ve bunun için kendi meziyet ve marifetlerini hatırlatmanın caiz oldu-
ğunu göstermektedir. 

5- İntikam alma gücü ve fırsatı olduğu halde bağışlamak su-
retiyle gönülleri kazanmak:

Hz. Yusuf A.S. kendine en ağır hıyanet ve hakaretleri reva gören 
kardeşlerini bağışlaması ve “(Şimdiye kadar yaptıklarınızdan do-
layı, benim tarafımdan) Bugün sizi kınama ve ayıplama yoktur. 
(Ben sizi bağışladım, tövbe edin) Allah da sizi bağışlasın O mer-
hamet edenlerin en merhametlisidir” diyerek (farkını ve fazileti-
ni göstermişti.31 sözleri karşısında, onlarında (Onlar ise) “Allah’a 
yemin ederiz ki, gerçekten Allah seni bizlere üstün kılmıştır. 
Doğrusu biz sana karşı suçlu (ve mahcup)uz” demiş (ve özür 
dilemişlerdi).32 itirafları ve pişmanlıkları gösteriyor ki, rakiplerimizin, 
sonunda çaresiz düştükleri ve etkisiz hale geldikleri ve artık bize 
zarar veremeyecekleri bir konumda, onları bağışlamak, gönüllerini 
kazanmak ve bir nevi onları satın almak gibidir. Evet, “Bu (kötülüğü 
iyilikle savmak olgunluğu)na ancak sabredenler yetiştirilir. Ve 
bu (şerefe) ancak (İslami hikmet ve siyasetten) büyük pay sahi-
bi olan ve (insanları Allah’a döndürmekten) manevi haz duyan 
kimseler eriştirilir.”33 Bunun en güzel örneğini, Efendimiz Mek-
ke Fethinde, eski düşmanlarına karşı göstermiştir. 

6- Güvenilir ve iş bilir yardımcılar bulmak: 
Hz. Musa’nın “Ailemden bana bir yardımcı kıl.”, “Kardeşim 

Harun’u.”,“Onunla arkamı kuvvetlendirip (bana destek çık).”, 
30)  Yusuf: 54-55
31)  Yusuf: 92
32)   Yusuf: 91
33)   Fussilet: 35
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“Onu (Peygamberlik) işimde ortak kıl.”, “Böylece Seni çokça 
tesbih edelim.”...”34 ayetleri, hem tebliğ ve davet hizmetlerinde, 
hem meslek ve ticaret işlerinde, hem de memuriyet ve mesuliyet 
görevlerinde, mutlaka güvenilir ve işbilir yardımcılara ihtiyaç duyu-
lacağını... İnsanın tek başına yorulup bunalacağını... Ve başarıya 
ulaşamayabileceğini bildirmektedir. 

7- İş bölümü yapmak ve koordineli çalışmak:  
“(Tabiattaki dengeli ve düzenli) İşleri paylaştıranlara (haklı ve 

hayırlı girişimlerde iş bölümü yapıp Allah’ın rızasına ve insan-
ların huzuruna çalışanlara) andolsun ki;”35 ayeti, her türlü işlerin 
ancak görev bölümü yapılarak ve organizeli biçimde herkes kendi 
işini en iyi görmeğe çalışarak başarılacağına dikkat çekmektedir.  

8- Önemli bilgi ve belgeleri hemen yetkililere ulaştırmak: 
“Onlara (İslami cihad ve cemaatle ilgili) güven veya korkuya 

dair bir haber gelse, (yetkililere danışmadan) onu hemen ya-
yarlar (rastgele konuşur ve yazarlar.) Halbuki o (haberin yayılıp 
yayılmaması ve nasıl yorumlanması gerektiğini) Peygambere 
veya içlerindeki (yetkili ve bilgili) emir sahiplerine götürüp ilet-
selerdi, aralarında akıl ve anlayış erbabı kimseler Onun ne ol-
duğunu (İslami hareketi ve cemaati ilgilendiren bu tür haber ve 
söylentilerin ne maksatla çıkarıldığını ve ne anlama geldiğini) 
bilip öğrenirlerdi.”36 ayeti camiamızı ve teşkilatımızı ilgilendiren, is-
ter sevindirici, ister endişe verici olsun, önemli gelişme ve girişimleri, 
rastgele yazmak, yaymak ve yorumlamaktan önce, bunları “olayları 
kavrama ve sonuç çıkarma” yeteneği olan yetkililere ulaştırmamız 
gerektiğini emretmektedir. 

“(Bunun üzerine) şehrin öbür yakasından bir adam koşarak 
gelip: “Ey Musa önde gelen (idareciler dünkü cinayet hadise-
sinin sorumlusu olarak) seni öldürmek konusunda, kendi ara-
larında görüşmekteler, durma, artık buradan çık git…”37 ayeti 
ise, böylesi önemli haberlerin, hiç vakit geçirmeden ve en hızlı ve 
güvenilir araçlarla yetkililere ulaştırılması gereğine işaret etmektedir.  

9- Önemli bilgi ve belgeleri kötü niyetli kimselerden saklamak:  

34)   Taha: 29-33
35)   Zariyat: 4
36)  Nisa: 83
37)  Kasas: 20
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“(Babası): “Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa (ha-
set damarıyla) sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insan için 
apaçık bir düşmandır” diye (uyarıvermişti).”38 ayeti, bizi kıskana-
cak veya aleyhimize kullanacak kötü niyetli insanlara, önemli bilgi ve 
belgelerin verilmemesi gerektiğini öğütlemektedir. 

Hatta böylelerine ipucu vermek ve şüphelendirmek bile yanlıştır. 
“(Hz. Yakub) Dedi ki: “Sizin onu götürmeniz gerçekten beni 

üzer ve siz ondan habersiz iken onu kurdun yemesinden kor-
kup endişe etmekteyim.”39 şeklindeki saf ve samimi endişeleri, 
hain çocuklarına bir koz vermiş ve sonunda Hz. Yusuf’u kuyuya ata-
rak, “onu bir kurdun yediğini” söylemişlerdir.  

10- Her işimizde ve her girişimde, her türlü tedbiri almak ve 
mutlaka temkinli davranmak: 

Biz kesinlikle inanırız ki, her şey Allah’ın takdirindedir ve bu asla 
değişmeyecektir. Ama bize düşen, yine Allah’ın emrettiği şekilde, 
tedbirli ve temkinli hareket etmek, her türlü tehlike ve tecavüze karşı 
dikkatli ve duyarlı olmaktır.  

“Ve dedi ki: “Ey çocuklarım, tek bir kapıdan girmeyin, ayrı 
ayrı kapılardan girin. Ben size Allah’tan hiçbir şeyi sağlayamam 
(gideremem). Hüküm yalnızca Allah’ındır. Ben O’na tevekkül et-
tim. Tevekkül edenler de yalnızca O’na tevekkül etmelidirler”40 
ayeti bu gerçeği ifade etmektedir. 

11- Birlikte çalışacağı elemanların sadakat ve liyakat ayarını 
denemek ve tanımak: 

“(Derken) Talut (yanında kalan az sayıdaki) orduyla birlikte 
(savaşmak üzere bulundukları yerden) ayrılıp yola çıktığında: 
“Doğrusu, Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. (Susamanıza 
rağmen, karşıya geçinceye ve ben size izin verinceye kadar) 
kim bu (su)dan içerse, o benden değildir. Kim de -eliyle bir avuç 
hariç- doyasıya içmezse o bendendir. (Anlarım ki sadık ve sağ-
lam birisidir)” dedi”41 ayeti, askerlerin iyice susadıkları ve suya ih-
tiyaç duydukları ve de bazılarının kaçmak için bahane aradıkları bir 
ortamda, onları, “ırmağı geçinceye kadar sabredip, su içmemekle” 
imtihan ettiğini ve maalesef çoğunun bu imtihanı kaybettiğini bildir-
mektedir. 

38)   Yusuf : 5
39)   Yusuf: 13
40)   Yusuf: 67
41)  Bakara: 249
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12- Elemanlarının bilgisine ve bedeni gücüne göre görev ve 
sorumluluk vermek...  Sonunda başarıları ödüllendirmek, umur-
samazlıkları ve başarısızlıkları cezalandırmak: 

“Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. 
(Herkesin) Kazandığı (iyilikler) lehine, kazandırdıkları (veya se-
bep oldukları kötülükler ise) aleyhinedir”42 ayeti buna delildir. 

13- Çocuklarını, yakınlarını ve emrinde çalışanları, fazla sık-
mamak ve gerektiğinde onların izin isteklerini hoş karşılamak... 

“Bu nedenle bazı (geçerli mazeret ve mecburiyetlerden do-
layı) izin istediklerinde onlardan dilediğin kimselere müsaade 
et...”43 ayeti, geçerli mazeret ve mecburiyetlerle izin isteyen eleman-
ları mahrum etmemek ve onları bizden uzaklaştıracak şekilde baskı 
altında tutmamak gerektiğini öğretmektedir.  

14- Bazı kayıplar ve başarısızlıklar karşısında şaşkınlaşma-
mak, bazı kazançlar ve başarılar karşısında ise şımarmamak: 

“Ne yeryüzünde ne de kendi nefislerinizde (gerek genel ve 
gerekse özel olsun) hiçbir hadise ve musibet yoktur ki, biz onu 
yaratmazdan önce bir kitapta (ezeli takdir programında tayin ve 
tespit edilmiş) bulunmasın. (Her şey belirlenmiştir, bilinmek-
tedir; Allah ezelden öyle yazdığı için, kullar mecburen böyle 
hareket etmemekte, Rabbimiz kimin ne yapacağını bildiği için 
bunları önceden kaydetmektedir. Çünkü ilim maluma tabidir.) 
Şüphesiz bu, Allah’a göre pek kolay bir şeydir. Öyle ki, eliniz-
den çıkana karşı üzüntü duymayasınız ve size (Allah’ın) ver-
dikleri dolayısıyla sevinip-şımarmayasınız (diye Allah bunları 
bildirmektedir). Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni sevme-
mektedir.”44 ayetleri, Rabbımızın takdir ve taksimine razı olmamız 
gerektiğini ifade etmektedir.  

Çünkü varlık da, darlık da gelip geçicidir. Bu dünya rüya gibidir 
ve gerçek zannedilen her şey bir nevi gölgedir. Asıl önemli olan, iyi 
niyetimiz ve Allah’ın rızasına uygun hareket edip bu imtihanı başa-
rıyla bitirmemizdir. Cennet, başarı beratını alanları beklemektedir.

 
 

42)   Bakara : 286
43)   Nur: 62
44)   Hadid: 22-23
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•“RABBİNİ BİLEN, HADDİNİ BİLİR”  
YAKLAŞIMI

Hadd Arapça bir kelime olup: Sınır koyup ayırmak, tahdit 
edip belirli kılmak, men etmeğe, vazgeçirmeye çalışmak, öfke-
lenip kızmak, bıçak veya kılıç gibi şeyleri keskinleştirmek için 
bileyleme işlemi yapmak anlamlarına gelir.

Haddini bilmek; yetki ve yeteneklerinin sınırını bilip ona göre 
davranmak ve sorumluluklarını kuşanmak demektir. 

Hududullah ise: Allah’ın sınırlarını, Kur’an’ın kurallarını, İs-
lam’ın ilahi saadet ve adalet kanunlarını ifade etmektedir.
•	Haddini aşanların alçaltılacağı bildirilmiştir.
“Gerçekten Allah’a ve Resûlü’ne karşı (onların sınırlarını 

tanımayıp kendileri kural koymaya kalkışmakla) başkaldıran-
lar, kendilerinden öncekilerin alçaltılması gibi alçaltılmışlardır. 
Oysa Biz apaçık ayetler indirip (helâli ve haramı, genel hukuk 
ve ahlâk kurallarını açıklamışızdır). Kâfirler için küçültücü bir 
azap vardır.” (Mücâdele: 5)

“Kim Allah’ın sınırlarına tecavüz ederse, onlar zalimlerin ta 
kendileridir.” (Bakara: 229)

• Davası uğrunda ölümü ve sürgünü göze almayanların sıratı 
müstakime hidayet edilmeyecekleri ve iman hakikatine erişe-
meyecekleri haber verilmiştir.

“Eğer gerçekten biz, onlara: (madem samimiyetle tövbe et-
mişseniz, haydi Allah için) “Kendinizi öldürün ya da yurtlarınız-
dan çıkın” diye yazmış olsaydık, onlardan az bir bölümü dışın-
da, (çoğu) bunu yapmazlardı. Onlar, kendilerine verilen öğüdü 
yerine getirselerdi, bu şüphesiz onlar için hayırlı ve daha sağ-
lam olacak (bir tercihti).” 

“Biz de onlara, (emirlerimizi tuttukları ve hükmümüze teslim 
oldukları takdirde) o zaman yanımızdan büyük bir ecir verirdik.” 

“Ve onları mutlaka dosdoğru yola yöneltip-iletirdik.” (Nisâ: 
66-67-68)

“Şüphesiz içinizden (aynı din ve dava mensubu görünen 
kimselerden cihat ve fedakârlık konusunda) ağır davrananlar 
(bu hizmetleri angarya sayan münafıklar) vardır. (Bu imani ve 
insani gayretlerinizden dolayı) şayet size bir musibet (sorun ve 
sıkıntı) dokunacak olsa; (hemen): “Kesinlikle Allah’ın bir nime-
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tidir ki, onlarla birlikte olmadım. (Yoksa aynı sıkıntıya ben de 
uğrayacaktım) diyerek (sevinirler).” (Nisâ:72)

“İman edenler Allah yolunda (hak ve adalet hâkim, Müslü-
manlar galip olsun diye) çarpışıp çırpınırlar. İnkâr edenler (ve 
münafık kimseler) ise Tağut yolunda (zulüm ve sömürü düzen-
leri sürsün diye) çırpınıp çarpışırlar. O halde (siz mü’minler) ise-
niz şeytanın dostları olan (inkârcılar ve münafıklarla) çarpışın. 
Ve (Allah’a güvenerek) şeytanın hile ve tuzağının pek zayıf ol-
duğunu (bilerek hareket edin).” (Nisâ:76)

• Cihattan (itaat ve sorumluluktan, feragat ve fedakârlıktan) 
kaçıp kaytaranların hidayetlerinin kararacağı beyan ve ikaz 
edilmiştir.

“(Cihattan ve din yolunda sorumluluktan kaçarak) Geri kalıp 
(evinde oturanlarla) birlikte olmayı uygun bulmuşlardır. Onla-
rın kalpleri mühürlenmiştir, (bundan dolayı artık onlar “Hayat 
iman ve cihattır” gerçeğini) anlayamaz ve kavrayamaz (konum-
dadır.)” 

“Ama Resul ve O’nunla birlikte olan mü’minler, mallarıyla ve 
canlarıyla cihad edip çalıştılar (ve Hak yolundan sapmadılar); 
işte (dünyada ve ahirette) bütün hayırlar onlarındır, kurtuluşa 
(zafer ve huzura) erenler de onlardır.” (Tevbe: 87-88)

“Bedevilerden özür uyduranlar (cihada katılmamak için), ken-
dilerine izin verilmesi için gelip (asılsız bahaneler sıralamışlardı). 
Allah’a ve elçisine yalan söyleyenler de oturup kalmıştı. Onlar-
dan inkâr edenlere pek acı bir azap dokunacaktır.” (Tevbe: 90)

•  Yolumuzu aydınlatan yıldızların kıymeti bilinmelidir.
“O, karanın ve denizin karanlıklarından yolunuzu bulmanız 

için size yıldızları var edip (yaratandır) Bilebilen bir topluluk 
için biz ayetleri birer birer (bölüm bölüm) anlatıp aydınlattık.” 
(En’âm: 97) ayetinde, bize hizmet ve ibadet yolunda rehberlik 
eden ve ilim öğreten şahsiyetlere de işaret edilmiş ve onlar “yıl-
dız”a benzetilmiştir.

Biz hepimiz, bir motorun birbirine bağımlı ve uyarlı, farklı büyük-
lük ve şekilde ve ayrı işlevler gören, çok çeşitli parçaları gibiyiz. En 
küçük bir çarkın hatta vidanın bozulması veya yerinden çıkması 
durumunda nasıl bütün motor çalışmaz hale geliyor ve araba yarı 
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yolda kalıyorsa; bu dava uğrunda ve en hayırlı bir hizmet organi-
zasyonunda görev üstlenmiş ve Allah için birbirine kenetlenmiş bu 
ekibin her bireyi, o denli gerekli ve şereflidir. Arabalarda bir arıza 
olması, bir parçanın bozulması veya yerinden çıkması durumunda 
nasıl motordan çok gürültülü homurtular, tıkırtı ve gıcırtılar geliyorsa 
veya yüksek teknoloji ürünlerinde hemen tehlike uyarıları ve ışıkları 
yanıyor ve özel ikaz alarmı çalıyorsa; bunun gibi yüksek ve kutsi 
hedefli, disiplinli ve düzenli organize ve ekiplerde, bazı kardeşlerin 
çeşitli etkiler sonucu görevini gevşetmesi, geciktirmesi durumunda, 
idareci konumundaki bireylerin uyarı sesleri vermesi tabidir. “Bu ne 
böyle ikide bir cıyak cıyak ötüyor, kafamızı ütüleyip huzurumu-
zu bozuyor” diye, eğer alarm sistemini susturursanız, motorun par-
çalanması ve büyük kazalara yol açması kaçınılmaz hale gelir.

Sızlanmak yerine, bozuk alarm sesleri duymak istemiyorsak, sık 
sık motor ve mekanizmamızı kontrol etmemiz, elden geçirmemiz ve 
eksiklikleri gidermemiz en güzelidir.

Bu arada Hz. Peygamberimizin, “ABESE” suresinin inmesi-
ne sebebiyet veren, ama(kör) sahabi İbni Ümmü Mektum Haz-
retlerine:

“Ey kendisi yüzünden, Rabbim tarafından uyarılma şere-
fine eriştiğim muhterem insan!” diyerek iltifat etmesi bizim için 
çok önemli bir ibret dersidir.  Sağlam rivayetlere göre, Aleyhissalatü 
Vesselam Efendimiz, Mekke’nin ileri gelen kabile reisleriyle sohbette 
ve onlar vasıtasıyla tüm müşriklerin İslam’a girmesi gayretinde iken 
Ama(gözleri görmez) Sahabi Abdullah bin Şüreyh (İbni Ümmi Mek-
tum) kendisine yaklaşıp, Kur’an’ın ilk surelerini tekraren öğretmesini 
istemişti. Onunla daha sonra ilgileneceğini ve Mekke reislerini kaçır-
maması gerektiğini düşünen Peygamberimiz, İbni Ümmi Mektum’un 
bu talebini ertelemişti. Böylesi durumlarda hangi tavırların yararsız, 
hangi davranışların yanlış olduğunu ümmetine fiilen göstermek üze-
re takdir buyrulan ilahi bir senaryodaki rolünü yerine getiren Hz. 
Resulüllahın şahsında, benzer yaklaşım sergileyecek olanlar şöyle 
ikaz edilmişti:

1- (Hz. Peygamber (sav) ümmetine edep ve metot öğretmek 
üzere ilahi bir senaryo gereği öyle davranarak) Hoşlanmadı ve 
yüzünü ekşitip çevirdi.

2- Kendisine (dini konuları öğrenmek üzere) O âmâ geldi (ve 
meşgul etti) diye (böyle tepki gösterdi).
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3- (Ey Nebim) Onun halini sana hangi şey bildirdi? Belki o, 
(Senden sormakla cehalet kirinden) temizlenecekti

4- Yahut öğüt alacaktı da, o öğüt kendisine fayda verecekti.
5- Amma (malına mülküne güvenip Allah’a) ihtiyaç göster-

meyene gelince;
6- Sen, ona dönüp sözüne kulak veriyorsun (iyi de),
7- Onun (İslam’ı kabul etmeyip) temizlenmemesinden sana 

ne? (Sen ancak tebliğle görevlisin).
8-9- Amma Sana koşarak (ihtiyaç ve iştiyak duyarak) gelen 

(ama kişi), Allah’tan korkmuş (ve O’nun rızası için Sana başvur-
muş) iken, 

10- Sen ondan yüz çevirmektesin (bu tavır mü’minlere layık 
ve yakışık düşmeyecektir).” (Abese Suresi: 1-10 ayetleri)

İşte Peygamber Efendimizin (SAV), bu surenin inişine vesile 
olan Ama(kör) Sahabiye kızmak ve darılmak bir tarafa, Ona ilti-
fat ve ikramda bulunması, Hak ve hayır yolunda bizi uyaranlara 
karşı nasıl bir tavır takınmamız gerektiğini göstermektedir.

Üstelik, bazılarının zan ve iddia ettiği gibi, Hz. Peygamber 
Efendimizin bu tavrı sergilemesi, yani ama bir zatı ihmal etmesi, 
bir ZELLE ve HATA değil; tam aksine fiili bir öğreti ile yüksek bir 
tebliğ ve terbiye dersidir. Çünkü Hz. Resulüllah (SAV) “Üsvetün 
Hasene” yani en güzel örnektir. Böylesine en son ve en mükem-
mel modelde, hâşâ bir eksiklik ve çiğliğin asla bulunmaması 
gerekir. Aksi halde, fakir ve engelli bir mü’mini bırakıp, zengin 
ve etkin müşriklere rağbet etmek, değil Aleyhissalatü Vessela-
ma, sıradan bir Müslümana bile yakışık değildir.

Bu arada unutmayalım ki, bu ikaz alarmı da bozulabilir, yan-
lış sesler çıkarabilir ve tabi ki tamiri ve düzeltilmesi gerekebilir. 
Üstelik “Debbağ (deri ustası)  sevdiği ve değer verdiği deriyi 
döver” atasözü önemli bir gerçeği dile getirmektedir. Çünkü 
en kıymeti çanta ve ayakkabı olmaya müsait deri daha fazla 
dövülüp işlenecektir. İşe yaramaz derilere boşuna emek veril-
meyecektir. Tarihte çok önemli mevki ve mesleklere yükselmiş 
şahsiyetler, çıraklık ve kalfalık dönemlerinde, üstatlarının ken-
dilerine sıkça bağırıp çağırmalarını, kıymet ve rağbetlerinin bir 
göstergesi sayıp sevinmiş ve sabretmişlerdir.
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“Doğrusu Allah, kendi yolunda (tuğlaları ve bütün parçaları) 
sanki birbirine (kurşunla) kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlaya-
rak (irtibatlı, intizamlı ve itaatlı bir teşkilat ve cemaat şuuruna ve 
sorumluluğuna kavuşarak) çarpışanları sevmekte ve destekle-
mekte)dir. (Ferdi, fevri hareket edenleri değil.)” (Saff: 4)

Buna karşılık:
“Hani Musa, kavmine: “Ey kavmim, gerçekten benim sizin 

için Allah’tan gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde, ni-
çin bana eziyet ediyorsunuz?” demişti (ama onlar dinlememiş-
ti). İşte onlar (böylece Haktan) eğrilip-sapınca Allah da onların 
kalplerini eğriltip saptırmış idi. Allah, fasık bir kavmi hidayete 
erdirmeyecektir.”(Saff: 5)  kimselerin durumuna da düşmemelidir.

“Kendilerinden önce o yurdu (Medine’yi) hazırlayıp imanı 
(gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve on-
lara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duy-
mazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) 
öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tut-
kularından korunmuşsa, işte onlar, felaha (kurtuluşa) erişecek 
kimselerdir.” (Haşr: 9) Ayeti ise, asıl iman olgunluğunun; dava kar-
deşlerimizin ve ekip bireylerimizin, maddi ve manevi nimet ve fazile-
tini kendi nefsimize tercih etmemiz olduğunu öğütlemekte ve yüksek 
bir ahlak öğretmektedir.

Muhabbetin Alametleri ve Gerekleri:
A- 1) Muhabbet gayreti gerektirir. Hz. İbrahim’in Allah muhab-

beti, Onu gayrete getirmiş, bu maksatla putları kırmaktan ve tüm 
zalim-kâfirlerin düşmanlığını göze almaktan çekinmemiştir.

2) Bu gayretin imtihanı şiddet ve hakarettir. Hz. İbrahim Nem-
rut’un ateşine atılmış, ama asla şikâyet etmemiş, tam bir teslimiyet 
göstermiştir.

3) Bu teslimiyetin neticesi, selamet ve emniyettir. Hz. İbrahim’i 
ateş yakmamış, üstelik gülistana çevrilmiştir.

B- 1) Muhabbetin ikinci gereği ve alameti “emaneti ehline 
vermek”tir. Hz. İbrahim Allah’ın emaneti olan hanımı Hacer’i ve 
oğlu İsmail’i ıssız Mekke vadisinde, Rabbine teslim etmekten çekin-
memiştir. Bugün, perde gerisinde, hiç kimsenin görmeyeceği ve he-
saba çekemeyeceği bir yerde, HAKK’ın davetçisine değil, BATIL’ın 
temsilcilerine evet mührünü basacak kadar gafil ve gayretsiz kimse-
ler, emaneti ehline vermiyor demektir.
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2) Bu emanet şuuru ve sorumluluğunun imtihanı, hasrettir. Hz. 
İbrahim hanımının ve evladının hasretine dayanmış ve çilesini çek-
miştir. Bugün de, emaneti ehline verenler, bir müddet bazı nimetler-
den mahrumiyete rıza gösterecektir.

3) Bu hasretin meyvesi Hz. Hacer’in ulaştığı gibi zemzem ve 
Beytullahı imar ve ziyarettir.

C- 1) Allah muhabbetinin üçüncü alamet ve gereği ise, canan 
uğruna ciğer paresini kurban ve kurbiyettir. Hz. İbrahim (AS) Hz. 
İsmail’i (AS) bizzat boğazlamak emrini yerine getirmiş, kalbinde Al-
lah muhabbeti dışında hiçbir muhabbet kalmaması için öz evladını 
kurban etmeye yönelmiştir. Çünkü hakiki anlamda bir kalbe iki sevgi 
yerleşmeyecektir ve bu şirk alametidir.

2) Bu kurbiyetin imtihanı, şeytanların ve şeytanlaşmış insan-
ların, çeşitli itham ve kınamalarına, merhametsizlik ve divanelikle 
suçlamalarına göğüs germek ve levmedilmeye sabretmektir. Şeytan 
taşlamak, Allah yolundaki feragat ve fedakârlıkların yüzünden seni 
kınayanlara haddini bildirmek ve defetmektedir. Yani sadece Allah’a 
teslimiyettir.

3) Bu teslimiyetin meyvesi ise, dünyada saadet, izzet ve ha-
yırla yad edilmek, ahirette ise cennettir.

Hz. İbrahim, oğlu Hz. İsmail’i, ıssız Mekke çöllerine terk etmesi 
ve Allah yolunda kurban vermekle emredilmesi, Nemrut’un korkunç 
ateşinden çok daha zor imtihan süreçleridir.  Ve asla unutmayalım 
ki, Hz. İbrahim’in başına gelen bütün bu musibetlerin (yani kendisine 
isabet eden imtihan cilvelerinin) asıl amacı, Ona kendini bildirmek 
ve Rabbini öğretmek içindir, kalbini, Allah’ın dışındaki tüm muhab-
bet ve meyillerden temizlemeye ve şirkin her türlüsünü terk etmeye 
yöneliktir.

Alakasız ve dayanaksız yorumlar, haddini bilmemektir:
Erbakan Hoca’nın:
“Asıl bilmemek (cahillik); bir konudaki bilgi eksikliği değil, 

bilmediğini kabul etmeyip, haddini bilmemek ve bilgiçlik sergi-
lemektir” sözü oldukça önemlidir.

Yeterli bilgi sahibi olmadığı, ciddiyetle araştırma ve öğren-
me zahmetine katlanmadığı bir konuda; kulaktan dolma bilgi 
kırıntılarıyla veya uyduruk tahmin ve zanlarla yorumlar yapma-
ya girişmek insanın cahilliğini ele verecek ve tabi küçük düşü-
recektir.
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Te’vil: Tef’il vezninde; bir ayet ve hadisin herhangi bir nesne-
ye ve meseleye benzetilerek beyan edilmesidir. Bazı dil bilimci-
lere göre ise te’vil, “evvel” lafzından alınmış olup, bir kelamın 
uygunsuz tefsir ve telakkilerden kurtarılıp ilk haline ve gerçek 
mahiyetine döndürülmesidir.

• Hükümet ve siyaset erbabınca; hedeflenen stratejiler gere-
ği, bazı kelam ve kavramlara; aslına münasip şekilde, ama ken-
di amacına da uygun biçimde manalar yüklenmesine de “tevil” 
denilmiştir.

Tefsir; ayeti kerimelerin,
1- Nüzul sebeplerinden, yani ayetlerin inişine vesile olan ha-

diselerden
2- Arapça lügat ve fesahat cihetinden
3- Bu ayeti ilk izah eden Hz. Peygamberimizin hadisi şerifle-

rinden
4- Ashabı Kiramın, tabiin ulemasının ve müçtehit ve müfes-

sir zevatın ilmi basiret ve hikmet eserlerinden ve prensiplerin-
den yararlanarak, Kur’an-ı açıklama gayretidir.

Te’vil ise: Daha ziyade; bazı ayetlerde saklı hikmet ve beşaret 
sırlarını, kelime zarlarının arkasındaki tatlı ve hakikatli manaları 
ve bugünümüze ışık tutarak fitne ve fesat ehlini tanımamızı ko-
laylaştıran ve umut kaynağı olan kıssaları, Kur’ani prensipler 
ve Nebevi müjdeler çerçevesinde izah etmektir.

Özetle TEVİL;
• Yazılanların, konuşulanların ve olayların perde arkasının ve 

muhtemel sonuçlarının, hikmet ve ferasetle hissedilmesi ve bu ko-
nulardaki önsezilerin ve verilen haberlerin bir zaman sonra gerçek-
leşmesi

• Kur’an’daki müteşabih (farklı manalara gelebilen veya anlamı ve 
amacı tam kestirilemeyen) ayetlere, ilmi prensiplerle; Kur’an’ın genel 
esaslarına ve Allah’ın rızasına uygun şekilde izahlar getirilmesi

• Kasıtlı olarak, asıl anlamından ve amacından saptırılıp çarpı-
tılan ve İslam’ın ruhuna aykırı uygulamalara gerekçe yapılan bazı 
ayetlerle ilgili tefsirlerin gerçekçi ve gerekli yorumlarla yeniden aslı-
na döndürülmesidir.

• Olağanüstü tabiat olaylarının ve Levh-i Mahfuzdaki kader prog-
ramının çeşitli misallerle ruh ekranına yansıtılması olan ilginç ve ib-
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retli rüyaların hikmet ve işaretlerini yorumlamakla ilgili bilgelik için de 
te’vil denilmiştir.

“Erginlik çağına erişince, (Yusuf’un) kendisine hüküm ve 
ilim verdik. İşte Biz, iyilik yapanları böyle ödüllendiririz.” (Yû-
suf: 22)

“Böylece onlar (gelip) Yusuf’un yanına girdikleri zaman, 
anne ve babasını bağrına bastı ve dedi ki: “Allah’ın dilemesiy-
le Mısır’a güvenlik içinde giriniz. (Hoş geldiniz, sefalar getirdi-
niz).” (Yûsuf: 99)

“(Ve Hz. Yusuf): “Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu 
yönetme imkânını) verdin, sözlerin (ve düşlerin) yorumundan 
(bir bilgi) öğrettin (“ehadis”in = konuşanların, rüyaların ve olay-
ların yorumunu ilham ettin). Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dün-
yada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim 
hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat” (duasını etmiş-
ti).” (Yûsuf: 101)

“Sana Kur’an’ı indiren O’dur. Ondan (Kur’an’dan) bir bölü-
mü kitabın anası (temeli ve esası) sayılan muhkem ayetler (açık 
ve kesin emirler)dir. Diğer bir kısmı da müteşabihtir. (Benzer 
manalara ve çeşitli yorumlara müsaittir) Kalplerinde şüphe ve 
eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve (keyfi) te’vilerde bulunmak 
üzere (açık ve kesin emirleri bırakıp manası kapalı olan) mü-
teşabih ayetlerin peşine düşmektedir. Hâlbuki bunların gerçek 
te’vilini ancak Allah bilir... İlimde derinleşenler (rasihun) ise: Biz 
ona inandık, tümü Rabbimiz’in Katındandır” derler. Temiz akıl 
sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez.” (Ali İmran: 7)

•GURUR; YA KORKUDAN VEYA
KURUNTUDAN KAYNAKLANIR!

Megalomani; Büyüklük Hezeyanı: Gurur ve Kibir Takıntısı
Gurur, kibrit gibidir; şeytan misali sonunda sahibini de yakıp 

bitirmektedir. Megalomani, ya da “büyüklük hezeyanı”, kişinin 
kendisinde; gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler vehmetmesi-
dir. Bu durum derin bir ruhsal sorunun belirtisidir. Megalomani, 
kendi başına bedeni bir hastalık değilse de oldukça şaşırtıcı bir 
psikolojik marazdır, gurur ve kibirdir. Büyüklük hezeyanları; ki-
şinin, yetenekleri, nitelikleri ve yaşantısı hakkındaki mantıksız 
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inançlara ve kuruntulara kapıldığının alametidir. Megalomani, 
kendini önemseme duygusunun, insanı şeytani havalara sok-
ması halidir. Yoksa gerçekliğe dayanıp abartılı bir biçim alan, 
aşırı bir özgüven değildir.

Megalomani, üç ayrı biçimde ortaya çıkan davranış tipine ve-
rilen bir ruhi hastalık ismidir: 

-Birincisi, genellikle huzursuzluk, gevezelik, sinirlilik belirti-
lerinin eşlik ettiği, büyüklük inancı, gurur ve kibir takıntısı ola-
rak belirir. 

-İkinci tipte şizofreni belirtileri sezilir: Hezeyanlar o ölçüde 
manik yapıda değildir. Kişi; olağandışı niteliklere, güç ve zen-
ginliğe sahip olması doğalmış ve kendi hakkıymış gibi davranır. 
Bu tip megalomanide çoğu zaman “başkalarının kötülükleriyle 
ve çekememezlikle karşı karşıya kalındığı” konusunda da heze-
yanlar görülmektedir.

-Üçüncü tipte megalomani ise: İlerlemiş frengi enfeksiyonu 
cinsinden hastalıklar sonucu oluşan beyin hasarından kaynak-
lanabilir. Ne yazık ki, frenginin ilk belirtileri kimi zaman gözden 
kaçabilir ve başlangıç belirtilerinin hızla yok olmasına karşılık 
mikroorganizma etkinliğini sürdürebilir. Beyne yayılan iltihap-
lar yargılama ve dikkati yoğunlaştırma yeteneklerini bozarak; 
depresyona, megalomaniye ve başka türde hezeyanlara yol 
açabilir.

Belirtileri
Megalomanide, gerçeklikle kesinlikle ilgisi olmayan hezeyanlar 

gözlenir. Sözgelimi, dar gelirli bir megaloman dünyanın en zengin 
adamıymış gibi davranabilir, tanıştığı herkese büyük miktarlarda 
çekler yazabilir. Yalanlar uydurup hava atabilir veya Siyonist Yahu-
diler ve Batılı emperyalistler gibi, “kendilerini seçkin ve değerli, 
başka milletleri seviyesiz ve sevimsiz” görebilmektedir.

Tedavisi
Şahıslar için tedavi: Megalomaniyi doğuran nedenlerle ilişkili-

dir. Mani ve şizofreniyle birlikte görüldüğünde, ilaç ve psikoterapiyle 
denetim altına alınabilir. Tam iyileşme garantisi yoksa da belli bir 
düzelme sağlanabilir. Eğer nedeni frengi iltihabı ise, genellikle pe-
nisilinle yapılan acil tedaviye başlanması gerekir. Tedavi sonrası iyi-
leşme ya da en azından kalıcı bir düzelme elde edilir. Ancak, şeytani 
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bir gurur ve kibire kapılmış ve zulme kaymış toplulukların ise, ıslah 
edilmeleri için, burunlarının kırılması ve tapındıkları şeytan şatoları-
nın yıkılması gerekir.

“Bir toplumun efendisi, o topluma hizmet edendir” (Hadi-
si şerif). “İmanın en alt şubesi ve örneği ise, insanlara zarar 
verecek ve sıkıntıya düşürecek (yani çevre kirliliğine ve ahlaki 
dejenereye neden olabilecek) şeyleri, yol üzerinden kaldırıp gi-
derme gayretidir.” (Hadisi Şerif) Ama sahiplenip desteklediğiniz 
işbirlikçi ve dönek iktidarların bu konudaki gayretsizliğine hiç-
bir tepki vermemeniz dikkat çekicidir!?

Bir kral, halkı için geniş ve rahat bir yol yaptırmaya karar 
vermişti. Yapımı tamamlanan yolu halka açmadan önce, bir ya-
rışma düzenlemişti. İsteyenin bu yarışmaya katılabileceğini ilan 
ettiren kral, yoldan en güzel geçecek kişiyi belirleyip ödüllendi-
receğini söylemişti. Yarışma günü, insanlar akın etmişti. Bazı-
ları en güzel bineklerini, bazıları en güzel elbiselerini getirmişti. 
Kadınlardan kimileri saçlarını en güzel biçimde yaptırıp süslen-
miş, kimi de yanlarında en güzel yiyecekleri alıp gelmişti. Genç-
lerden bazıları spor kıyafetler içinde yol boyunca koşmak için 
dizilmişti. Nihayet, tüm gün insanlar yoldan geçtiler, fakat yolu 
kat edip tekrar kralın yanına döndüklerinde hepsi aynı şikâyet-
te bulundu; yolun bir yerinde büyükçe bir taş ve moloz yığını 
vardı ve bu moloz yığını yolculuklarını engellemişti!... Ama gü-
nün sonunda sadece bir yolcu bitiş çizgisine, yorgun - argın 
yetişmişti. Üstü başı toz toprak içindeydi, ama krala büyük bir 
saygıyla yönelip elindeki altın kesesini uzatarak: “Yolculuğum 
sırasında, yolu tıkayan taş ve moloz yığınını kaldırmak ve so-
rumlu bir vatandaş olarak halkımın refah ve rahatına katkıda 
bulunmak için durmuştum. Bu altın kesesini onun altında bul-
dum. Bu altınlar size ait olmalı” demişti. Kral gülümseyerek ce-
vap verdi: “Delikanlı o altınlar sana aittir!”

“Hayır, benim değil. Ben hiçbir zaman o kadar çok kazanç 
elde etmemişimdir.”

Kral şu yanıtı verdi: “Bu altınları sen hak ettin, çünkü yarış-
manın galibisin. Yoldan en güzel geçen kişi sensin. Evet, yol-
dan geçen en güzel kişi, ardından gelenler için, yoldaki engel-
leri kaldıran kişidir.”
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Kendimiz Kalarak (Yani Asli ve İnsani Özelliklerimizi Koruya-
rak) Olgunlaşmalıyız

Biriyle tanıştığımızda iki şey olabilir: Ya arkadaş olur duygu ve 
imkânlarımızı paylaşırız, ya da karşımızdaki kişiyi inançlarımızı ka-
bul etmesi için ikna etmeye çalışırız. Kor ile kömür karşılaştığında 
da aynı şey olur: Ya ateşini karşısındakiyle paylaşacak ya da kömü-
rün yoğunluğu altında boğularak sönüp yok olacaktır. İlk karşılaş-
malarda genellikle kendimizi güvensiz hissettiğimizden, ya umursa-
mazlığı, ya kibir ve gururu, ya da aşırı tevazuyu deneriz. Sonuçta da 
olduğumuzdan farklı biri olarak ilişki kurarız ve olaylar bizi aslında 
bize ait olmayan yabancı bir dünyaya taşır ve kişi giderek özünden 
uzaklaşır.

Kendimiz kalarak ve özümüzle uzlaşarak olgunlaşmak için 
şu prensipler dikkate alınmalıdır:

İki şey insanı “Nitelikli İnsan” yapar:
1- İradeye hakim olmak, yani nefsinin değil, Rabbinin rızasını ara-

mak, insanları kâinatın, kendisini de insanlığın bir parçası saymak.
2- Uyumlu ve uygar davranmak, ama yalama olup, yalakalık yap-

mamak.
İki şey sana “Ekstra Değer” katar:
1- Anlayarak ve kendisini muhatap kılarak, sürekli ve en çok 

Kur’an (meali) okumayı başarmak, hitabet ve sohbetlerini, sadece 
tebliğ ve terbiye amaçlı yapmak.

2- İbadet düzenine ve ahlaki disipline alışmak
İki şey insanı geri bırakır ve insan pişmanlık duyar:
1- Kararsızlık, korkaklık ve karamsarlık
2- “Boş ver, sonra tövbe eder, düzeltirim” düşüncesi ve vurdum-

duymazlık 
İki şey insana, yaratıcılık- kâşif olma yolunu açar:
1- Kişinin Kur’ani ayetler ve tabii hikmetlerle sürekli meşguliyeti, 

“malayani”den uzaklaşıp ruhunu safileştirmesi
2- Nitelikli çevre  “biraz delilik” derecesinde bağımsız düşünme 

ve girişim yeteneği
İki şey ömür boyu boşa kürek çekmekten kurtulmanı sağlar:
1-Fırsatları, dünyevi değil, uhrevi ve ahlaki amaçlarla değerlen-

dirip ruhen olgunlaşmak, kabiliyet ve kapasitene uygun işi yapmak
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2- Seni sonsuzluğa taşıyacak; kalıcı, akılcı ve inançlı hazırlıklara 
koyulmak

İki şeyle başarıların artar:
1- Her konuyu ustasından öğrenmek ve kendini sürekli güncel-

lemek. İyi niyetli ve istikametli olduktan sonra, hata etsek bile sevap 
ve şeref kazanacağını bilmek

2- Girişimlerindeki aksaklıkları ve olumsuz sonuçları, yeni başa-
rılar için bir deneyim sayıp pes etmemek

İki şey başarıyı mutlulukla beraber yakalamana yarar:
1- Niyetin saf ve sağlam, inancın tam olursa
2- Kanaat sana kanat, şükür ise manevi tat olursa
İki şey seni milyonlardan farklı kılar:
1- Sorunun değil, çözümün parçası olmak, ama Batılın değil, 

Hakkın safında kalmak
2- Hayata ve her şeye aslını ve inancını koruyarak yeni (özgün, 

orijinal, farklı) bakış açısıyla yaklaşmak
İki şey gelişme yolunu tıkar:
1- Aşırılığa (mübalağa, abartı, ifrat, tefrit) kaçmak 
2- Hezimet ve hasarete (yenilgiye) peşinen razı olmak
İki şey çözüm yolunu açar:
1- Tebessüm (sırıtma veya kahkaha değil) ve teşebbüs (girişim-

cilik)
2- Sükût (susmak), sükûnet (alttan almak ve sakinlik)
İki şey “Kalitesiz İnsan”lara yarar:
1- Şikâyetçilik, arkadan çekiştirmecilik; ucuz kişilik ve “uzun 

emel”cilik
2- Haklı değil, güçlü gördüğüne teslimiyetçilik
İnsan, ilişkilerinde iki şey sayesinde çözümsüz görünen 

problemleri bile aşar: 
1- Bakış açısını değiştirmek, karşındakinin yerine kendini koya-

bilmek; ama asla “başkaları ne der?” şeklindeki şirke düşmemek
2- Sürekli denemek, değerlendirmek ve derinleşmek; ama Al-

lah’ın ipiyle bağlı olduğu, dini ve davasıyla alakasını kesmemek
İki şey doğruluk zırhı gibi seni sarar:
1- Şahısları ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek. Her 

konuda, Kur’anı ölçü edinmek
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2- Hak yememek, haksız makam ve menfaate tenezzül etmemek; 
yani dünyevi hevesleri için, dinini ve haysiyetini rüşvet vermemek

İki şey seni gözden düşürüp hırpalar:
1- Demagoji (Laf kalabalığı), aşırı latifecilik ve gevezelik etmek
2- Nefsini ağıra satmak (kendini paha biçilmez ve vazgeçilmez 

göstermek) başkalarını küçümsemek ve beleşten bilgiç geçinmek
Özetle:
“Kahramanlık”la “Şımarıklık”, “Onur”la “gurur”, “aşk”la “şeh-

vet”, “cömertlik”le “savurganlık”, “tevazu” ile “teslimiyetçilik ve 
korkaklık” çok farklı şeyler olmasına rağmen, genellikle bunların 
karıştırıldığı doğrudur.

Örneğin, aşk: Yüce Yaratıcıya karşı ruhsal bir saygı ve inanç 
bağlantısı olan kutsal bir duygudur. Ama insanların birbirlerine 
karşı ise, aşk; doğal ve hormonal bir tutkudur.  Aşk, Allah’a kar-
şı hakiki ve daimi sevgiyi, kadın-erkek arasında ise, mecazi ve 
geçici muhabbeti çağrıştıran bir olgudur.

Peygamber Efendimizin:
“Sen Yüce Rabbini, Beni, Fatıma’yı, Hasan ve Hüseyin’i aynı 

kalple nasıl seviyorsun?” sorusu karşısında, Hz. Ali’nin susma-
sı üzerine, Fatıma validemizin, muhterem babası Resulullah’a 
(SAV) dönerek: 

“Beni fıtri şehvetle, Hasan Hüseyin’i insani şefkatle, sizi ima-
ni muhabbetle, Yüce Rabbimizi ise akıl ve hidayetle seviyor” 
yanıtı, nübüvvet verasetinin ve hikmetin doruğudur.

Zalimlerin, hainlerin ve kötülük ehlinin; sonunda hak ettikle-
ri acı ve alçaltıcı akibetlere uğraması ise, ilahi adalete ve “sün-
netullah” denen Rabbani âdete uygundur.

Ucuz Kahramanlık ve Saçmalık Tavırları!   
Mazlum-Der Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ‘Geçmişteki 

Darbeler’ konulu konferansa katılan Vakit Gazetesi Yazarı Abdurrah-
man Dilipak, “Amerika’nın Türkiye’deki derin devletin yapısını 
değiştirecek bir projesinin olduğunu” ifade ederek, “28 Şubat 
sürecinden önce Refah Partisi hükümetinin Çatlı’yı destekle-
diğini” iddia etmişti. Ergenekon’un 28 Şubat sürecinden önce 
planlandığını söyleyen Dilipak, “derin devlet içerisindeki kont-
rol dışı unsurların Erbakan eliyle tasfiye edilmek istendiğini, 
ama buna fırsat verilmediğini” söylemişti.
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Dilipak, “Siyaset ve bürokraside yer alan bu unsurların, “he-
saba çekilemeyecek olanlarını” da Çatlı kendisi temizliyordu. 
Çatlı’nın yanındaki Sedat Bucak ise Çiller’in bir sponsoruydu. 
Çatlı, Muhsin Yazıcıoğlu ile dirsek temasına girdi. Muhsin Yazı-
cıoğlu’nun ortadan kaldırılmasının sebebinin; bu işler ve ilişki-
ler olabileceğini de, aklınızın bir kenarında tutun!”… (Erbakan’ın 
yapacağı) operasyonla, Alevi, sol ve Kemalist unsurların bir an 
önce temizlenmesi gerekiyordu. Bu çerçevede komünist un-
surlar da temizlenecekti. Kontrol edilemeyen unsurlar, Çatlı’yı 
ortadan kaldırınca, Refah Partisi devrildi” demişti… Erdoğan’ın 
Büyükanıt ile Dolmabahçe Sarayı’nda yaptığı görüşmeyi de 
esprili bir dille anlatan Dilipak, “Erdoğan, Büyükanıt ile masaya 
oturdu. Büyükanıt, Erdoğan’ın aile raporlarını sundu. Erdoğan 
da, ‘inceleyeyim, sonra görüşürüz’ dedi. Dolmabahçe’deki bü-
yük toplantıda ise Erdoğan da Büyükanıt’a ait raporları masaya 
koydu ve ‘Bak bunlar da var. Ama biz sana güveniyoruz’ dedi. 
Büyükanıt da ‘Biz de inanmıyoruz. Biz sadece gösterdik’ de-
diğini belirtmişti… Dilipak, “Ergenekonu mahkemenin çözüme 
kavuşturmaması halinde, bu yılın eylül ve ekim aylarında darbe 
yaşanabileceğini” 45 de ileri sürmekteydi.

 Oysa doğru bilgiden mahrum yorumlar gevezelikti, sağlıklı 
ve akıllı yorumdan mahrum bilgiler ise, işlenip yararlı hale geti-
rilmemiş malzeme gibiydi.

Şimdi biraz dikkat lütfen!
1. Erbakan Hoca’nın Abdullah Çatlı gibi, belki derin merkez-

lerin de ara sıra uzaktan kumandalı biçimde 3. sınıf ajan olarak 
kullandığı bir mafya babasıyla iş yaptığını ve “Süpermen” Çatlı 
kazaya kurban gidince, artık Refah-Yol’un ayakta kalamadığını” 
söyleyecek kadar, ahmakçaydı…

2. “Derin ve kontrol dışı güçler” diye, Siyonist Yahudi Lobi-
lerin güdümündeki Sabetaist cuntayı ve azıtmış bazı azınlık ele-
başlarını saklayıp, “Alevi, sol ve Kemalist unsurlar” diye hedef 
saptırtacak ve “Erbakan bunları temizleyecekti” demeye getirip 
fesat çıkaracak ve iftira atacak kadar, alçakçaydı…

3. Sanki “Abdullah Çatlı’nın eski arkadaşı ve yoldaşı Muhsin 

45)  www.internethaber.com 27 Haziran 2009
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Yazıcıoğlu’nun; “Erbakan çizgisinde ve Milli şuur istikametinde 
hizmet verdiği için, kirli derin devlet tarafından bir suikasta kur-
ban edildiğini” ima edecek kadar, safsata ve saptırmacaydı… 
(Oysa Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesi ve takipçileri, bizzat genel 
merkezlerine ve evlerine kadar gidip ziyaret ettiği ve başsağlı-
ğı dilediği halde, Zaman Gazetesinde tam sayfa yayınlanan ve 
onlarca kişiyi içine alan Taziye Teşekkür ilanında, Erbakan Ho-
ca’nın adını bile anmamışlardı!?)

4. Abdurrahman Çelebi’nin iddia ettiği ve Recep T. Erdoğan’ı 
kahraman gösterdiği gibi şayet;

“Dolmabahçe’deki Büyükanıt’la Recep Tayip Erdoğan gö-
rüşmesinde, karşılıklı köşeye sıkıştırıp dosyalar ortaya konul-
du ve iki tarafta mecburen uzlaşma ve susma yolunu tuttu” ise; 
bu durum, ikisini de suçlu ve sorumlu hale getirmez miydi? 
Dönemin Başbakanının cesaret ve ciddiyeti, milli mesuliyet ve 
dirayeti varsa, ima ve işaret ettiğiniz kirli ve tehlikeli dosyaların 
üzerine gitmesi gerekmez miydi? Sorularının yanıtını vereme-
yecek kadar, kaypakçaydı!…

Uydurmalar, insana belki bir sürü kalabalığın alkışını kazan-
dırırdı… Ama sonunda, bu yalanlar ve vartalar, insanı yalama 
yapar ve kara yüzünü bile kızartırdı. İşin daha da düşündürü-
cü ve üzücü tarafı, maalesef hala bunları dinleyen ve inananlar 
vardı!

Bazılarının ucuz kahramanlığı ve geri adımları!
Bilindiği gibi, “Büyük Virtiöz” diye tanıtılan aslı ve amacı ma-

lum İdil Biret’e, bir şarap fabrikasının sponsorluğunda, Kutsal 
Emanetlerin mekânı Topkapı Sarayı bahçesinde, “Vatandaş şa-
rap bedava bizden, İskemle getirip oturmak sizden” sloganıyla 
bir konser verdirilmiş ve bu kasıtlı saygısızlığa İstanbul Büyük 
Birlik Gençliği Alperenler, haklı bir tepki göstermişti. Dönemin 
AKP’li Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, hiç utanmadan bu genç-
lerimizi “ilkel yaratıklar” diye nitelemişti. Daha da düşündürücü 
ve üzücü olanı; Alperenler Genel Başkanlığının, ta Ankaralar-
dan kalkıp gelerek Müslüman Türk halkını kışkırtanlara taşe-
ronluk yapan İdil Biret’ten, çiçekli çelenkli özür dilemeleriydi.

Kendi gençlerinin bu onurlu ve şuurlu gayretlerini boşa çı-
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karıp, onları mahcup bırakıp, Sabetaist kökenlilere ve Siyonist 
merkezlere yaranma girişimi, oldukça dikkat çekiciydi ve anla-
yanlar için çok önemli mesajlar içermekteydi…

Zannedildiği gibi böylesi kibir ve gurur; güçlü olmanın ve 
kendine güven duymanın değil; tam aksine, bastırılmaya çalı-
şılan korkaklığın ve aşağılık duygusunun bir göstergesidir. İyi 
niyetli, sağlam iradeli ve güçlü karakterli fertlerin veya devlet-
lerin: gururlu değil, ama onurlu… Saldırgan değil, ama sağlam 
ve sağduyulu… Panik atak ve kuşkulu değil, ama duyarlı ve 
duygulu davrandıkları; binlerce yıllık deneyimlerle kesinleşmiş 
bilimsel bir gerçekti.

İşte ABD ve İsrail’in ve onların işbirlikçi kölelerinin giderek ar-
tan şımarıklık ve saldırganlıklarının altında da, bu korkaklık psiko-
lojisinin ve suçluluğun verdiği endişenin aranması gerekirdi. Çünkü 
hadisi şerifte belirtildiği gibi: “Hainler ve zalimler, sürekli korku 
ve kuşku içerisindeydi.” Ve hayali kahramanlık senaryolarıyla, bu 
pintilik ve ürkeklik duyguları bastırılmak istenmekteydi.

Bakınız artık en küçük bir haber bile, tüm New York’u yeni bir 
11 Eylül korkusu ile sarsmaktaydı.

NEW York ve çevresindeki metrolara yönelik “El Kaide’nin bir 
saldırı hazırlığında olduğu” iddiaları üzerine, kentte defalarca ola-
ğanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı. Hatırlanacağı gibi ABD’de en 
çok seyahat edilen günlerden biri olan Şükran Günü’nde terör ör-
gütü El Kaide’nin toplu taşıma araçlarına yönelik saldırı yapacağı 
iddiaları endişe ve paniğe yol açmıştı. Saldırı iddiaları henüz doğ-
rulanmamasına rağmen, New York polisi, özellikle Grand Central, 
Times ve Union Square istasyonlarında güvenlik önlemlerini artır-
mıştı. Grand Central’da, New York Polis Departmanı’ndan memur-
ların yanı sıra, bomba uzmanları ve bomba köpekleriyle önlem alın-
ması dikkatlerden kaçmamıştı. New York metrosunun birçok değişik 
noktaya bağlantı yapılabilen ana istasyonlarından biri olan Grand 
Central Terminali’nin çevresinde polis arabalarının da artırıldığı göz-
lenirken, istasyonlarda ve trenlerde yolculara yönelik sık sık ‘şüpheli 
paket ve kişileri polise haber vermeleri’ yönünde anonslar yapılmıştı. 
Kısaca tüm Amerika ve Avrupa, derin bir korku ve kuşku içinde ya-
şamaktaydı.
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•LİDERLİK; BAŞKALARINI DA HİZMETE
KATMA VE RAKİPLERİNDEN BİLE

YARARLANMA SANATIDIR!

Yüksek hedefleri doğrultusunda, başkalarını da kurgulayıp 
hizmete koşanlar, rakiplerinden ve muhaliflerinden bile hayır 
yolunda yararlananlar ve hiç kimsenin yetenek ve birikimlerini 
boşa harcatmayanlar, lider; ama kendisini başkalarına kiralayıp 
kullandıranlar ise heder olmaktadır. Her şeyden önce olgunlaş-
manın ve vicdani bağımsızlığa ulaşmanın ilk şartı; insanın ye-
tenek ve dürtülerini kontrol altına alıp; kendi kendisini aklı ve 
vicdanı doğrultusunda kullanmayı başarmasıdır.

Çünkü insanlar:
1- Nefsine esir olanlar,
2- Nefsine hakim olanlar, diye iki sınıfa ayrılır.
Halk kesimleri doğrudan değil, ama kabile reisleri, dini reh-

berleri ve kanaat önderleri eliyle yönetilen topluluklardır. Yakın 
tarihimizde böylesine üstün yetenekli yöneticilere örnek şahsi-
yetler vardır:

Sultan Abdülhamit: Farklı dengeleri ve dinamikleri çok iyi gö-
zetip, milli menfaatler doğrultusunda değerlendirmiş; ama maalesef 
sonunu getirememiş ve Siyonist merkezlere yenilmiştir.

Mustafa Kemal: Başından beri çevresini ve etkili isimleri çok 
iyi idare etmiş, yüksek gayeleri için yönlendirip yararlanmak üzere 
yetkilendirmiş, büyük ölçüde hedeflerine erişmiş; ama kendisinden 
sonraki muhtemel saptırma ve çaptırmalara karşı, gerekli ve etkili 
tedbirler geliştiremeden, masonik şebekenin ve sabataist çetenin 
hıyanetiyle, ne yazık ki şaibeli ölümüne sürüklenmiştir.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan: Dünya çapında zor işlere giriş-
miş, büyük ve evrensel projeler geliştirmiş, çok farklı ve aykırı isim 
ve kesimleri, kendi ayarında ve diyarında mükemmel yönetmiş; kü-
resel dengeleri değiştirip düzeltecek stratejiler üretip tatbik ve takip 
etmiştir. Hainlerinin ve gizli husumet ehlinin, en yakın çevresine gir-
meleri bile onu paniğe sevk etmemiş, tam aksine; safiyet görüntü-
süyle, ya onları dava hizmetinde değerlendirmiş, veya en azından 
tahribatlarını frenlemiş ve asgariye indirmiştir.



95SİYASET VE STRATEJİ BİLGELİĞİ

Ama mutlu ve kutlu son nasıl tecelli edecektir? Kendisinden 
sonra lokomotifin raydan çıkmaması, veya makas değiştirilip 
hedef sapmaması için hangi sigortalar temellendirmiştir? Bu 
soruların cevapları yaklaşan zaman içinde ve hep birlikte gö-
rülecektir.

Evet liderlik, insanları:
a) Yararlı ve başarılı olacakları alanları doğru tespit edip, o 

yönde kullanma
b) Onların can sıkıcı yanlarına katlanma
c) Haklı ve hayırlı hedefler için, başkalarını kurgulama ve 

kontrol altında tutma sanatıdır.
Ancak bu kullanma:
Etkili ve yetenekli kimselerden yararlanma, yardımlaşma, 

onları atıl ve batıl kalmaktan kurtarma anlamındadır.
Elbette; şerli maksatlarla ve şeytanlıkla başkalarını kullan-

maya kalkışmak; insanların iyi niyetini istismar ve suistimal 
için onlara yaklaşmak, bencillik ve bayağılıktır.

Bizim kastettiğimiz kullanma; bir nevi ham demiri işleyip 
paslanmaz çelik haline sokmak veya çelikleşmiş olanları, bağ 
bahçe çiti veya ağıl çerçevesi gibi sıradan işlerde harcanması-
na engel olmaktır.

Tarihi bir hakikattir ve Sünnetullahtır: Toplumları düştükle-
ri gaflet ve sefaletten, ya büyük felaketler veya büyük liderler 
çekip çıkarmaktadır. Türkiye’nin de yeniden kendini bulması 
böyle olacaktır.

Peki, Kaybolan Türkiye Nasıl Bulunacaktır? 
İbrahim Veli’nin dediği gibi: “Bir Türkiye var Türkiye’den içeri!” 

Hayali kurulan, özü korunan, ama bir türlü bulunamayan… Ve çok 
şanslıyız ki her alanda kayıplara oynadığımız halde kaybetmeyen 
bir tarafımız var. Üstat Bediüzzaman’ın deyimiyle “gücümüz zaafı-
mızda saklı” sanki. Peki, kimler ulaşır bu güce ve güvenceye? El-
bette inananlar… Çünkü bulanlar inanıp arayanlardır; şükür ki artık 
aramaya başlamış bulunmaktayız.. Başta değerlerimiz ve dengele-
rimiz olmak üzere, kaybettiğimiz ve bu yüzden kayıp gittiğimiz birçok 
şeyden bahsedebiliriz. Ama kayıplardan bahsetmek bize ne kazan-
dırır ki? Bulmamız lazım! Çünkü içimizdeki Türkiye bulunmak istiyor 
artık. Gelinen nokta bize “kimiz?” sorusunu sorduruyor. Herkesin 
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aradığı işte bu sorunun cevabıdır. Bulunacak cevap, hem ülkenin 
hem de insanlığın yaşadığı sorunların da cevabı olacaktır.

Soruyu bulduk: Biz kimiz? Sorunu da bulduk: Bugünkü biz, ger-
çekten biz miyiz? Hayır. Çünkü biz, Fatih’lerin nesliyiz. Asırlarca 
insanlığa saadet rehberliği yapmış, üç kıtada at koşturmuş erleriz. 
Bugün bu erlikten, bu rehberlikten ne kadar da uzaklaşmış ve ken-
dimize yabancı hale gelmişiz! Adeta kaybolmuş yitip gitmişiz. Ama 
gerçekte kaybolan biz değiliz, bizi biz yapan değerlerden koparılıp 
uzaklaştığımız için öyle zannetmekteyiz! Bunu bir hikâye ile süsleye-
lim: Amerikalı bir grup, bir yerli ile ormanda dolaşırken, Amerikalılar 
panik içinde “eyvah, kaybolduk” demiş. Bunu duyan yerli kendinden 
emin bir şekilde: İşte buradayız ya!” yanıtını vermiş.. Amerikalılar 
devamla: “Baksana, yön işaret levhası kaybolmuş” deyince yerli 
cevabı yetiştirmiş: “Yahu “biz” yerine, yön işaret levhası kayboldu” 
desenize!… 

Kaybolduğunu zannedenlere yerli bir cevap lazım: Bizim, kay-
bolma gibi bir derdimiz olamaz. Çünkü kaybolmayan ve asla kay-
bolmayacak “yön işaret levhalarına” sahibiz. Böyle durumlarda: “Ne 
büyük belamız var!” yerine; “Ne büyük Mevla’mız var!” demeliyiz. 
Yani kendimize gelmeli, özümüze dönmeliyiz. 

Bunu bilenler biliyor, bulanlar buluyor. Bilenler bilmeyenlere bil-
dirmek, bulanlar bulmayanlara buldurmak için çabalıyor. Ama ille de 
bulmak istemeyen elbette bulamıyor. O, kendini kaybetmenin rüzgâ-
rında savruluyor. Belki hoşuna da gidiyor ama, duvara çarpınca aklı 
başına geliyor, ama iş işten geçmiş oluyor!

Bul artık Türkiye’m, bul artık memleketim! Doğrul ve durul ey aziz 
milletim! Çünkü geriye sadece bulacak kadar gücün kaldı. Bu güç 
de elinden alınmadan, bul ve buluştur. Kırk yıldır bu ülkede bulunan 
ve insanımızı değerleriyle buluşturan bu güç: Milli Görüş; görevde 
buluşuyor, güzelde buluşuyor. Temelde buluşturuyor, evrenselde 
buluşturuyor.. Yeni bir dünya oluşturuyor.. Adil bir düzen ve asil bir 
dönem yaklaşıyor. Amerika’yı da Avrupa’yı da, Hakta ve hayırda 
yarıştırmak ve buluşturmak için; çare var! Bu ülke kaybolmayacağı 
gibi, görevinin başında bulunduğun sürece de kaybetmeyecek ve 
kaybolmayacaksın.. Eğer inanıyorsan?” Ümitsizlik kendine gü-
vensizliğe ve gayretsizliğe yol açar. Evet ya ümitsizsiniz, veya 
ümit, sizsiniz!...
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Sürekli kullanılan, makam ve menfaat karşılığı karizmasını 
başkalarına kiralayan adamlardan ise; lider kişilik değil, “vitrin 
mankenliği” beklenir. Bu tiyniyetteki tiplerden, başkan görü-
nümlü uşaklar üretilir. İstanbul’da Türkiye Yahudi cemaatinin 
çıkardığı haftalık Şalom gazetesindeki şu tespitler, ülkemiz ve 
milletimiz adına, yüz kızartıcıdır!.46

Ankara - Kudüs - Şam Hattı
“İsrail ile Suriye arasındaki gizli temaslar Başbakan Tayyip Erdo-

ğan’ın aracılığı ile 2007 yılı Şubat ayında karşılıklı mesajlarla baş-
lamıştı. Her iki ülkeden temsilciler, İstanbul’da Madrid Barış Anlaş-
ması’nın ilkeleri ve Birleşmiş Milletlerin 242 ve 338 sayılı kararları 
doğrultusunda barışa ulaşmak için görüşmeleri sürdürme kararı al-
mıştı. AKP’nin uzun zamandan beri sürdürdüğü bu gizli temaslardan 
sözde üç farklı beklentisi vardı: Suriye’nin elini güçlendirmek, Orta-
doğu’da İran’ın etkisini frenlemek ve bu yoldan İsrail-Filistin barışına 
katkıda bulunmaktı. Ama sonunda, her üçü konusunda da farklı bir 
yola kayacaktı.

Bu adımlar atılırken Türkiye, güya ABD’nin karşı çıkmasına rağ-
men hem Suriye, hem de Hamas ile görüşmeler yapmıştı. Ancak 
Türk yetkililer; “ABD’nin menfaatleri ile Türkiye’ninkiler her za-
man örtüşmeyebilir” demek suretiyle bağımsız bir dış politik çizgi 
izliyormuş gibi davranmıştı. 

İlginç olan: İsrail-Suriye barış görüşmelerinde üç kilit ismin sıkın-
tılı günler geçirmekte olduklarıydı; Olmert yolsuzlukla suçlanırken, 
Esad, Refik Hariri cinayetinden sorumlu tutulma baskısından, Tayyip 
Erdoğan ise açılan parti kapatma davasından tedirgin durumdaydı. 
Başlatılacak görüşmeler belki her üç lidere de zaman kazandıracak-
tı; Olmert, belli bir süre soruşturmaların ağırdan alınmasını sağla-
yacak, Esad uluslararası alandaki baskıyı azaltacak, Erdoğan ise 
bölgede Türkiye’yi yeniden lider konumuna taşıyor havası atacaktı.

Oysa Batı basınına göre Olmert de, Esad da çok cesur ka-
rarlar alabilecek niteliklere sahip devlet adamlarıydı. Olmert 
2. Lübnan Savaşı’na girişerek ve Suriye’deki nükleer santrali 
imha ederek bu yetisini kanıtlamıştı. Esad da Hizbullah ile iş-
birliğine girişirken gözü kara olduğunu ortaya çıkarmıştı.. Ama 
Recep T. Erdoğan’dan “cesur ve nitelikli devlet adamı” olarak 
hiç bahsedilmiyordu. Oysa Erdoğan’a “cesaret ödülünü” ken-
46)  28.05.2008
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dileri takmıştı… Demek ki, sadece pohpohlamak ve kullanmak 
amaçlıydı.!? “İsrail’e rağmen, Suriye-İran anlaşması imzalandı.” 
Manşetleri de sahtekârlıktı, zira bu yakınlaşmayı perde arkasın-
da İsrail ve ABD sağlamıştı. Ve zaten daha sonraları İran Ame-
rika ve Avrupa ile anlaşacaktı. Ve tabi siyonistlerin asıl hedefi; 
Irak, Suriye, Türkiye ve İran’ı parçalayıp Arz-ı Mev’ud hayaline 
ulaşmaktı.

Tahran’ı ziyaret eden Suriye Savunma Bakanı Hasan Türk-
men’i ile İran Savunma Bakanı Mustafa Muhammed Neccar, Or-
tadoğu’daki güvenliği sağlamak üzere bir protokol imzalamıştı. 
İki ülke arasındaki işbirliğinin vurgulandığı protokolde, “yaban-
cı işgalcilerin bölgeden çekilmesi”ne yönelik maddelerin yer 
aldığı açıklanmıştı. İran ve Suriye arasında stratejik ilişkilerin 
bulunduğunu söyleyen yetkililer, teknik ve eğitime yönelik ça-
lışmaların da yapılacağını” vurgulamıştı. Daha önce Türkiye 
aracılığıyla bir araya gelen İsrail ve Suriyeli yetkililer, barışa 
yönelik resmi bir adım atmıştı. Suriye’den “İran’a verdiği deste-
ği çekmesini isteyen” İsrail’in bu protokol karşısında şaşırmış 
rolü oynaması olağandı. Sn. Erdoğan ise, kapatma telaşından, 
sadece İsrail değil, Beşşar Esat tarafından bile atlatıldığının far-
kında bile olmamıştı. Ve maalesef Sn. Erdoğan, önce dostluk 
rüzgarları estirdiği Beşşar Esed’ın, sonunda koyu bir karşıtı 
olup çıkacaktı!?

Aynı tarihli Şalom gazetesinde yer alan: “ABD ve İsrail’de 
lider bunalımı” başlıklı yazıda;

“Suriye’nin, totaliter bir rejim olmakla beraber, gerçek anlamda 
ideolojik olarak radikal bir rejimle yönetildiğini söylemek yanlıştır. 
Suriye daha çok pragmatik yaklaşımlarda bulunan ve aslında ko-
laylıkla taraf değiştirebilecek bir ülke konumundadır. Menfaatlerinin 
İsrail ve ABD’den yana olduğunu anladığı anda Başer Esad’ın bu 
konuda fazla tereddüt etmeyeceği açıktır. Bu noktada güçlü bir ABD 
ve İsrail baskısı yeterli olacaktır. ABD yönetimine gelince, son sekiz 
yıldır pek de güçlü bir şekilde yönetilmediği ortadadır. ABD Başka-
nından çok, Merkez Bankası Başkanının sözünün ve söylediklerinin 
önemli olduğu ABD’de önümüzdeki dört senede de durumun pek 
değişmeyeceği anlaşılmaktadır. Daha geçen seneye kadar Demok-
ratların kimi çıkarırsa çıkarsın başkan seçileceğini düşünürken şimdi 
Başkan adayı seçmekteki gecikmeleri “tarihi eser” Mc Caine’i öne 
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çıkarmaktadır. Daha şimdiden seçmenler Mc Caine’i daha dürüst 
olarak görmeye başlamıştır. Aslına bakılırsa bu üç adayın da ABD’yi 
güçlü kılacak ve Bush’un kaybettirdiği prestiji kazandıracak lider ola-
mayacağı ortadadır.  Önümüzdeki dört sene AB’nin özellikle Sar-
kozy’nin, perde arkasından da olsa Rusya’dan Putin’in kişilikleriyle 
ön plana çıkararak dünyada daha fazla söz sahibi olacağı bir süreç 
yaşanmaktadır” denilerek; acaba: 

a) Bush ve ekibinin Siyonist İsrail’in ve Yahudi lobilerinin 
güdümünden çıktığını ve bağımsız politikalar uyguladığını…

b) ABD başkan seçimlerini, Şalom’un “tarihi eser” diye dal-
ga geçtiği ve hiç istemediği, Cumhuriyetçi aday Mc Caine’nin 
kazanacağından korktuklarını

c) Amerika’da merkez bankasını ellerinde tutan Yahudi ser-
maye saltanatının, Bush’un başkanlığından daha etkili ve yetki-
li olduğu kanaatiyle avunduklarını

d) Önümüzdeki süreçte aslında Bush’la aynı kampta olan 
ve Siyonist sermayeye kafa tutan Sarkozy ve Putin’in daha da 
güçlenip, ırkçı emperyalizme karşı yeni yapılanmaların yaşana-
cağından kuşkulandıklarını açığa mı vurmuşlardır, yoksa beyin-
leri bulandırmaya mı çalışmışlardır?

Aşırı sağcı “Neo-con” Daniel Pipes: Bush giderayak İran’a 
saldıracaktır! 

O dönemde ABD’de yeni muhafazakâr grubun önemli ismi Orta-
doğu Forumu adlı düşünce kuruluşunun yöneticisi Daniel Pipes, ya-
yımlanan makalesinde, Obama’nın seçilmesi durumunda, Bush’un 
görevi devretmeden önce İran’a saldırabileceğini ve bu konuda 
hazırlık yapılması gerektiğini söylemişti. Ortadoğu Forumu adlı dü-
şünce kuruluşunun direktörü Pipes, ABD’nin ikinci en yüksek tirajlı 
gazetesi USA Today’de yayımlanan makalesinde, İran’a, “hiçbir za-
man nükleer silah sahibi olmasına izin verilmeyeceği” yönünde ina-
nılır ve sert mesaj (!) verilmesi gerektiğini kaydetti. Daniel Pipes, bu 
çerçevede Bush yönetimine, İran’ın nükleer altyapısını hedef alacak 
olası saldırılar için askeri hazırlık yapılması, bunun kamuoyuna du-
yurulması ve dünyadan karşı yönde gelecek baskılara dayanılması 
çağrısında bulundu. Bu çağrıyı İsrail’e de yönelten Pipes, “Bu yak-
laşım başarılı olursa kriz çözülür. Olmazsa bu defa gündeme ABD 
başkanlık seçimi gelecek” demişti.
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İlle de saldırmak istiyorlar
Pipes, Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain’in, “dünyada 

ABD’nin İran’a karşı askeri seçeneğe başvurmasından daha 
kötü sadece bir tek şey var, o da İran’ın nükleer silah sahibi 
olması” dediğini hatırlatarak, McCain’in başkan seçilmesi durumun-
da Bush’un, İran konusundaki kararı muhtemelen ona bırakacağını 
yazdı. Daniel Pipes, Demokrat Barack Obama’nın ise, “başarı şansı 
olmayan diplomasi ve yaptırımlar” yaklaşımına bağlı olduğunu kay-
dederek, Obama’nın başkan seçilmesi durumunda, “Bush’un İran’a 
karşı askeri eylemi başlatabileceğini” dile getirdi. Pipes, bununla, 
ABD başkanlık seçimin yapılacağı 4 Kasım ile yeni başkanın göre-
ve başlayacağı 20 Ocak 2009 arasındaki zamana işaret etti. Halen 
Avrupa gezisini sürdüren Başkan Bush, önceki gün, krizin güya dip-
lomasi yoluyla çözülmesini tercih ettiğini, ancak “bütün seçeneklerin 
masada olduğunu” belirtmişti.

Sedat Sertoğlu “İsrailli dostlarının” söylediklerini niçin yaz-
mıştı?

İsrail’de devlet katında olup bitenleri yakından izleyen bazı ar-
kadaşlarım bana dediler ki: “İsrail, İran’daki nükleer silah yapımı 
için kullanılan hedeflere çakmaya hazır. Bütün planlar yapıldı. 
ABD ile veya ABD’siz... mutkala İran’a saldıracaktır!”

Sordum: “Böyle bir yeteneğiniz var mı?”
“Teknik olarak var... Uçak bile kaldıramaz İran.”
“Böyle bir saldırının dünya üzerindeki olumsuz etkilerini gör-

müyorlar mı?”
“Görüyorlar... Ama İran lideri bizi haritadan sileceğini söylüyor. 

Oturup bunu yapmasını mı bekleyelim? Bir ülke sizi haritadan sile-
ceğini söyleyip nükleer silah yapma girişimine başlasa, Türkiye ne 
yapar? Oturup bekler mi, yoksa o ülkedeki tesisleri ortadan mı kal-
dırır?”

“Zamanlaması belli mi saldırının?”
“Ben ancak tahmin edebilirim. Bush’un dönemi bitmeden olacak 

gibime geliyor...” (Obama da gelse durum değişmeyecek görünüyor.)
“Petrolün varilini 250 dolardan almaya hazırsınız yani.?”
“Sadece Batı dünyası değil, ama Arap ülkeleri de akıllarını başla-

rına toplayıp İran’ı bu işten vazgeçirmezlerse olacağı budur...”
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“Ama Hizbullah ve Hamas size hemen saldırır.!.”
“Biz Irak ve Suriye’deki nükleer tesislere saldırırken, Arap ülke-

lerine uzak durmalarını, kendilerine hiçbir şey yapmayacağımızı 
söyledik. Hizbullah için de aynı durum söz konusu. Akılları varsa 
karışmazlar...”

Bunları duyduktan sonra bilgilerine güvendiğim bazı baş-
ka isimleri de aradım. Amerikalılar böyle sorularla karşılaşınca 
heyecanlanıp, susmayı tercih ediyor veya kaçamak cevap veri-
yorlar.”47 Sonuç: “İsrail ve ABD, kesinlikle İran’a saldıracaktır!” 
havası ve propogandası ile, İran’ı nükleer hazırlıklardan vaz-
geçmeye zorlamış ve bunu başarmışlardır.

Ve maalesef, AKP kurmayları bu Siyonist ve emperyalist 
kafaların kuklası, figüranı, asistanı (pardon “eşbaşkanı”)..ol-
maktan kurtulamamışlardır. İşte: “Böyleleri Lider olmaz, heder 
olur!” dememiz bundandır…

•AMAÇ İNSAN’DIR, PARTİ VE DERNEK ARAÇTIR.
VATAN VE MİLLET AMAÇ;

DEMOKRASİ VE LAİKLİK ARAÇTIR.
Kalıcı olan ve değişmez özelliği taşıyan inancımızın genel 

esasları, temel insan hakları ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıdır. 
Zamanın şartlarına ve standartlarına göre bu temel esaslara uy-
gun olarak yapılan kanun ve kurumlar için ise, “değişme ve ge-
lişme” kaçınılmazdır. Ve yine bu insani hedeflere ulaşmak üzere 
ülke ve bölge şartlarına göre kurulan ve hizmet yolunda kullanı-
lan, dernek, dergi, vakıf ve parti gibi oluşumlar ise nihayet birer 
araç durumundadır ve asla amaç haline sokulmamalı ve hele 
“kutsal” yerine konulmamalıdır.

“Siz (sadece müslümanlar için değil bütün) insanlar için çı-
karılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. (Çünkü siz, ülkede ve 
yeryüzünde) ma’rufu (Hakkı ve hayrı) yürütecek, münkeri (zul-
mü ve kötülükleri) önleyecek (bir Adil Düzen kurmaya) çalışır-
sınız. Ve Allah’a (tam) iman edip (bağlanırsınız). Kitap Ehli de 
inanmış olsaydı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. İçlerinden 
(bazı) iman edenler vardır, fakat çoğunluğu fıska sapanlardır”48 
ayetinde de ifade buyrulduğu gibi, biz sadece kendimizin, aile-
47)  Sedat Sertoğlu / Akşam (İsrail çakmaya hazır!)
48)  Al-i İmran:110
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mizin, yakın çevremizin veya tarikat ve parti üyelerimizin değil, 
hatta yalnız Müslümanların da değil, bütün insanların haklarını 
ve hürriyetlerini koruyacak ve kimden gelirse ve kime karşı ya-
pılırsa yapılsın her türlü zulme ve sömürüye mani olacak güçlü 
ve güvenilir bir düzeni kurmaya memur ve mecburuz... İşte bu 
amaca ulaşmak üzere oluşturulan çeşitli organize ve otorite-
ler sadece birer araçtır... Ama bunlar amaç yerine koyulunca, 
sadece kendi mensuplarına hizmet eder bir konuma gelmekte 
ve haliyle yozlaşma ve kokuşma başlamaktadır. Bu anlamda si-
yaset ve parti de çok önemli ve özellikli bir araçtır. Asıl amaç 
ise ülkemizde ve yeryüzünde barış ve adalet düzeni kurmak ve 
uygulamaktır. Zira, Adil bir Düzen, yalnız Müslümanların değil, 
bütün insanlığın ihtiyacıdır. Böylece İlayı Kelimetullah gerçek-
leşecek ve Rabbımızın rızasına erişilecek ve insanlar huzur ve 
hürriyete ulaşacaktır.

Bu amaçla kurulan parti, vakıf, dernek ise inancımıza ve insanı-
mıza hizmet için kanuni kurum oluşturmak, gönül erlerini organize 
etmek, eğitmek, denemek ve geleceğe hazırlamak gibi çok önemli 
fonksiyonlar üstlenen bir araç konumunda ve ideallerimizin kabuğu 
durumunda oldukları için bunlar da bir gün ömrünü bitirecek, özelli-
ğini yitirecek ve tarih literatürüne girecektir.

Bu tabii gelişme ve değişmeyi bir bademe benzetebiliriz.
Örneğin siyaset sahnesinde Milli Nizam baharda açan badem 

çiçeği gibiydi... Meyve tomurcuğu oluştu ve çiçek düştü...
Milli Selamet, çağlanın yeşil kabuğu yerindeydi... O da görevini 

yerine getirdi ve sonunda yarıldı ve döküldü.
Refah ise asıl özü içinde taşıyan sert kabuk benzeriydi... Önemli 

oluşumlara araç ve köprü görevi üstlendi. Uzun yıllar bu fonksiyonu-
nu icra etmiş ve hayırlı hizmetler yürütmüştü.

Artık her kesimden ve herkesin Refah’ a yönelmesi ve Milli Gö-
rüş’ ün iktidara yürümesi karşısında duyulan bazı rahatsızlıklar ve 
sıkıntılar, bu kabuğun giderek dar geldiğine ve özünü ortaya çıkar-
mak üzere ileride belki de yeni bir değişim hazırlandığına bir işaret-
tir” tespitleri aynen gerçekleşmiştir. Ardından aynı hareket Fazilet’le 
yoluna devam ederken “Fazilet bile bir kan ve kılıf değişimine 
uğrayabilir” denmiş, bu da gerçekleşmiş ve Fazilet Saadete evril-
miştir. Hatta: “Saadette de bir süzülme ve saflaşma yaşanabilir” 
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tahmin ve tahlillerimiz de zuhur etmiştir.
Bütün hedefi ve hesabı bağlı bulunduğu tarikat, meşrep, 

dernek veya parti vasıtasıyla bazı makam ve menfaatlere ka-
vuşmak olan, veya iyi niyetle de olsa sadece kendi meşrep 
ve mensuplarının saadetini amaçlayan kimselerin maddi ve 
manevî kazancı, bu amaçları ile sınırlı kalacaktır. Ama Allah’ın 
rızasına ve insanların duasına kavuşmak üzere, onun bütün 
kullarına iyilikte bulunmak ve bu maksatla yeryüzünde Adil Bir 
Düzeni kurmak amacıyla yola çıkanlar dernek, vakıf, parti gibi 
kurumlara sadece bir araç gözüyle bakanlar ve asıl kazancın ci-
hat şuuru ve teşkilat huzuruyla çalışmak olduğunu kavrayanlar 
elbette daha kârlı çıkacaktır.

Yanlış anlaşılmasın. Amaçlarımıza ulaşmak için bu tür araçları 
hazırlamak ve kullanmak şarttır. Çünkü vasıtasız vuslat olmayacak-
tır. Hatta devlet ve hükümet imkânlarını Hakkın ve halkın hizme-
tinde kullanabilmek niyetiyle ve ibadet gayretiyle kurulan zahirde 
parti görünümündeki vasıtalar içerisinde cemaat ve itaat disipliniyle 
çalışmak lazımdır. Hizmet ve mesuliyetten kaçmaya, bunlar araçtır, 
amaç değildir deyip kaytarmaya asla hakkımız yoktur.

Bizim asıl vurgulamak istediğimiz parti dahil hiç bir kurum 
ve organize amaç haline getirilmemeli, bunlar birer araç olarak 
görülmelidir. Ve İslâm bunlara göre değil, bunlar İslam’a göre 
değerlendirilmelidir. Ve aynı hizmet ve hareket içindeki görüş 
ayrılıkları, gönül ayrılığına, kafa farklılıkları, kalp düşmanlığına 
dönüşmemelidir.

Meşrep, tarikat ve dernekler için kendi bağlılarını ön planda tut-
mak ve sınırlı bir saha içinde kalmak bir dereceye kadar normal gö-
rülse de, bu durum Adil Bir Düzeni hedefleyen siyasi parti için asla 
doğru değildir. Bu hareket sadece kendi taraftarlarına bazı imkânlar 
sağlamak üzere kurulmuş bir parti şeklinde düşünülmemelidir. Bu 
düşünce partiyi küçültecek ve diğer partilerden biri durumuna düşü-
recektir. Velhasıl, bu hareket Yeni Bir Dünya için kabuk değiştirecek 
ve inşallah bu zihniyet, büyük bir medeniyete dönüşecektir.

Zira, zaten parti bir amaç değil, sadece bir araçtır... Amaç, 
Allah’ın rızası, insanların duasıdır. Ne var ki böylesi insani 
amaçlara hizmet eden araçların da elbette önemli ve gerekli 
olduğu unutulmamalıdır. Bu arada, parti ve benzeri kurumlar 
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hayırlı hizmetlere birer araç olarak kullanıldığı gibi... Çok daha 
önemli hazırlıkları dikkatlerden kaçırmak ve zaman kazanmak 
üzere de yararlanılır. Hatta içimize sızabilecek münafık ve hain 
tipleri oyalamak için, gerektiğinde paravan bir kurum olarak da 
faydalıdır.

Parti bir araç olduğu gibi, laiklik ve demokrasi gibi kurum 
ve kavramlar da birer araçtır. Amaç: Ülkenin bütünlük ve ba-
ğımsızlığı ve milletin huzurlu ve onurlu yaşamasıdır. Laiklik 
ve demokrasiye sahip çıkmak adına, ülkemizi ve geleceğimizi 
tehlikeye atmak, eğer gaflet ve cehalet değilse, mutlak hıyanet 
anlamı taşır.

İnsana Kabalık Değil, Kibarlık Yakışır; Politik ve Demoktarik 
Mücadelede de “Yapıcı ve Yatıştırıcı” Olmak Lazımdır!

Kibar: Arapça Kebir (büyük) kelimesinden türemedir. Aklen 
ve ahlaken büyük kimselere, olgun ve dolgun kişilere yakışan 
davranış biçimine denir. Kibarlık; ince düşünceli, terbiyeli, na-
zik ve edepli anlamına gelir ve en önemli adabı muaşeret (sos-
yal yaşam ilişkileri) prensibidir.

Kibarlık:
•	Edepli; yani terbiyeli, hayâ sahibi ve dikkatli
•	Erdemli; asaletli, karakterli ve yüksek meziyetli
•	Efendi; ağırbaşlı, vakarlı ve sükûnet ehli olmayı gerektirir.
Bunun yanında:
Nezahet; titizlik, incelik ve yufka yüreklilik, nezihlik
•	Nezafet; temizlik, tertip, ruh güzelliği, naziflik
•	Nezaket; naziklik, saygı ve sevgi, kibarlığın en önemli özellikleridir.
“O vakit, Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın, 

şayet kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından da-
ğılıp giderlerdi. O halde onların kusurlarını affet, bağışlanmaları 
(ve ıslah olmaları) için dua et. (Cemaat ve teşkilata ait) işlerde 
onlara danış. (Ama) Artık (kesin) kararını verdiğin zaman da, 
Allah’a güven (ve işe başla). Çünkü Allah tevekkül edip kendine 
sığınanları sevmektedir”49 ayeti kerimesi,

“Rahman’ın (akıllı ve hayırlı) kulları, gezip dolaştıkları yerde, 
münasip ve mütevazi yürürler.. Bilgisiz ve görgüsüz kimseler, 

49)  Ali İmran: 159
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kendilerine sataştıklarında onlara: “Selametle (barış ve güven-
lik içinde olun..)!” derler…”50 ayetleri, katılıktan, kabalıktan ve 
kavgacılıktan uzak durmamızı öğütlemektedir. Allah için kızmamız 
ve sert davranmamız gereken durumlarda bile, yularımızın nefsimi-
zin ve şeytanın değil, vicdanımızın elinde olmasına dikkat etmelidir.

- Güleç tavırlı, - Güzel tarzlı ve - Gönül alıcı kişiler sayılıp se-
vilir. Hz. Peygamber Efendimizin: “İnsanlara güler yüz göstermek 
sadaka yerine geçen bir güzellik ve iyiliktir” buyurmaları bunun 
içindir.

Kibarlık;
•	 İnce düşünceli olmayı: Karşımızdaki insanların psikolojik du-

rumlarını, sıkıntılarını, onları yanlışa zorlayan sorunları hesaba ka-
tarak yaklaşmayı
•	 İffetli davranmayı: Herkesin namus ve şerefine, haysiyetine ve 

izzeti nefsine riayetkâr bulunmayı
•	 İltifat ehli olmayı: Ailemiz, talebemiz, müşterimiz, cemaati-

miz… Kim olursa olsun herkesi onure etmeyi, önce iyi hallerini öve-
rek, kötülüklerini düzeltmeyi önemsemek ve kimseyi (mutlaka hak 
etmedikçe) kırıp dökmemek anlamına gelir.
•	Kibar insanlar; sabırlı, saygılı ve sağduyu sahibi kimselerdir.
•	Kendine özgüveni olan, özverili davranan ve özeleştiri ya-

pan kişiler, haliyle kibar ve nazik hareket edecektir.
•	“Beyanül lisan, aynıyla insan” (yani insanın konuşma tarzı 

onun iç dünyasını yansıtır) bu gerçeğin ifadesidir.
•	Beylik, efendilik; insanın sözünden sohbetinden bellidir. 

“Bülbülle bir hoş, kem dille baykuş” denmiştir.
Evet, bir insanın konuşma tarzı ve tavrı, onun anlayış ve 

ayarını yansıtır. Bu nedenle konuşma ve yazılarımızda mahalli 
ve kaba şivelerden, ayıp ve argo kelimelerden, kötü ve çirkin 
çağrışımlar yaptıracak deyimlerden dikkatle sakınmalıdır. Her 
lafımızın ve davranışımızın görevli meleklerle kameraya alındı-
ğını, hayatımızın her anının Allah’ın huzurunda yaşandığını ve 
bir gün hepsinin yüzümüze vurulacağını asla aklımızdan çıkar-
mamalıdır.

Unutmayalım ki:
•	 Dil, kalbin tercümanıdır.

50)  Furkan: 63
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•	 Dil, karakterin aynasıdır.
•	 Dil yarası, ok yarasından ağırdır.
Öyle ise dostlar;
•	 Sert değil yumuşak davranmalıdır.
Çünkü kaba lokma tükürükle öğütülüp hazır hale getirilmeden 

yutulursa insanın boğazında kalır ve midesini ağrıtır.
•	 Sivri değil, yuvarlak söz kullanmalıdır.
Yani sözün erkeğini değil dişisini konuşursak, haliyle muhatabı-

mıza batmayacak ve nefsini kabartmayacaktır. Örneğin: “Sen çok 
aşağı ve bayağı bir insansın” yerine “Bu tür haksız ve yanlış dav-
ranışlar insanı küçük düşürür ve zor durumda bırakır” daha etkili ve 
verimli olacaktır.
•	 Muhataplarımızı suçlamak yerine onlara 

sahip çıkmalıdır.
Böyle yaparsak kendisini sevip desteklediğimizi ve iyiliğini iste-

diğimizi anlayıp bize güvenecek ve eleştirilerimize öfkeyle karşı çık-
mayacaktır.

Yunus Emre’mizin buyurdukları gibi:
“Söz ola, kestire başı
Söz ola, kese savaşı
Söz vardır, zehirli aşı
Yağ ile bal eder, hak söz”
Ancak; din ve devlet hainlerine, bazı azıtmış ve kendilerini 

şeytani amaçlarına adamış azınlık kesimlerine, şımarıklık ve 
taşkınlık yapan kimselere, hak ettikleri şekilde okkalı ve oturak-
lı uyarılar yapılması da, yine bir tebliğ kuralıdır. Çünkü açık hak-
sızlıklar ve ahlaksızlıklar karşısında susmak, suçlu ama güçlü 
odaklardan korkup pusmak, Hz. Peygamberimizin ifadesiyle, 
“DİLSİZ ŞEYTANLIKTIR!”

        DİLİNİ DİZGİNLE

Dil var;
Yalar sağaltır; dil var yaralar
Dil var, sarar bağlar; dil var paralar
Dil var, aklar paklar; dil var karalar
Tatlı dile her dem, itibar olur!



107SİYASET VE STRATEJİ BİLGELİĞİ

Bir tatlı söz, bin acı köz söndürür
Bir acı söz, bin tatlı öz öldürür
Bir fitne dil, nice yiğit gömdürür
Vicdan ehli dürüst, hem kibar olur!

Dikkat, ömür kısa; hayat pusludur
Nefis berbat; şeytan, şer kapusudur
Diline sahip çık, gizli pusudur
Kem sözü saklarsan, kehribar olur!

Haksızlığa susmak, münafıklıktır
Hainle zalimle, mutabıklıktır
Tebliğde kibarlık, muvafıklıktır
Haddi aşan herkes, bir barbar olur!

Kem söz sahibini, esir edecek
Tatlı dil azını, kesir edecek
“Kavli leyyin”* kalbe, tesir edecek
Sakin ol ki, zorlayan; bil cebbar olur!

Delilik velilik, dilden bellidir
Kimi vakur, kimi; çifte tellidir
Asil kişi edep, irfan ehlidir
Saygısız dışlanır, hep kopar olur!

* Kavli leylin: Yumuşak ve tatlı söz (ayet emri)

Kabalık ve Basitlik Karakteri Nasıl Ortaya Çıkmaktadır?
Allah’ın yüceliğini hakkıyla kavrayan bir insan yaptığı işlerin her 

aşamasında yüksek bir ahlak ortaya koyacaktır. Ancak basitlik ve 
fasitlik tavrı ise insanı, Kuran ahlakına uygun bir yaşam şeklinden 
tamamen uzaklaştırır. Peygamberimiz (sav) “edepsizlik ve çirkin sö-
zün girdiği yer çirkinleşir”51 buyurmaktadır. Bu sözde bildirildiği gibi 

51)  Tirmizi, Birr 47
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gafil bir ruh haliyle yaşayan insanın hayatına da çirkinlik ve karmaşa 
hakim olacaktır. Böylelerinin bulunduğu yerlerin; çözümsüzlüklerin 
yaşandığı, sorunların bir türlü aşılamadığı, gerilime uygun, huzur-
suz ortamlara dönüşmesi kaçınılmazdır. Ancak burada “batıl basitlik 
dininin” çok önemli bir özelliği ortaya çıkmaktadır: Basitlik tek taraflı 
yaşanmayacaktır. Basit kişilerin bu kirli kültürlerini sergileyebildikleri 
kişiler yine kendileri gibi aynı kültürün içindeki gafil kişiler olmaktadır.

Allah’ı unutarak insanları ve çıkarlarını ön planda tutmak, ki-
şiyi “bayağı”laştırır.

Basitlik denilince insanların büyük çoğunluğunun zihninde, ko-
nuşması bozuk, gülüşleri ve tavırları estetikten uzak, güçlü bir kişiliği 
olmayan insanlar canlanır. Oysa basitlik bunların yanı sıra çok daha 
geniş bir anlam taşır. Basitlik yalnızca görgüden ve nezaketten uzak 
tavırları kapsayan bir kavram olamayıp, esas olarak Allah’ın kadrini 
hakkıyla takdir edememekten kaynaklanan bir ahlak yozlaşmasıdır. 
Dolayısıyla böyle bir karaktere sahip insanın mutlaka abartılı tavırlar 
sergilemesini beklemek yanlıştır. Bir kişinin insanlardan korkması, 
onların rızalarını kaybetmekten kaygı duyması, onların sevgisini 
ve hoşnutluğunu kazanmayı Allah’ın sevgisinden ve hoşnutluğun-
dan önemli sayması ya da onlardan medet umması da o kişiyi basit 
davranışlara yöneltir. Bunların yanı sıra bir kişinin karşısına çıkan 
olayların Allah’ın kontrolünde olduğunu unutarak paniğe kapılması, 
yakınması, öfkelenmesi de basitlik göstergesidir.

Kuran’da bildirilen; “Ey Şuayb” dediler. “Senin söyledikleri-
nin çoğunu biz ‘kavrayıp anlamıyoruz’. Doğrusu biz seni içimiz-
de zayıf biri olarak görüyoruz. Eğer yakın-çevren olmasaydı, 
gerçekten seni taşa tutar-öldürürdük. Sen bize karşı güçlü ve 
üstün değilsin”52 ayeti ile Allah bu insanların içinde bulundukları 
inkârın şiddetini bildirmiştir. Kimi insanların karşısında eğilen, onları 
hak etmedikleri bir yere koyan bu insanlar Allah’ın sevdiği ve seç-
tiği Şuayb Peygamberin faziletini, üstün kişiliğini, samimiyetini ve 
ahlaki değerlerini takdir edememiş, onun yalnız yakın çevresinden 
etkilenmiş ve çekinmişlerdir. İçinde bulundukları inkarın azgınlığı ile, 
bu kişiler güzel ahlaktan ve insaniyetten tamamen uzaklaşmış, ba-
sitliğin kirli kültürü içinde yaşamayı tercih etmişlerdir. 

Basit insanların gafil ve cahil bir hayat yaşamaları kaçınıl-
mazdır.
52)  Hud Suresi, 91
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Gaflet: İnsanların, Rabbimiz’in varlığını unutarak, ölümü ve ahi-
ret gerçeğini arkaya atarak, dünyevi istek ve tutkularına uyup bunlar-
la uğraşmaları sonucunda Allah’ın yüce emirlerini bırakmaları anla-
mındadır. Allah’ın “Onlar dünya hayatının sadece dış (görünüşü)
nü bilirler (gerçeğinden ve içyüzünden habersizdirler). Ahiret-
ten ise (daha da) gafildirler.”53 ayetinde bildirdiği gibi; olayları sa-
dece dıştan görünen yönleriyle değerlendirmekle yetinen; Allah’ın 
bu olaylar üzerindeki mutlak hakimiyetini düşünmeden yüzeysel bir 
bakış açısıyla yaşamayı kendileri için bir kültür haline getiren kişile-
rin bu durumda olmalarında inanç eksikliklerinin önemli bir etkisi var-
dır. Yaratıcımız olan Allah’ın büyüklüğünü, gücünün ve hâkimiyetinin 
sınırsızlığını gerektiği gibi kavrayamamış olmaları, onların, basitlik 
kültürünü yaşama konusunda çirkin bir cesaret kazanmalarına se-
bep olmaktadır. 

Basit insanların hayatlarında yüksek ideallere rastlanma-
maktadır!

Müslümanlar dünyada Hak ve adaletin tesisine ve ahirete yö-
nelik büyük idealleri olan insanlardır. Bu ideallerin başında ahirette 
Allah’ın iman edenler için hazırladığı cennete girme isteği yer alır. 
Ancak bunun üstündeki yegâne idealleri Allah’ın kendilerinden razı 
olmasıdır. 

“Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara içinde ebedi 
kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennet-
lerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah’tan olan hoşnutluk 
ise en büyük (derecedir). İşte bu büyük kurtuluş ve mutluluk 
(saadetidir.)”54 ayeti bu gerçeği anlatır.

Cennet, nefsin arzu ettiği her türlü nimeti içinde barındıran ku-
sursuz bir mekândır. Kuran ahlakını yaşayan bir insanın içinde ya-
şamayı tutkuyla arzuladığı, kavuşmak için çaba harcadığı sonsuz 
güzellikler diyarıdır. Ancak ayette de bildirildiği gibi bir mümin için 
sonsuz güç sahibi Rabbimiz’i razı etmek her şeyin üzerinde olma-
lıdır. Bu amaç doğrultusunda bir Müslüman kendisini her an daha 
güzel ahlaklı olacağı şekilde yetişmeye, insani özelliklerini ise daha 
güçlü ve kaliteli hale getirmek için hedefini her geçen gün biraz daha 
yükseltmeye çalışmalıdır. Bu nedenle samimi bir Müslüman kendini 
hiçbir konuda yeterli görmez, çünkü yeterli görenler asla kişiliğini, 

53)  Rum Suresi, 7
54)  Tevbe Suresi, 72
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karakterini ve davranış biçimini değiştirmek ya da geliştirmek ihtiya-
cını hissetmez. Müslüman, kişiliğindeki gelişimi hiçbir dünyevi ölçü 
ya da kıyaslama ile sınırlı tutmaz. Her an daha iyiye, daha güzele, 
Allah’ın kendisinden razı olacağını umduğu daha olgun bir karaktere 
sahip olmaya istekli olur. Kendisini, dünyayı değil cennet ortamını 
ölçü alarak geliştirir ve Allah’ın cennete layık gördüğü peygamberler 
gibi üstün ahlaklı insanlarla bir arada yaşamayı umarak bir hazırlık 
yapacaktır. Bu yüzden de hedefi hep çok büyük olacaktır. 

Oysa Allah ve ahiret inancı zayıf olan gafil bir insan için 
idealler çoğunlukla dört duvar arasına sıkışmıştır. Bu kültürün 
içinde yaşayan bir insanın Müslümanlarda olduğu gibi yüksek 
bir ideal içinde olması imkânsızdır. Bu tip kişilerin idealleri 
daha çok dünya ile sınırlı kalmıştır. İyi bir ev, iyi bir iş, iyi bir aile 
ortamı, iyi bir yaşam standardı en yüksek idealleri arasındadır. 
İnsanların bir kısmı sadece bu klasik ideallere ulaşmayı ister ve 
bunları elde etmek için hayatları boyunca çalışıp ömrünü boşa 
harcamaktadır.

Bozuk eğitim ve yetiştirilme tarzının kişiyi basitlik kültürüyle 
yoğurması doğaldır!

İnsanların kendi aile içerisinden, yakın ilişki içinde oldukları ar-
kadaş kesimlerinden ya da içinde yaşadıkları sosyal çevreden al-
dıkları telkinler de, basitliğin kültürünü yaşamalarında önemli bir etki 
olmaktadır. Aile ortamından başlayarak okul ve arkadaş ortamı ile 
devam eden eğitim sırasında kişinin çevresindeki insanlardan öğ-
rendiği düşünce ve davranış biçimleri tüm yaşamında etkili olmakta-
dır. Eğer bir insan cahiliye toplumu içinde yetişmişse ve kendisi de 
Kuran ahlakını benimsememişse, o zaman çevresinden öğrendiği 
çirkin karakteri aynı şekilde devam etmeye çalışacaktır.

Özellikle çocukluk yıllarındaki gözlemlerin ve deneyimlerin 
bu bozuk karakterin yaşanmasındaki rolü büyük olmaktadır. O 
çağda anne babasının, yakın akrabalarının ya da arkadaşları-
nın içinde yaşadığı kültür kişiyi derinden etkileyip, henüz hiç-
bir şey bilmeyen bir çocuk çevresindeki insanlarda gördüğü iyi 
ve kötü her şeyi hafızasına alır. Belli bir süre sonra da bunları 
taklit ederek benzer olaylar karşısında aynı tepkileri vermeye 
aynı konuşma tarzını benimsemeye başlar. Belli bir yaşa kadar 
zevkleri, alışkanlıkları, davranış biçimleri neredeyse bu kişilerin 
birer kopyasıdır. Hatta kendisine yeni ve iyi bir şey öğretilmek 
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istendiğinde hemen tepki göstererek annesinden, babasından 
ya da yakın görüp kültürünü benimsediği başka bir kişiden 
böyle öğrenmediğini öne sürerek güzel bir davranışı uygula-
maktan kaçınır. 

Allah Kur’an’da “Hayır” dediler. “Biz atalarımızı böyle yapar-
larken bulduk. (Onları taklit edip bu yolu tuttuk.)”55 ve “Ne za-
man o kimselere (gerici, gelenekçi ve taklitçi cahillere): “(Gelin) 
Allah’ın indirdiği (akli ve nakli delillere, insani ve İslami değerle-
re) uyun” denilse, onlar: “Hayır, biz atalarımızı izinde ve üzerin-
de bulduğumuz şeye (yerleşik geleneklere ve geçmişten kalan 
göreneklere) uyarız” derler.”56 ayetleriyle cahiliye insanlarının bir 
kısmının körü körüne atalarının asılsız uygulamalarına uymakta ıs-
rar ettiklerini anlatır.

Felsefi teoriler değil, nefis terbiyesi gereklidir!
Hüseyin Akın’ın; “Şayet felsefe aklı kullanmanın ve doğru dü-

şünmenin yollarını gösteren bir disiplin olarak takdim edilirse 
gençlerin yüzü duvara değil kapıya dönecektir” tespiti isabetlidir. 
Ali Öztürk’ün hikmetle felsefeyi yüzleştirmeye çalıştığı makalesi de 
böyledir: “Çağımızın en büyük sorunu köpük bilincin hikmetli sözü 
yutmasıdır. Bu imajolojidir. Köpük-bilinç, bir yanıyla, sıradan bir sözü 
olduğu gibi kabul etmek ya da reddetmektir. Eğer bir bilgiye sorular 
sorabiliyorsak orada felsefe var demektir. Bu sorular aklınızı ve vic-
danınızı kullanarak sorduğunuz sorular ise orada hikmetin varlığı 
devreye girmektedir. Sıradan kabuller ise bizi sadece duygusallığa 
itmektedir. Duygusal olmak ise “an”a göre yaşamayı kör taklitçilik 
yapmayı netice verir. Dünü ve yarını düşünmeden, gerçeği ve son-
suz geleceği aramadan karar vermek ve harekete geçmek insanı 
kendi benliğinden, insanlık bilincinden ve yaratılış gayesinden uzak-
laştırarak alt türlere ve behimi dürtülere yönlendirir. İslami Hikmet 
ise insanın duyarlı olmasını netice verir. Yani sözünde ve eyleminde 
tutarlı, samimi, ahlaklı ve adil olmayı gerektirir.”

Elbette felsefe; sorgulama, eleştirel yaklaşma körü körüne bağ-
lanmama gibi hasletlerin gelişmesini sağlıyorsa, güzeldir. Ama fel-
sefe; kafaları karıştırmaya, imanları karartmaya, şeytani vesveseler 
yumurtlayıp, dini anlayış ve ahlakı yozlaştırmayı hedefliyorsa, bu 
şeytanın mektebidir.

55)  Şuara Suresi, 74
56)  Bakara Suresi, 170
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Kabalık ve Basitlik Ahlakının Ortaya Çıkış Şekilleri, Tarzları!
a) Bedevilik ve Kirli Kültürleri 
Her dönemde olduğu gibi Peygamberimiz (sav) döneminde de 

din ahlakının inceliklerini kavrayamayan, yüzeysel ve kaba düşünce 
yapısına sahip, imanı kalplerine yerleştirememiş insanlar vardı. Bu 
kabalık ve basitlik dinini benimsemiş olanların ilk örneği Asr-ı Saa-
detteki bazı “Bedevi”ler oluşturmaktaydı. 

“Bedeviler (cahil ve gafil ama kaba ve kibirli göçerler) inkâr 
ve nifak bakımından daha şiddetlidir. (Çünkü) Allah’ın elçisine 
indirdiği (Kur’ani kuralları) sınırları bilmemeye de onlar daha 
‘yatkın ve elverişlidir.”...”57 ayetiyle bildirildiği gibi, Bedeviler itaat-
sizliğe ve kaba hareketlere müsait insanlardı. Peygamberimiz (sav) 
gibi mübarek bir Zat’ı bizzat görüp tanımalarına, sohbetlerine katıl-
malarına, O’nun tebliğini almalarına, O’nun üstün ve seçkin ahlakı-
na, her durumda asil, kaliteli ve modern tavırlarına şahit olmalarına 
rağmen Bedevilerin çoğu, kendilerini geliştirememiş, kaba ve basit 
bir çizgide kalmışlardır. Bu basitlik; onların Allah’ın şanını gereği gibi 
takdir edip kavrayamamaktan, dine olan yanlış bakış açılarına, itaat 
anlayışlarından Peygamberimiz (sav)’e karşı olan saygısızlıklarına, 
oturup kalkmalarına, yemek yemelerine kadar tüm tavırlarına yansı-
mıştı. Günümüzde ise; kolay ve haram yollardan zenginleşmiş yurt 
dışına gidip biraz para biriktirmiş ve dil öğrenmiş veya gelip yer-
leştikleri büyük şehirlerin gecekondu semtlerindeki arsaları zamanla 
değerlenmiş; ama görgüsüz ve kültürsüz kimselerin şımarık ve gu-
rurlu tavırları bedevileri andırmaktadır.

b) Bakış açısındaki basitlik ve seviyesizlik
Bilindiği gibi insanın olaylara bakış açısı, sahip olduğu kişiliği ve 

yaşadığı kültürü yansıtır. Yüze gerçek anlamını veren bakışlar, kişi-
nin içinde yaşadığı ruh halini, kültür düzeyini, kişiliğini ve karakter 
seviyesini teşhis etmede önemli ipuçlarıdır. Allah’a iman şuurunu 
ve insanlık onuru ve sorumsuzluğu taşıyan, içinde ahiret korkusu 
duyan, ihlâslı bir müminin bakışlarında derin bir tevazu, teslimiyet 
ve olgunluk göze çarpacaktır. Gözlerinde dünyevi tutkulardan uzak 
ve olgunluğa ulaşmış bir insanın mutmain olmuş bakışları insana 
güven kazandıracaktır. Allah’a iman ettiği, akıllı ve şuurlu bakışla-
rından açıkça anlaşılır. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde  
“Ölümü en çok hatırlayanı ve ölümden sonraki (hayatı) için en 
57)  Tevbe Suresi, 97
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güzel şekilde hazırlananı size bildireyim mi? İşte onlar en akıl-
lı-şuurlu olanlardır” buyurmuşlardır.58 

İşte bu şuura sahip bir Müslümanın gözünün ifadesine doğal ol-
mayan sahte anlamlar yükleme çabasında olmaması, aksine bakış-
larını rahat bırakmış, güven telkin eden bir anlam taşıması; onun ru-
hunun, imanın kuvvetiyle sakinleşmiş olduğunun kanıtıdır. Bakışları; 
güzel ahlaklı, Allah korkusu içinde yaşayan ve bir cahiliye kültürü 
içinde yaşamamakta kararlı olduğu belli olan bir insanın bakışlarıdır. 
Bu bakışlarda heybet ve keskinlik vardır. 

Basit insanların düşünce ufukları, ancak kendi kültürlerine 
ait sıradan konuları anlatacakları kadarıyla sınırlı ve yüzeysel-
dir. Bu nedenle aynı kültürü yaşadıkları insanlarla çok yakın diyalog 
kurabilirlerken, bu kültürden uzak kişilerle konuşmaları son derece 
dar bir çerçeve içinde gerçekleşir. Kendi basit dünyalarında yaşayan 
insanların gün içinde açtıkları sohbetler ve bu sırada kullandıkları 
kelimeler dahi hemen hemen hep aynı şeylerdir. Onlar konuşmaya 
başladığında diğer kişiler hangi kelimeleri dillendireceklerini, hangi 
konulardan ne şekilde bahsedeceklerini bile tahmin edebilir. Ufuk-
ları geniş olmadığından, Allah’ın yarattığı güzellikleri ve dünyada 
gelişen hadiseleri İslami ve samimi bir gözle yorumlayamadıkların-
dan yeni bir konu bulma, düşündüklerini etkili anlatma yetenekleri 
kısır ve kısıtlıdır. Hatta kendilerine hatırlatılsa bile bu durumlarını 
fark edip rahatsızlığını duyacak anlayıştan dahi yoksunlardır. Sami-
mi imandan uzaklaşıp basitlik dinini benimsedikleri için akıl, basiret, 
feraset, hikmet gibi özellikleri kapanmış, hidayetleri kararmıştır.

Üstelik çok sınırlı ve sığ düşünme ve konuşabilme kapasi-
tesi taşımalarına, geniş görüş sahibi olmamalarına rağmen bu 
insanlar, kendilerini çok önemli, çok zeki ve akıllı zannetmekte-
dir. Bu nedenle konuşmaları sırasında genelde kendilerini hep öne 
çıkaran bir üslup içindedirler. Yoğruldukları kirli kültürün kendilerini 
soktuğu alçaltıcı durumdan habersiz bir şekilde kendilerini gizli ya 
da açık şekilde öven konuşmalara girişirler. Oysa Müslümanlar “...
Övgü (hamd), (asla) çocuk edinmeyen, (doğmayan ve doğrul-
mayan) mülkte ortağı olmayan ve (acizlik ve çaresizlikten) dola-
yı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allah’adır.”59 ayeti gereği 
övgülerini daima Allah’a yöneltirler. 
58)  İbni Mace, Cilt 10, Syf.540
59)  İsra Suresi, 111
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c) Bu kültürü yaşayan insanların ortak özelliklerinden biri 
de dünyada meydana gelen olaylardan, Müslümanlara yapılan 
baskı ve haksızlıklardan; zayıf bırakılan, çaresiz kalan insan-
ların yaşadıkları zorluklardan habersiz ve ilgisiz konuşmalar 
yapmalarıdır. Bu kişiler dünyada yaşanan bu acı gerçeklere 
asla ilgi duymazlar, akılları her zaman kendileri için kurdukları 
küçük dünyalarındadır. Yeryüzünde yaşanan olayların gidişa-
tından, Kur’ani kuralların ve İslam ahlakının yaşanmamasından 
dolayı insanların karşılaştıkları zorluklardan, yine İslam’dan 
uzaklık nedeniyle çıkan iç savaşlardan ve ülkeler arası çatış-
malardan, açlık ve sefalet içinde yaşayan insanların maruz kal-
dıkları sıkıntılardan çoğu zaman haberleri dahi olmamaktadır. 
Daha doğrusu bu olaylar kendilerinden uzakta olduğu için on-
ları ilgilendirmez konulardır. Kendilerine bunlarla ilgili bir soru 
sorulduğunda olup bitenlerden habersiz oldukları, hiç ilgilen-
medikleri açıkça anlaşılır. 

d) Basit insanlar fiziksel ihtiyaçlarını sık sık gündeme getirip 
kendilerini acındıran veya gocunduran konuşmalar yapmakta-
dır. Böyle insanlardan sık sık “acıktım, usandım, susadım, ba-
şım ağrıdı, hiç uyuyamadım” gibi sözler duymak olasıdır. El-
bette insan bir ihtiyacını gerektiğinde dile getirebilir ve anlatır. 
Ama burada söz edilen basit karakterli insanların bu konuları 
gündeme getirmeleri, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve çözüm 
bulmak yerine; bazen “laf olsun” diye bazen de dikkat çekmek 
için bazen de iyi niyetli dost ve yakınlarının merhamet damarını 
kamçılayıp menfaat koparmak niyetiyle böyle davranmalarıdır. 
Oysa bir Müslüman bu tarz konuları dile getirmeye tenezzül et-
mez, eğer bir ihtiyacı varsa bunu ortadan kaldıracak tedbirleri 
alır. Zihni kendi küçük ihtiyaçları ile değil, daima Allah’ı yücel-
ten, dünyada Allah’ın razı olacağı faydalı işler yapmaya yönelik 
düşüncelerle meşgul bulunmaktadır.

e) Basit kişilerin yaptıkları şakalar genelde karşı tarafı renci-
de etmektedir. Bunlar kendilerini yüceltmeye, karşı tarafı ise yer-
meye, eleştirmeye hatta küçük düşürmeye yöneliktir. Din ahlakı-
nı yaşayan Müslümanlar ise yaptıkları esprilerde mutlaka karşı 
tarafın da hoşnutluğunu gözetir, buna özellikle dikkat etmek-
tedir. Eğer yerici bir şaka yapacaklarsa ancak kendi nefislerini 
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yererek buna girişilir. Müslümanlar gelişmiş bir insaniyet duy-
gusuna sahip oldukları için karşı tarafın memnuniyetine önem 
verir, en ufak bir hoşnutsuzluk ihtimali hissettiklerinde hemen 
geri çekilir. Basit insan ise esprinin dozunu ayarlayamaz, karşı 
tarafın hassas olduğu konularda espri ile üzerine gider ya da 
yapılan espriyi gereğinden fazla uzatıp insanları rencide etmek-
tedir. Bu şekilde onu rahatsız edebileceği ihtimalini düşünemez, 
düşünse de bunu önemsemez. Çünkü basit insan aynı zamanda 
duyarlılıktan da yoksun kimsedir. İncelikleri fark edemez, ayrın-
tıları gözetmez ve insaniyet göstermeyi beceremez.

f) Basitlik kültürünü yaşayan insanların esprilerinde, mümin-
lerin asla başvurmayacağı bir yöntem olan alaycılık da yoğun 
olarak görülmektedir. Alaycı espriler bu insanların sözde karşı 
tarafı ezmek ve kendilerini yüceltmek için sık sık başvurdukları 
yöntemlerden bir tanesidir. Bu şekilde kendilerini ön plana çı-
karacakları düşünülmektedir. Böyle bir kişi karşısındaki kişinin 
ağzından çıkan yanlış bir kelimeyi, dilinin sürçmesini, yürüyüş 
şeklini, bir konudaki bilgisizliğini veya fiziğindeki bir kusuru tes-
pit ederek hemen alaycı bir espri ya da gülüşle bunu deşifre 
eder. İnsani hataları ve eksiklikleri eğlence konusu haline getirir.

g) Olayları yorumlayış şekilleri 
Basitliğin kültürü içinde yaşamaya razı olmuş insanların, 

çevrelerinde ve dünya üzerinde meydana gelen olayları yorum-
lama şekilleri son derece yüzeyseldir. Dar bir düşünce yapısına 
ve bakış açısına sahip bu kişiler, olayları da, dar bir çerçevede 
değerlendirirler. Dolayısıyla içinde bulundukları yüzeysellikten 
hiçbir şekilde kurtulma gayesi güdülmemektedir.

1- Basit insan meydana gelen her olayı kendi küçük dünyası 
çerçevesinde yorumlamaya girişir. Örneğin dünyada büyük bir 
savaş çıktığında onun için önemli olan kendisinin bundan zarar 
görüp görmeyeceğidir. Acaba rahat yaşantısında bir değişiklik 
olabilir mi, mevcut düzeninde bozulma meydana gelecek mi, 
para piyasaları bundan etkilenecek mi? gibi düşüncelerle sa-
dece kendisi için ciddi endişe içindedir. Vicdanını tam kullana-
rak, Allah korkusunun eksikliğinin dünyada nasıl bir kargaşa 
oluşturduğunu görüp bu yönde kendisinden başlayarak insan-
lar üzerinde Kuran ahlakını hakim kılmak için samimi bir çaba 
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göstermek yerine, sadece kendisini ve yakın çevresini kurtar-
mak isteyecektir. Kendi ihtiyaçlarını istediği şekilde karşılaya-
bilmek, sıkıntı görmemek, zorluk çekmemek; onun için fazla-
sıyla yeterlidir. Başkalarının ne durumda kalacağının ve nasıl 
yaşadıklarının hiç bir önemi bunlar için söz konusu değildir.  

2- Basit insanların en belirgin özelliklerinden biri de sürek-
li olarak olumsuz yorumlar üretmeleridir. Çoğu zaman olayların 
hayırlı yönlerini göremediklerinden, sadece mağdur edilecekleri, 
üzülecekleri, sıkıntıya düşecekleri yorumları üretir ve haksızlığa 
uğrayacaklarına yönelik tahminleri dile getirir. Hatta böyle insanlar 
kendilerine iyi bir söz söylendiğinde bile aniden duygusallaşır, yine 
ağlamaklı bir tavır gösterirler. Tüm bunların en önemli nedeni dinin 
özünü kavrayamamış olmalarıdır. Çünkü Kuran’ı tüm hayatında uy-
gulayan bir insan olumsuz düşüncelerin etkisi altına girmemesi ve 
Allah’ın rahmetinden ümit kesmemesi gerektiğini bilir. Bu, Allah’ın 
Kuran’da bildirdiği önemli bir konudur: “...Sakın Allah’ın rahmet ve 
inayetinden, umut kesenlerden olmayın. Zira kâfir olanlardan 
başkası Allah’ın nusret ve merhametinden ümit kesmez (kes-
memelidir.)”60 Oysa ümitsizlik ve karamsarlık, basitlik kültüründe 
yaşayan zayıf kişilikli insanların maddi-manevi güçlerini ellerinden 
alan, onlara moral bozukluğu, şevksizlik ve mutsuzluk veren bir 
özelliktir.

3- Basit insanın bir başka yönü de insanların dikkatlerini 
üzerine çekmek için olayları abartarak anlatma gayretidir. İn-
sanların, kendisini dinlemelerini istemek, onları güldürmek, kendisini 
sempatik bulmalarını sağlayarak dikkat çekmek gibi basit amaçları 
için çok rahatlıkla abartılı anlatımlar yapmaktan, karşı tarafa doğ-
ruluğu şüpheli olan ilginç bilgiler aktarmaktan çekinilmemektedir. 
Hatta bu yönde inatçı tartışma yöntemlerine ve sözlü çekişmelere 
girmekten de kaçınmaz. Dikkat çekme arzusu baskın geldiğinden bir 
şekilde bunu dindirmek amacıyla, gerçeği saptırarak ve orijinalinden 
farklı şekillere sokarak yalan söyleyebilir. Bu basit karakterdeki kişi-
ler dikkatlerini, Allah’ın razı olduğu ahlakı göstermeye değil de daha 
ağırlıklı olarak kendilerini ön plana çıkarmaya, insanların rızasını ka-
zanmaya yönelttikleri için bu üslubun temelde yalan üzerine kurulu 
olmasını önemsemezler.
60)  Yusuf Suresi, 87
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h) Farklı ortamlarda farklı karakterler sergilenmesi 
Basit karakterli insanların yaşamlarına ve dine yaklaşımlarına 

bakıldığında pek çok noktada samimi olmadıkları görülecektir. Bu 
kişilerin söyledikleri ile yaptıkları çoğu zaman farklı şeylerdir. Dine 
bağlı olduklarını söylerler ama en küçük bir zorlukla karşılaşınca 
imanlarındaki zayıflık hemen fark edilir. Örneğin sağlıklı olduğu za-
manlarda son derece şevkli ve neşeli olan bir insanın, hastalanıp sa-
katlandığında birdenbire neşesi kaçabilmekte, Allah’a ettiği duaları 
unutabilmekte, hatta Allah’ın kendisine bu hastalığı neden verdiğini 
sorgulamaya girişmekte, daha da ileri giderek: “böyle bir şeyi hak 
etmediğini” düşünebilmektedir. Bu şekilde verilen nimetlere karşı 
büyük bir nankörlük etmekte ve tevekkülsüzlük göstermektedir. Hal-
buki hastalık, Allah’ın kullarını sık sık denediği, onların sabırlarını 
ve bağlılıklarını sınadığı çok değerli bir imtihan vesilesidir. Böyle bir 
sıkıntı ve zorluk içindeyken de Allah’a şükretmeyi sürdüren ve sab-
reden kullar derin bir iman ve anlayışa sahip olan müminlerdir.

i) Yaptığı iyi ve olumlu şeyleri sürekli dile getirme ve övünme
Basit karaktere sahip insanlar yaptıkları iyi işleri, göster-

dikleri olumlu hareketleri herkesin bilmesini ve övülmesini is-
temektedir. Bu yüzden de bunları olabildiğince insanların gö-
rebilecekleri şekilde yapmak adetleridir. Örneğin bir yoksula 
para yardımında bulunurken bunu açıktan açığa etraftakilerin 
görebilecekleri şekilde verilir. Sonrasında da yine yaptıkları 
bu yardımın, ya üstü kapalı şekilde vurgulayarak anlaşılmasını 
sağlar ya da bunu açıkça dile getirir. Veya bu tarz insanlardan 
sık sık: “O hediyeyi ben gönderdim, üzerindekini ben giydir-
dim, orayı ben temizledim, o dosyayı ben düzenledim, bu fikri 
ona ben öğrettim, ben hatırlatmasam düşünemezdi, arabamla 
evine bıraktım, hastayken ona ben baktım...” şeklinde cümleler 
duyulabilir. İşte bir insanı bunları yapmaya iten sebep basitlik-
tir. Çünkü basit karakterdeki insanlar bu tip şeylerle kendilerini 
sözde yüceltmeye, övmeye ve böylelikle insanların yanında bir 
değer kazanıp saygı görmeye heveslenir. Şayet kalplerinde ve 
düşüncelerinde Allah’ın zikri olsa kuşkusuz insanların takdiri-
ne, övgüsüne tenezzül etmezlerdi.
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•SİYASİ MÜCADELEDE STRATEJİK
KADROLARIN HAZIRLANMASI

Büyük Liderler, hem hazırlık sürecinde, hem de iktidar dö-
neminde, kendilerinden yararlanmak üzere farklı kadrolar yetiş-
tirmek veya mevcutları değerlendirmek durumundadır. Bunları;

A - Teşkilat kadrosu
B - Bürokratik kadro
C - Teknik ve akademik kadro
D - Stratejik kadro
E - Kiralık ve vitrinlik kadro
Şeklinde sıralamak ve sınıflandırmak mümkündür.
A- Teşkilat Kadrosu: Bir davaya inanmış insanlardan teşkila-

tın değişik kademelerinde görev alıp sorumluluk yüklenenlerdir. Bu, 
hem hizmet görmelerini, hem teşkilat bünyesinde eğitilip pişirilmele-
rini, hem de bazılarının dökülüp elenmelerini netice verir. Bu bakım-
dan teşkilatlar, staj görme ve çıraklıktan ustalığa geçme mektepleri 
gibidir. Bu kadrolar statik (durgun) yığınları ve samimi taraftarları, 
diri ve dinamik bir hale getirmek için de önemlidir.

B- Bürokratik Kadro: Milletvekilliği, bakanlık, belediye başkan-
lığı, müsteşarlık, genel müdürlük gibi siyasi ve idari görevler ve yet-
kiler, hizmete yatkınlığı ve harekete yakınlığı olan kimselere verilir. 
Böylece, kendilerinin birikim ve deneyimlerinden yararlanıldığı gibi, 
bilgi ve başarı oranları da anlaşılır. En önemlisi de samimiyet ve sa-
dakat ayarları belirlenir, daha ağır görev ve sorumluluklar için hazır 
hale getirilir. Nasıl ki, yeni üretilen bir ilacın insan yerine önce fare, 
tavşan gibi bir hayvan üzerinde denenmesi gerekir. Çünkü aksi tesir 
yaparsa zarar gören insanın telafisi mümkün değildir. Bunun gibi, 
özellikle stratejik görevlere getirilecek insanların da, iktidar döne-
minde devlete zarar vermemeleri için, parti sürecince test edilmesi 
oldukça önemlidir.

C- Teknik Ve Akademik Kadro: Bunlar kendi sahalarında yetiş-
miş uzman kimselerdir... Hem geçiş sürecinde hem de iktidar döne-
minde bu hazır teknik ve akademik kadrolar, karakter ve kabiliyetleri 
doğrultusunda değerlendirilir. Yetişmiş hiçbir elemanı israf etmek 
doğru değildir. Öğretmen, mühendis, doktor ve teknisyen gibi her 
dalda yetişmiş bütün kadrolar verimli ve düzenli yeni bir sistem disip-
lini içerisinde, en hayırlı hale getirilir. Düşünceleri ve yaşam biçimleri 
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ne olursa olsun, dürüst ve dengeli olmak şartıyla, herkese hizmet 
imkânı verilir.

D- Stratejik Kadro: Bunlar bir davaya tam ve sağlam inan-
mış... Defalarca denenmiş ve sadakatini ispatlamış.. Hem dışa-
rıdaki muarızların, hem teşkilattaki münafıkların siyaset ve hı-
yanetlerini herkesten önce kavramış ve onlara uygun mücadele 
metotlarını başlatmış çok seçkin kimselerdir. Bunlar, öyle tayin 
edilerek ve resmi görev ve yetkiler verilerek belirlenmeyecektir. 
Herkese açık fırsatlar ve çok ağır şartlar içerisinde ve tabii bir 
süreçte yetişip olgunlaşmalarına imkân verilecektir. Belki uzun 
zaman öne çıkarılmayacak, hedef haline getirilip yıpratılmaları-
na müsaade edilmeyecektir. Bunların sayısı çok azdır, ama öz-
gül ağırlığı olan bir ekiptir.

Böyle özel ve stratejik bir kadroya sahip olmayan Liderler 
ve hareketler, devrimleri gerçekleştirseler bile, onların sürekli 
ve sistemli bir medeniyete dönüşmesini sağlamaları mümkün 
değildir. Bunlar davanın ve devrimin sigortaları hükmündedir. 
Bunlar, kısa zamanda ve hak etmeden yükselenler ve sonra 
çark ederek düşenler ve değişenler gibi değildir. Bunlar başka-
larının hizmeti ve alın teri üzerinden şöhret ve etikete ulaşmış 
bedavacı tipler de değildir.

Bir hareketin geleceği ve güvencesi, az ve öz de olsa böy-
lesine seçkin ve seviyeli bir ekiptir. Çünkü kem alat ile kemalat 
olmayacağı kesindir. Yani kötü ve çürük malzeme ile, olgun ve 
sağlam eserler meydana getirilemeyecektir. Çürük tahtanın çivi 
tuttuğu görülmemiştir.

Büyük liderler, herkesten kendi marifet ve meziyetleri ölçüsünde 
yararlanmasını bilir. Başkalarının bilgi ve becerilerini kendi hayırlı 
hedefleri için değerlendirir. Bu nedenle “Akıllı adam sadece kendi 
aklını, çok akıllı adam ise başkalarının da aklını kullanır” denmiş-
tir. Hatta münafık ve marazlı tipleri bile, ya zararlarını defetmek, ya 
kontrol altında tutup rakiplerini frenlemek gibi hikmetlerle, en yakın 
çevrelerine kadar getirip, önemli yetkiler verebilir.

Ancak sadık ve seçkin elemanlarını vaktinden önce ortaya 
çıkarmak ve hedef yapıp yıpratmak ve hele bir yerde toplamak 
elbette doğru değildir.

Akıllı bir satıcının bile sağlam yumurtalarının hepsini aynı sepete 
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koyması beklenmemelidir. Hırsızların dikkatini ve iştahını çekecek 
yerlere elmas saklamak, onlara davetiye göndermektir. Ve hele dava 
hırsızlarının, teşkilatın damına çıkarıldığı bir ortamda, elmaslardan 
daha kıymetli elemanların, kem gözlerden uzak tutulması daha da 
önemlidir. Bu seçkin elemanların zahiren dışlanmış zannedilmeleri 
ve hor görülmeleri de, onların pişmesi ve yetişmesi için gereklidir. 
Yoksa, huysuz itlerin her havladığı insan, elbette hırsız değildir. Bu 
mahlûklar niye bağlanmıyor diye sorulursa, cevabı “gem vurulan it-
lerin, kendilerini at zannetmemesi içindir” Ve tabi yerine göre “itlerle 
dalaşmaktan ise, çalıyı dolaşmak” daha akıllıca bir harekettir.

Velhasıl, İslam ve insanlık adına büyük değişimlere öncülük 
eden liderler, Allah’a herkesten daha fazla iman ve itimat eder-
ler. Ama yine bu imanları gereği her türlü tedbiri ve kulluk göre-
vini yerine getirirler. Kapılarını ve kasalarını açık bırakıp tevek-
kül perdesi altında, haşa Allah’a bekçilik teklif etme gafletine 
düşmezler. Ellerindeki imkân ve elemanları, ucuz ve lüzumsuz 
girişimlerle israf etmezler. Kuvvet gösterisi yapıp okunu kuştan 
çok öteye atma ile, avını kaçırmanın aynı şey olduğunun da bi-
lincindedirler.

Kötü huyları ve huzursuzlukları artık değişmez karakterleri haline 
gelmiş marazlı tipleri, teşkilatta etkili ve yetkili noktalarda ve kontrol 
altında tutmak, bunların yularını uzatmak, bazı tahribat ve tahrifat-
larına (kasıtlı yıkım ve yozlaştırmalarına) ve hatta lidere yakınlık ve 
bağlılık istismarlarına ve suistimallerine göz yummak ve böylece so-
nunda, ya sağlıklı bünyede eriyip bitmelerini, veya kendiliğinden ay-
rılıp gitmelerini sağlamak... Ve hatta bu tiplerin, acımasız saldırıları 
ile seçkin ve stratejik ekiplerin yetiştirilmelerinde, bir nevi antrenör 
rolü üstlenmelerine ve onların savunma mekanizmalarını geliştirme-
lerine zemin hazırlamak, ancak büyük liderlerin başarabileceği bir 
bilgelik örneğidir.

Çünkü bu liderler “Köy değişmekle huy değişmeyeceğinin” 
bilincindedir. Ama herkesin kendi ayarında ve diyarında idare 
edilmesi ve yararlı hale getirilmesi gerekmektedir. Yoksa bir in-
sanın çıkarılacağı köşk ne denli yüksek olursa olsun, onun yine 
kendi kalçası üzerine ve kendi kafasıyla oturacağı değişmez bir 
gerçektir.

a- Peygamber Efendimizin başından itibaren davetinin açık ol-
masına karşılık siyaset ve stratejisini sürekli saklaması
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b- “Darül Erkam” örneğinde olduğu gibi, özellikle geçiş sürecinde 
örgütlenmesini gizli tutması

c- Mekke’den Habeşistan’a hicret edenlerin hepsinin Medine’ye 
dönmelerini istemeyerek, her ihtimale karşı yedek bir “ihtiyat birliğini 
ve emniyet merkezini” geride bırakması

d- Kendisinin ve yakınlarının, zulmü önlemek ve fitneyi defetmek 
için, gerektiğinde “bir gerçeği, doğru bir sözle gizleme” yoluna baş-
vurması

Örneğin Hicret sırasında, Hz. Ebubekir’e rastlayıp onu tanıyan 
bir adam, Efendimizi işaret ederek “peki bu yanındaki kimdir? Diye 
sorunca, Hz. Ebubekir: “Bu şahıs bana yol gösteriyor” cevabını 
vermişti. Hz. Ebubekir bunu “Gördüğün zat benim hidayet rehbe-
rimdir” manasında söylemiş, o kişi ise, yolculuk kılavuzu şeklinde 
anlamıştı.

e- Hangi işi en iyi kimin yapabileceği? Konusunda, adayların 
kendilerine bile sezdirmeden uzaktan uzağa onları takip etmesi ve 
çeşitli denemelere tabi tutması

f- Bazı stratejik görevler ve yüksek yetkiler için kafasında tasarla-
dığı “özel kişi ve ekipleri” hiç kimseye çaktırmaması, böylece haset 
ve rekabete yol açmaması da O’nun sağlam bir siyasi yapılanmaya 
ve stratejik kadrolaşmaya önem verdiğini göstermektedir.

E- Kiralık ve Vitrinlik Kadro: Mevcut sistem ve konjoktür içeri-
sinde etiket ve etkinliği olan.. Sivil ve resmi kurumlarda yetkili bulu-
nan.. Üniversite hocası, köşe yazarı, iş adamı gibi sıfatlar taşıyan 
kimseleri genellikle şöhret ve servet karşılığı kiralayıp kendi amaç-
ları doğrultusunda kullanmak, siyonistlerin çok sık başvurduğu bir 
yöntemdir. Bu durum, haklı ve hayırlı hedeflere yönelen liderler için 
de geçerlidir. Ama siyonistler gibi, topluma zararlı değil, yararlı neti-
celer için, bu gibi şahıslar ve fırsatlar değerlendirilir.

Bu gibileri geçicidir ve hatta sıkça saf değiştirebilir. Çünkü bir 
inanç ve ideal etrafında kenetlenmiş kimseler değil, nihayet kiralık 
tiplerdir. Bunlar şöhret ve etiketlerini pazarlayan ve verilen role göre 
davranan bir kesimdir ve her dönem ve düzende bulunabilir. Ve top-
lum bunlar eliyle yönlendirilir.

Bazen de, toplum tabanında sevilen ve desteklenen kimse-
ler, gerçekte liyakat ve sadakatları olmadığı halde, vitrine çıka-
rılabilir. Büyük liderler büyük düşünen ve büyük hedefler düşle-
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yen şahsiyetlerdir. Kalıcı ve karlı neticelere ulaşmak için, geçici 
ve cüzi tavizler verebilir.

Bu arada “Efendim, Lider hata yapmaz mı? Onu eleştirme hak-
kı kimseye tanınmaz mı?” şeklindeki sorulara da cevap verelim.

1- Lider de insan olarak hata edebilir, yanılabilir, eksiklikleri olabi-
lir... Çünkü kusursuz ve mükemmel olduğu için değil, gerekli şartları 
en fazla taşıdığı ve kendisini ispatladığı için Liderdir. Ve zaten büyük 
devrim ve değişimlere öncülük yapan tarihi ve tabii şahsiyetler çok 
üstün bir beyin ve birikime sahiptir.

2- Onun eksiğini tamamlamak ve yanlışını hatırlatmak, bir görev-
dir. Ve tabi, itiraz ve irşadın samimiyet derecesi, kişinin teşkilat disip-
lini ve hizmet düşüncesiyle ne derece itaat edip etmediği ile ilgilidir.

3- Ancak “her doğruyu, her yerde söylemek doğru değildir”. Ku-
lağa fısıldanacak sözler, mikrofona söylenmemelidir. Fesat ehlinin 
eline koz ve fırsat verilmemelidir.

4- İlla yazılması ve konuşulması gereken şeyler ise “genel ifa-
delerle ve edep ölçüleriyle” dile getirilmelidir. Keyfi ve kişisel hırs 
ve heyecanlar yüzünden, teşkilata ve topluma zarar verecek söz ve 
yazılardan vazgeçilmelidir.

5- Lidere itaat, şartları ve sınırları Kuran ve Sünnetle belirlen-
miş, tarihi tecrübeler ve siyaset ilmiyle kesinleşmiş bir emirdir. 
Yani keyfimize bırakılmış bir tercih değildir. Bazılarının “Artık 
biat ve itaat kültüründen kurtulmalıyız” şeklindeki sözleri, şa-
yet gaflet ve cehalet eseri değilse, manevi bir tehlikedir. Çünkü 
akli ve Kuran’i bir hükmü, haşa, gereksiz gösterme gayretidir. 
Başsız, itaatsiz ve irtibatsız bir hareketin başarıya ulaştığı gö-
rülmemiştir.

6- Hak ve hayır adına ve özellikle siyaset alanında hizmet ama-
cıyla yola çıkan bir cemaat ve teşkilatta tefrika çıkarmanın... Veya 
nefsi heves ve hesaplarla davadan ayrılıp kopmanın suçunu ve so-
rumluluğunu, Kuran ve Sünnet haber vermektedir. Bizlerin Allah ve 
Resulünden daha adaletli ve merhametli olamayacağımız kesindir.

7- Malum ve marazlı merkezlerin bizleri hangi durumlarda övüp 
alkışladıkları ve sevindikleri... Hangi durumlarda sövüp saldırdıkları 
ve tedirginleştikleri de önemli bir göstergedir. “Dediler ki: “Biz Al-
lah’a tevekkül ettik; Rabbimiz bizi zulmeden bir kavim için bir 
fitne (aleti) kılma.”61 ayeti üzerinde iyi düşünmelidir.

61)  Yunus:85
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8- Lider, farklı konuları, o sahadaki uzmanlarla istişare etmelidir. 
Ancak, hem Efendimizin ve Hulefai Raşidin’in tatbikatı, hem de İs-
lam âlimlerinin ve çağdaş siyaset bilimcilerinin ortak kanaati: Liderin, 
hangi konuları ve kimlerle istişare edeceği ve sonunda nasıl karar 
vereceği kendi tercihidir. Bir kimsenin “niye benimle istişare etmiyor” 
diye Lideri suçlaması ve sızlanması yersizdir. Çünkü kendi fikrini 
önemli gören ve lidere iletmek isteyen yüz binlerce insanın her biri-
ne vakit ayırması imkânsız şeydir. Bu arada, çok başlılık, kararsızlık 
ve başarısızlık demektir. Hangi konuyu kiminle görüşeceğine, hangi 
göreve kimi getireceğine, gerekli istişare ve araştırmadan sonra li-
der karar verecektir.

9- Bu arada teşkilatımız ve cemaatımızla ilgili önemli uyarıları 
veya ciddi proje ve programları olanların, Lidere ve yetkililere ulaş-
maları o kadar da zor değildir. Bu konularda girişimci ve medeni 
cesaret sahibi olmaya gayret etmelidir.

10- Ülkemizde ve yeryüzünde hangi şartlarda ve hangi şeytani 
güçler karşısında mücadele edildiği de asla göz ardı edilmemeli, Li-
derin hangi ruhsat ve fırsatları ve hangi amaçla değerlendirdiği iyi 
bilinmelidir.

Evet, usul ve edep de önemlidir. Ve usulsüzlük vusulsüz-
lük sebebidir. Ancak “usul”deki hatalar ve aksaklıklar yüzün-
den “asıl”dan kopmamalıdır. Teferruatla uğraşırken “Esas”tan 
uzaklaşmamalıdır. Savaş ortasında ve top mermileri karşısında, 
ayağa batan dikenle oyalanmak ne kadar yanlıştır!..

Hizmet Erlerine, Hikmet Esasları
Bir ülkede kalıcı ve kapsamlı bir “Düzelim ve değişimi” ger-

çekleştirmek, insanların hür ve huzurlu yaşayacakları bir “dü-
zeni ve dönemi” yerleştirmek elbette kolay değildir, ama ola-
naksız da değildir. 

Bunun ilk koşulu, aynı hedefe doğru yola çıkan farklı teşki-
latların olsun ve aynı teşkilat içindeki farklı grup ve şahısların 
olsun, asla birbiriyle uğraşmamaları ve potansiyel enerjilerini 
boşa harcamamalarıdır. İki kişinin ip bağlayıp aynı yönde birlikte  
çekmeleri halinde rahatlıkla devirebilecekleri bir ağacı “Ben 
senden güçlüyüm, ben daha önce deviririm”. Diye inatlaşıp 
farklı istikametlerde çekmeye başlamaları durumunda, kendi 



124 A h m e t  A k g ül

emeklerini ve enerjilerini boşa tüketmekten başka bir sonuç alı-
namayacaktır.  

İnsanları haklı ve hayırlı yönde etkilemek ve mutlu hedeflere 
doğru yönlendirmek için yola çıkan “şuurlu ve sorumlu grupların” , 
her şeyden önce insanların bakış açılarını ve değer yargılarını de-
ğiştirmek ve kendi amaçlarımızı onların da arzuları haline getirmek 
zorunluluğu vardır. Bu belki zaman alacaktır ama, kutlu değişimin 
temelini oluşturmaktadır. 

Topluluklara doğru bakış açıları kazandırmak ve doğru al-
gılamalarını sağlamak ve onlarla güç ve gönül birliği yapmak, 
ordular ve bombalarla başarılmayacak fırsatları önümüze ko-
yacaktır. 

Bu sabırlı ve seviyeli gayretler, tek tek “şahsi değişimleri”; şah-
si değişimler “siyasi değişim ve gelişmeleri”; siyasi güç ise “sis-
temin değişimini ve düzelmesini” doğuracaktır. 

Ancak bu mutlu sona ulaşmak için gereken uzun süreçte, 
gönül erlerinin ve değişim rehberlerinin uyması gereken önemli 
kurallar vardır.

1- Bozuk sistemin ve statükocu rakiplerinizin yanlışlarından ziya-
de, kendi doğrularınızı anlatmaya çalışınız. İnsanların “bizim doğ-
rularımızla rakiplerimizin yanlışları arasında bir karşılaştırma yap-
masını, hayırlı ve yararlı olanı kendilerinin tanıma ve taraf çıkma” 
olgunluğuna ulaşmasını sağlayınız. 

2- Etkili ve sürükleyici olmak için, mutlaka yapıcı ve yarar-
lı olunuz. Hiçbir sistemin ve hazır düzenin, her kurumu ve ku-
ralı bütünüyle kötü ve zararlı değildir. Mevcut durumun iyi ve 
yararlı yönlerini geliştirip devam ettirmeye, çürümüş yönlerini 
temizlemeye, tıkanan ve zararlı olan kısımlarını ise değiştirip 
düzeltmeye çalışınız. Eski sistem içinde yetişen ve iş gören ele-
manların da birikim ve becerilerinden yararlanmaya bakınız ve 
hiç kimseyi dışlamayınız. 

3- Hem grup üyelerinize, hem yakın çevrenize ve hem de ra-
kipleriniz dâhil herkese saygı gösteriniz. Herkese kendi değerinde 
ve derecesinde kıymet veriniz. Belki herkesi sevmek zorunda değil-
siniz, ama mutlaka herkese saygı göstermek mecburiyetindesiniz. 
Evet, tenkitlerinizde bile saygı ve insanlık ölçülerini terk etmeyiniz. 
Herkesin temel haklarına ve insanlık onuruna hürmet ediniz. Edepli 
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ve dikkatli davranışlar, size ağırlık ve saygınlık kazandıracaktır. Ama 
hakaret eden hürmet görmeyecektir. Velhasıl “size nasıl davranılma-
sını istiyorsanız siz de herkese öyle muamele ediniz.” 

4- Kendinizi devamlı ve her yönden yetiştirmeye, yenilemeye 
ve geliştirmeye gayret ediniz. Değişerek devam etmeyi, devam 
ederek değişebilmeyi öğreniniz. Ancak temel ilkelerinizden ve 
genel hedeflerinizden asla vazgeçmeyiniz. Ama teknik ve eko-
nomik gelişmelerden ve çağdaş gereksinimlerden yararlanma-
sını biliniz. Bilgi ve beceri eksikliğinizi kabul ediniz. Hatta inan-
cımıza ve ahlakımıza zarar vermeyecek olan sosyal ve kültürel 
yeniliklere intibak ediniz... Unutmayınız, kendisini değiştirme-
yen başkasını değiştiremeyecektir. Bilgisayar kullanmak, basit 
tamirler yapmak, şiir ve hikâye yazmak gibi yeni ve yararlı be-
cerilere önem veriniz. 

5- Davanıza yararlı olan ve katkıda bulunan kimseler olunuz. “Bu 
hizmet ve hareketten çıkarım ne olur, buradan ne kazanırım? “diye 
değil, “Bunlara ne katkım olur, hangi özverilerde bulunabilirim?” diye 
düşünenler, olumlu ve onurlu insanlardır. Bu katkılar: a- Fikir ve pro-
je bazında olabilir. b- Moral desteği şeklinde olabilir, c- Zaman ve 
mesai ayırma biçiminde olabilir,  d- Parasal yardım ve fedakarlık 
düzeyinde olabilir, e-  Teşkilatta görev ve sorumluluk yüklenme şek-
linde olabilir. 

6- Olumsuzlukları tenkitten ziyade, olumlu teklifler hazırlayıp ge-
tirin. Devamlı eleştirici olmaktan ziyade, yararlı proje ve tasarımlar 
üretin. Başkasını kınamak ve küçümsemek yerine, kendiniz yükün 
altına girin ve başarınızı gösterin. Yapamayacağınız şeyi asla söyle-
meyin ve hele ucuz kahramanlıklara tenezzül etmeyin. 

7- Etkin, üretken ve girişken birisi olunuz. Gereğine ve yara-
rına inandığınız, veya teşkilat tarafından görevli olarak atandı-
ğınız bir işi, önce tasarı ve projelerini, araç ve gereçlerini ele-
man ve ekiplerini hazırladıktan sonra hiç beklemeden hemen 
yapmaya koyulunuz... (Bir işe başlamanın, başarmanın yarısı 
olduğunu unutmayınız)... Allah ‘ın inayetine ve kendi yetenek-
lerinize güvenin…  “Başarısızlık duygusundan veya zarar etme 
korkusundan” kurtulunuz. Başarısız neticelerin, en azından 
yeni girişimler için bir deneyim ve birikim olduğunu düşünerek 
teselli bulunuz. 
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8- Birlikte çalışacağınız ve kendisinden yararlanacağınız insanla-
rın; a- Psikolojilerini ve ahlaki seviyelerini b- Genel bilgi ve becerileri-
ni, c- İlgi alanlarını ve zayıf yönlerini, d- Özel yetenek ve meziyetleri-
ni iyi tanımaya ve herkesi kendi karakter ve kabiliyeti doğrultusunda 
çalıştırmaya dikkat ediniz. 

9- Toplumu uyandırmak ve şuurlandırmak ve haklı çağrınızı her 
kesime ulaştırmak için afiş, broşür, dergi, gazete, radyo ve televiz-
yon gibi iletişim araçlarından en etkili şekilde yararlanmaya özen 
gösteriniz.  Ve yine gençler, öğrenciler, memurlar, işçiler, hanımlar, 
yaşlılar ve sakatlar gibi toplumun farklı kesimleri ve sendika, dernek,  
gönüllü kuruluş gibi bunların temsilcileri ile samimi ve sürekli ilişkiler 
kurup geliştiriniz. 

Sadece belli bir kavimin, dinin, mezhebin veya kesimin söz-
cüsü ve hizmetçisi görüntüsü vermeyiniz. Özellikle mazlum ve 
mağdur kimselerin kökeni, dini ve mezhebi ne olursa olsun, 
bunların hakkını ve hürriyetini gözetiniz. 

10- Bozuk ve barbar sistemin ve onun işbirlikçisi olan kesimlerin 
zorbalık ve yanlışlıklarını, çarpıcı deyim ve sloganlarla, güldürürken 
düşündüren ve ders veren fıkralarla, karikatür ve fotoğraflarla, çizgi 
film ve sahne tiyatrosuyla ortaya koymaya ve insanların kafasında 
kısa ve kalıcı mesajlar bırakmaya önem veriniz. 

11- Hain güçleri ve rakiplerinizi asla küçümsemeyiniz.  Tem-
kin ve tedbir kuralına daima dikkat ediniz... Mayınlı bir tarlada 
dolaşır gibi, kanunlar çerçevesinde hareket edeniz. Ucuz kahra-
manlıklara ve lüzumsuz kabadayılıklara girişmeyiniz. Kendinizi 
ve ekibinizi israf etmeyiniz. Tedbir korkaklık olmadığı gibi, ah-
makça çıkışlar ve şımarıklıklar da kahramanlık değildir.

•“TENKİT” VE “TAVSİYE” SINIRLARI
Kâinatta hiçbir şey ve hiç kimse hikmetsiz ve gereksiz değil-

dir. Her şey mutlaka bir amaç için var edilmiştir ve bir hizmetle 
görevlidir. Yaratılanların hepsi değerli olmayabilir, ama hepsi 
gereklidir.

Ve özellikle, varlıkların en ekmeli ve en ekremi olarak yara-
tılan her insan, pek çok meziyet ve kabiliyetlere sahiptir. Bize 
düşen, hem kendimizdeki hem çevremizdeki insanların bu kabi-
liyetlerinin gelişmesine ve güçlenmesine yardım etmektir. Bazı 
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konularda yetersiz ve yeteneksiz olan insanları ve hele dava ar-
kadaşlarımızı, teşkilat ve şirket mensuplarımızı, bütünüyle göz-
den çıkarmak ve “işe yaramaz” gözüyle bakmak, onların yararlı 
yönlerini ve başarılı kabiliyetlerini katletmek demektir.

Bu nedenle gerek öğrenci ve çıraklarımıza, gerek kendi ço-
cuklarımıza, gerekse teşkilat mensuplarımıza ve mesai arka-
daşlarımıza karşı olsun...

1- Önce onlara önemli ve gerekli biri olduklarını hissettirip 
kendilerine güven duymalarını sağlamak

2- İlgi alanlarını ve yetenekli oldukları sahaları saptayıp, o 
konularda yoğunlaşmalarına öncülük yapmak

3- Terbiye ve öğretimde zorlayıcı, tenkit ve tavsiyede ise kırı-
cı ve dışlayıcı olmamak lazımdır.

Çünkü suçlayıp dışladığımız, ilgi ve sevgiden mahrum bırakıp 
bütün alakamızı kopardığımız insanlar, kaybettiğimiz ve manen kat-
lettiğimiz insanlardır. Ve maalesef bunlar bizim potansiyel düşman-
larımız haline gelir. Dost yerine düşmanlarını çoğaltmak ise, ahmak-
lıktır.

Öyle ise insanlara, özellikle yakınlarımıza sevgi ve samimiyet-
le yaklaşmak, onların bizim yanımızda önemli ve değerli oldukla-
rını anımsatmak ve onların ilgi duydukları ve ulaşmaya çalıştıkları 
sahaları anlayıp yardımcı olmak, hepimizin işini kolaylaştıracaktır. 
Onları kullanmak ve kendi hesabımıza yararlanmak değil, yar-
dımlaşmak ve kazanımlarımızı paylaşmak istediğimize inandırabilir-
sek, bundan her iki taraf da karlı çıkacaktır.

Dostlarımızla, hizmet veya şirket ortaklarımız ve dava arkadaş-
larımızla, samimiyetle ilgilendiğimizi ve önem verdiğimizi göstermek 
için, adlarını, soyadlarını, ailevi durumlarını, özel sorunlarını, geçmiş 
hayatını, başarılı yanlarını ve ilgi alanlarını öğrenir ve bunları bildi-
ğimizi gösterirsek onlar bize daha çok inanacak ve bağlanacaktır.

Ve hele sorunlarını aşmasına yardımcı olmaya çalışmak ve 
özellikle başarılarını tebrik ve takdirle karşılamak, insanları teş-
vik ve terbiye etmede en etkili yöntem durumundadır.

Kırıcı tenkitten ve moral yıkıcı sözlerden mutlaka uzak durma-
lıyız. İnsanların kendine güvenini ve çalışma şevkini azaltacak ve 
girişim ruhunu karartacak şekildeki “sen bu işi başaramazsın, sen 
hiçbir şeye yaramazsın, sen adam olamazsın, beni hayal kırıklığı-
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na uğrattın, sende umduğumu bulamadım” gibi sözler, insanların 
girişim ve gayretini kösteklemekten ve kabiliyetlerini körletmekten 
başka işe yaramayacaktır.

Ve yine insanların düşünce ve önerilerine karşı “Bu yan-
lıştır, konumuzla alakasızdır, bu mesele seni aşmaktadır” gibi 
saygısız ve insafsız ifadeler, onların fikir üretmesine ve yararlı 
teklifler getirmesine engel olacaktır. Mutlaka bazı kusurlarının 
hatırlatılması gerektiğinde ise, önce hayırlı ve başarılı yönleri-
ni tebrik ve teşekkürle söze başlamalı ve hatta bazı konularda 
bizim de yanlış yapıp hatamızı daha sonra anladığımızı hatırlat-
malıdır. Ve o hatasının kendisine maddi ve manevi yönden han-
gi zararlar açacağını ve doğru olanı yaparsa neler kazanacağını 
ortaya koymalı ve inandırmalıdır.

Çünkü bazı insanlar çıraklık sürecini yaşamadan ustalığa, 
öğrencilik zahmetine katlanmadan üstatlığa heveslenmekte... 
Kısa, kolay ve ucuz yoldan zirveye ulaşmaya çalışmaktadır. 
Kuru bir özenti ve birazcık bilgi ve birikim kırıntısıyla kendini 
aldatmaktadır. Yorulmadan yoğrulamayacağını, zorluğa katlan-
madan doruğa ulaşamayacağını unutmaktadır. İşte bu gibileri-
ni uyarmaya çalışırken, önce onun iyiliğini istediğimizi, yararlı 
ve başarılı hizmetlerini tebrik ve takdir ettiğimizi, samimiyetle 
ve seviyeli bir şekilde hatırlattıktan sonra, “bazı konularda ise, 
şöyle davranılırsa daha hayırlı ve huzurlu sonuçlar alınabilece-
ğini, böylece zamanımızı ve imkânlarımızı daha iyi değerlendi-
receğimizi” açık ve net olarak ortaya koymalıdır.

Bunu yaparken de karşımızdakine emir ve talimat veriyor 
gibi değil, çeşitli sorular yönelterek doğru cevabın onun tara-
fından verilmesine yardımcı olmalıdır. Veya en azından onun 
“evet, doğrudur” diyeceği sorular sormalıdır. Unutmayalım, 
cevabı “evet” olacak sorular, hayırlı sonuçlanacaktır. İnsanları 
ıslaha çalışırken onların gururunu kıracak, kendisine olan gü-
venini azaltacak ve bize karşı sevgi ve saygısını yıpratacak tarz 
ve tavırlardan sakınmalıdır. Şurası kesindir ki, ikaz ve itirazdan 
ziyade, iltifat ve itibar daha etkili ve teşvikçi olmaktadır.

Hem eğitim ve öğretimde, hem hizmet ve üretimde emir vermek-
ten çok, ilgisini çekmek ve o konuyu sevdirmek ve o kişinin ihtiyacı 
haline getirmek, en yararlı yöntemdir. 
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Bu arada hiçbir sorunun münakaşa ile çözülemeyeceğini ve ağız 
dalaşı ile hiçbir konunun halledilemeyeceğini bilmemiz gerekir. Mü-
nakaşa, sıkıntıları artırmaktan ve çözümü zorlaştırmaktan başka 
netice vermeyecektir. Münakaşa ve münazaradan üstün çıkmak ve 
karşı tarafı bastırmak da marifet değildir. Çünkü münakaşa ve ağız 
dalaşı eğitici değil, inatlaştırıcı ve iticidir.

Kırıcı ve aşağılayıcı tenkitler girişimciliği ve özgüveni tahrip 
edicidir. Çalışma zevkini ve şevkini öldüren tenkitler insanların 
hayırlı ihtiraslarını da söndürmektedir. Ve özellikle amirlerin ve 
ağabeylerin acımasız tenkitleri... Başarıları ve fedakârlıkları teb-
rik ve takdir edemeyenlerin sadece trafik polisi mantığıyla ku-
sur aramaya girişmeleri yanlış ve yersizdir. Ve zaten büyükler 
büyüklüğünü, küçüklere karşı davranışlarında gösterecekler-
dir. Dostlarımıza veya memurlarımıza karşı tenkit ve tavsiyeleri-
miz, yargılayıcı değil uyarıcı olmalıdır. Allah bile kulunu, ölme-
den yargılamamaktadır. Bizim telkin ve tekliflerimiz, insanların 
kendi kendilerini sorgulamaya ve sorunlarını aşmaya cesaret 
kazandırmalıdır. İnsanlara, sürekli öğrenme ve kendisini yenile-
me gayreti aşılamalıdır. Çünkü nefsiyle mücadeleye başlamak, 
hayat imtihanını kazanmanın ilk şartıdır.

Hayırlı insanlar bal arıları, hayırlı gruplar bal kovanlarıdır. 
Bal yemek isteyenler hem arılara hem kovanlara sahip çıkma-
lı, kolaylık sağlamalıdır. Nimetleri, dövüşerek değil, bölüşerek 
kazanacağımız unutulmamalıdır. Çünkü dövüşenler mutlaka 
mahrum olurken, bölüşenler karlı ve mutlu olacaktır. Bu ne-
denle tenkitlerimiz yaralayıcı değil, yararlandırıcı olmalıdır. Bir 
insana yapacağımız en büyük iyilik, kendisine güven duygusu 
kazandırmak ve gerçekten önemli ve değerli birisi olduğuna 
inandırmaktır. Çünkü bir insanın kendisine güveni, Allah’a olan 
güveniyle alakalıdır. Allah’ın kuvvet ve kudretine, O’nun tayin 
ve takdirine, Mevla’nın nusret ve inayetine tam güvenen ve te-
vekkül eden insan, yararlı konularda gayretli ve girişimci davra-
nacaktır. Hayırlı amaçlara, haklı araçlarla yönelmek şartıyla, so-
nuçta Allah’ın dediği olacaktır. Öyle ise kendisine güvenmeyen 
insan, aslında Allah’a güvenmiyor durumdadır.

İnsanlara yapılan asıl iyilik, onlara maddi yardım etmek ve 
kolay kazanma yollarını göstermek değildir. Çünkü kolaylık ve 
rahatlık kadar insan ruhunu körleten ve kirleten bir şey yok-
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tur. Yokluk ve zorlukla mücadele etmek ise insanı olgunlaştı-
rır. En büyük kölelik, nefsi arzularının, kolaycılık duygularının 
ve korkaklığın esiri olmaktır. Çok şey konuşmaktansa, bir şeye 
başlayıp bitirmek daha kazançlıdır. En büyük sahtekâr, başka-
larını aldatandan ziyade, kendi kendisini kandıran ve vicdanını 
bastırmaya ve hatalarına kılıf uydurmaya çalışandır. Kendi ken-
disini terbiye ve tedavi etme niyeti ve gayreti olmayan kimseye 
hiçbir mürşidin faydası dokunmayacaktır. Tembellik ve ürkeklik 
ruhi bir hastalıktır ve tembeller şeytanın oyuncağıdır.

Allah’ın lütfettiği yetenekleri sürekli geliştirip güçlendirmeye; hiz-
met ve ibadet yolunda her fırsatı değerlendirmeye çalışmayan in-
san olgunlaşamaz. Uyuşuk ve günahkâr insanın ise kendi kendisine 
saygısı kalmaz. Kendi özüne saygısı olmayana başkaları da saygı 
duymaz.

Velhasıl saçma şeylerle değil, seçme işlerle uğraşmalı, sağlam 
ve sarsılmaz bir karakter oluşturmalı, böylece daha dünyada iken bir 
nevi cennet hayatını ve huzurunu kazanmalı ve yaşamalıdır.

Bu arada, dikkatimizi çeken bir husus da; insanları terbiye 
etmek konusunda Kur’an’ın tenkit yerine, yirmi kadar ayette 
“tavsiye-vasiyet” ve yine on kadar ayette “nasihat” kavramla-
rını kullanmasıdır. “Şefkatle öğüt vermek” anlamındaki tavsiye 
ve nasihat kelimeleri, tembih ve terbiye konusunda, “tenkit”-
ten daha yararlıdır. Çünkü tenkitte sertlik ve sivrilik, tavsiye ve 
nasihatte ise, yumuşaklık ve sevimlilik vardır. Tenkitte ayıp ve 
kusur arama ve hesaba çekip azarlama esastır. Ve zaten Arapça 
aslı bu anlamdadır. Tavsiye ve nasihat ise merhamet ve samimi-
yetle uyarmayı ve doğrultmayı amaçlamaktadır.

Günümüzde tenkit, maalesef kaş yapıyorum derken göz çıkar-
maya... Hataları hatırlatıyorum bahanesiyle insanlara hakarette bu-
lunmaya bir kılıf yapılmaktadır. Oysa, “iyi niyet ve edep ölçüleriyle 
tenkit meşru olsa da, tahkir (hakaret ve küçümseme) memnu 
(haram ve yasak) sayılmıştır.”

Yerine göre ve özel hallerde kızdığımızı ve üzüldüğümüzü gös-
termek gerekse de, genel olarak dövmek ve sövmek değil, övmek 
ve ödüllendirmek daha yapıcı ve gayret arttırıcıdır. Velhasıl hem 
eğitimde hem üretimde, teşvik tazyikten daha yararlıdır.

 İletişim ve “Tebliğ”de “15 T” Formülünün Uygulanması
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Tebliğ, “belağ” Arapça yetiştirme, eriştirme kökünden gelen, bir 
haberi ve gerçeği apaçık ve anlaşılır şekilde, ortamın ve mu-
hatapların durumuna uygun biçimde, etkili ve yeterli ifadeler-
le, söz ve yazı ile karşımızdakilere aktarma ve hatırlatma işidir. 
Çünkü rasgele yapılacak konuşmalar, insanları kızdıracak ve kış-
kırtacak tartışmalar, bilgisiz, belgesiz ve yararsız sataşmalar asla 
“tebliğ” sayılmayacak ve sonuç vermeyecektir.

Tebliğ;
A- “Amaç”larına
B- “Ana Esas”larına
C- “Araç”larına
D- “Yasak”larına
E- “Sonuç”larına uygun yapılırsa çok önemli ve gerekli bir hiz-

met ve ibadet yerine getirilecek, toplumda tabii bir oto kontrol sistemi 
yerleşecektir.

Tebliğin bu temel prensiplerini “15 T Formülü” şeklinde açıkla-
maya çalışalım:

A- Tebliğde AMAÇ:
1-Tanıtma ve tespit: Doğru ve yanlışı ortaya koyma, Dini ve da-

vayı anlatma.
2-Tavsiye ve davet: Hakkı hatırlatma ve hayra çağrı yapma
3-Takviye ve tesanüt: Yaptığımız konuşmalarla ve yine yazdığı-

mız makale ve kitaplarla camiamıza ve muhataplarımıza moral aşı-
lama, manevi destek sağlama ve böylece tembellik ve ümitsizlikten 
kurtarma.

B-Tebliğde ANA ESAS:
4-Temenni ve tezkiye: Bu tebliğ çalışmalarımızla sadece Al-

lah’ın rızasını isteme ve insanların hayrını ve huzurunu gözetme ve 
toplumsal temizlenmeyi arzu etme

5-Tenkit ve tedip: İnsanlara maddi ve manevi yönden zarar ve-
ren düşünce ve davranışlarını, münasip şekilde hatırlatıp ikaz etme 
ve ahlaki düzeltme

6-Teklif ve teşvik: Ve yine insanlara dünyevi ve uhrevi yönden 
yararlı olacak önerileri yapma ve gayrete getirme

C- Tebliğde ARAÇ:
7-Teşkilat düzeni: Yapılacak kişisel çağrıların toplumsal sorun-
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lara çare olamayacağı, rağbet bulmayacağı ve etkisiz kalacağı açık-
tır. Ülke yönetimine talip organize bir oluşuma ve güvenilir bir yapı-
lanmaya ilgi ve ihtiyaç daha fazladır. Çünkü Ma’rufu(iyilik ve adaleti) 
emretmek ve Münkeri(zulüm ve kötülüğü) men etmek, mutlaka siya-
si imkân ve iktidar isteyen bir olaydır.

8-Tesirli sözler: Muhataplarımızın seviyelerine ve statülerine 
uygun düşecek... Onların sorunlarına çare üretecek ve beklentile-
rine cevap verecek sözler ve projeler etkili olacak ve dikkatleri top-
layacaktır.

9-Tepkilere ve tahriflere karşı tedbir: Konuşmalarımızı veya 
yazılarımızı aslından ve amacından saptırmaya... Bunları tahrif edip 
aleyhimize kullanmaya, sükûnet ve samimiyet ortamını bozmaya 
çalışanlara karşı daima dikkatli ve tedbirli olmalı... Ve bunların tu-
zaklarına kapılmamalıdır.

D-Tebliğde “YASAK”LAR ve “SUÇ”LAR
10-Taciz ve tazyik: Tebliğcilerin, muhataplarının temel hakları-

na, insanlık onuruna ve kutsal değerlerine ve duygularına tecavüz 
sayılacak saldırılar, onları bize katılmaya mecbur bırakıcı baskı ve 
zorbalıklar kesinlikle yanlıştır ve yararsızdır.

11-Tahkir ve tahfif: Konuşma ve yazılarımızda, karşımızdaki in-
sanlara hakaret edici, küçük düşürücü, tepeden bakıcı tavırlar da 
haramdır ve yasaktır. “Tenkit meşru, tahkir memnudur” düsturu esas 
alınmalıdır.

12-Tahrik ve teşviş: Konuşmacıların, dinleyenleri kızdırıp kışkır-
tacak, ortalığı karıştırıp kargaşa doğuracak söz ve davranışları da 
günahtır ve zararlıdır. Çünkü tebliğden maksat bilgiçlik satarak, ede-
biyat yaparak, üstünlük taslayarak ve şöhret peşinde koşarak kendi 
nefsimizi tatmin etmek değil, karşımızdaki insanları tatmin edip hay-
ra yönlendirmeye çalışmaktır.

E- Tebliğde beklenen SONUÇ:
13-Tatmin ve teselli: Tebliğ niyetiyle yapılan konuşma ve yazı-

lar, insanların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamalı, önem ve öncelik sıra-
sına göre sorunlarına çözüm ve çareler ortaya koymalı... Onları ka-
ramsarlıktan kurtarıp umut aşılamalı... Kısaca insanları inandırmalı 
ve fikren doyurmalıdır. Böylece doyuma ulaşan insanlar bizim dave-
timize uymalı ve davamıza katılmalıdır. Haklarına bizimle kavuşaca-
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ğından, çıkarlarını bizimle koruyacağından emin olmalıdır. Dinlediği 
ve hak verdiği halde, bize katılmayanların, ya hala bazı kuşkuları 
bulunmaktadır veya giderilmesi gereken korkuları vardır.

14-Terbiye ve teskin: Tebliğ, muhataplarımızın kötülüklerini ve 
çirkin yönlerini fark edip düzeltmelerine... Hırçınlık ve taşkınlıklarını 
giderip sükunete ermelerine yardımcı olmalıdır. İnsanların inatlaş-
masını artıracak ve onları daha da azdıracak sözler tebliğ değil taciz 
sayılacaktır.

15-Teahüt ve tertip: Tebliğimizi, sohbet ve seminerlerimizi din-
leyip bize hak veren kimselerle “ortak ve hayırlı hedefler için, birlikte 
ve teşkilat düzeni içinde çalışacaklarına” dair sözleşme yapılmalı, 
yani teşkilatlarımıza üye yazılmalıdır. Bunların sorumlu ve şuurlu bir 
eleman olarak çalışmaları sağlanmalı ve teşkilat düzenine sokularak 
disiplin altına alınmalıdır. Böylece sürekli bir irtibat ve intizam içinde 
çalışmaları ve toplumsal değişime katkıda bulunmaları kolaylaşa-
caktır.

“(İman ve İslam istismarıyla insanları kendisine, hizmet 
ekibine ve batıl partisine değil) Allah’a (Kur’an’ın ve Resulül-
lah’ın yoluna) çağıran, salih amelde bulunan ve: “Gerçekten 
ben Müslümanlardanım (her konuda Müslümanlardan tarafım)” 
diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük asla bir ol-
maz. (sen insanları hakka davet ederken, şahsına yapılacak kö-
tülükleri) en güzel şekilde karşıla. O zaman bakarsın ki aranızda 
düşmanlık bulunan kimse sıcak ve sadık bir dost oluvermiştir. Bu 
(kötülüğü iyilikle savmak olgunluğu)na ancak sabredenler yetişti-
rilir. Ve bu (şerefe) ancak (İslami hikmet ve siyasetten) büyük 
pay sahibi olan ve (insanları Allah’a döndürmekten) manevi haz 
duyan kimseler eriştirilir”62 

Ayetlerinin de açıkça ifade ettiği üzere, her hayırlı işte olduğu gibi 
tebliğde de başarılı olmanın şartı dört türlü sabırdır:

1-“Masiyet”lere sabır: Nefsin kötü arzularına ve şeytanın günah 
kışkırtmalarına karşı sabır

2-“Musibet”lere sabır: İmtihan için başımıza gelen çeşitli felaket 
ve üzüntülere ve fakru zaruretlere karşı sabır

3-“Mükellefiyet”lere sabır: Namaz, oruç, hac, zekat ve cihat gibi 
ibadetlerin ve diğer dini ve dünyevi hizmetlerin zorluklarına karşı sabır
62)  Fussilet:33-34-35
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4-“Marifet”lere sabır: Allah’ın bizlere lütfettiği bazı meziyet ve 
marifetlerle şımarmamak, haddimizi aşmamak ve ne oldum havası-
na kapılmamak gerekir. Şöhret, servet ve etiket sahiplerinin düştüğü 
gurur ve gaflete düşmemelidir. Varlık ve rahatlık ortamında ve insan-
ların hürmet ve övgüleri karşısında şaşırmamak da bir sabır işidir.

•ÖFKE VE HOŞGÖRÜ SINIRLARI VE
“ÖFKE”NİN AYARI

İnsana verilen el, ayak, göz, kulak, mide, barsak gibi her organ 
mutlaka gerekli ve yararlı olduğu gibi... İnsana verilen, merhamet 
(Acımak ve yardım etmek), Şefkat (Karşılık beklemeden sevmek ve 
fedakârlık göstermek), Ünsiyet (Dostluk, cana yakınlık ve samimi-
yet), Gayret (İnsan haklarına ve mukaddesata tecavüz karşısında 
hislenmek ve harekete geçmek) gibi “duygu”lar da mutlaka lazımdır 
ve yeri geldikçe kullanılmalıdır.

İşte bu tür “tabii duygu”lardan birisi de, “öfke”dir. İnsanın sade-
ce kendisine, ailesine ve yakın çevresine değil... Her şeye ve herke-
se yapılan, her türlü haksızlık ve hayâsızlık karşısında sinirlenmesi 
ve tepki göstermesi tabiidir, gereklidir ve güzeldir. Tecavüz ve terbi-
yesizliğin şiddeti ve hedefi oranında gayrete gelmek ve mağdurları 
sahiplenmek, kötülenecek değil övülecek bir haslet ve harekettir.

Ayet ve hadislerde yerilen, “basit çıkarlar ve nefsani hesaplar 
yüzünden, olur olmaz şeylere kızıp köpürmek... Çevresindekile-
ri kırmak ve gücendirmek ve öfkesine yenik düşmek” şeklindeki 
bir zaafiyettir.

Yoksa, öfke, insanın tabiatında (yapısında ve yaratılışında) var 
olan bir “koruma ve korunma duygusu”dur ki, bu gerekli olduğu 
için, Allah tarafından yerleştirilmiştir. Cenabı Hakkın insana yanlış ve 
yararsız bir “duygu”yu vermesi düşünülemeyeceğine göre, yerinde 
ve yeterince kullanmak şartıyla “öfke” de insani bir özelliktir.

El, ayak, göz, kulak gibi organları haram ve haksız işlerde kullan-
mak, nasıl bunların aslında kötü ve gereksiz olduğunu göstermez-
se... Şefkat, merhamet, ünsiyet ve gayret gibi, “öfke” duygusunun 
da yersiz ve yanlış kullanılması bunların gereksiz ve çirkin olduğu-
nu göstermeyecektir. Organlarımızın ve duygularımızın şeytanın ve 
nefsani arzuların güdümünde kullanılması ise, haksızlığı ve ahlak-
sızlığı netice verecektir.
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Evet, merhamet ve müsamaha (hoşgörü) ne kadar güzel ve 
gerekli ise, yerine göre ve yeterince olmak kaydiyle, “öfke ve 
gayret” de o kadar gerekli ve önemlidir.

Çünkü öfke, adaleti ve asaleti korumaya yönelik bir manevi di-
namiktir.

Öfke, insan olmanın, duyarlı ve tutarlı yaşamın bir neticesidir. 
Çevresindeki, ülkesindeki ve yeryüzündeki felaket ve sefaletlere il-
gisiz ve tepkisiz kalanlar, insanlığını kaybetmiştir.

Öfkeyi kötü bir meziyet görmek veya psikolojik bir zaafiyet olarak 
değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir.

Öfkeyi, yanlış, yersiz ve ölçüsüz kullanmak elbette yerilmiştir. 
Öfkeyi, haksızlığa ve saldırganlığa alet etmek, maalesef yaygın ve 
çirkin bir harekettir.

Ancak “öfke ve gayret” duygusunun, hoşgörü bahanesiyle de-
jenere edilmesi... Nemelızımcı ve eyyamcı bir toplum meydana ge-
tirilmesi, daha da çirkin ve tehlikelidir. Basit çıkarlara ve şeytanlık 
damarlarına dokunulduğu zaman hırçınlaşan ve hır çıkaran... Ama 
namusuna, onuruna ve mukaddesatına yapılan saldırılar karşısında 
duyarsız kalan insanlar, yozlaşmanın en tipik örnekleridir. Şahsına, 
şeyhine... Meşrebine ve ağabeyine sataşıldığı zaman arslan kesi-
len nicelerinin... Dinine, diyanetine ve milli menfaatlerine saldıranları 
hoş gördükleri ibret ve hayretle gözlenmektedir.

Oysa “Haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytan” olarak 
nitelendirilmiştir. Ve “cihadın en faziletlisi, zalim yöneticilere, hak 
ve adalet sözünü söylemektir”.

İmam-ı Gazali’nin İhya-i Ulum’id-Din’de naklettiğine göre, Hatit 
ez-Zeyyad adlı âlim ve mücahit bir genç, hükümetin haksızlık ve 
yanlışlıklarını anlatıp, halkı uyardığı için yakalanıp Haccac-ı Zalim’in 
huzuruna getirildi. Zalim Haccac, bu gence “sorularıma cevap vere-
cek misin?” dedi. Genç âlim:

“Evet, istediğini sor. Çünkü ben Rabbime şu üç konuda kesin söz 
verdim:

1- Bir şey sorulursa doğru söyleyeceğime
2- Bir musibete uğrarsam sabredeceğime
3- Eğer nimet ve afiyet bulursam şükredeceğime...
Bunun üzerine Haccac: “O halde benim hakkımda ne dersin?...”
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Hatit:
- Doğrusu sen Allah’ın yeryüzündeki düşmanlarındansın. Al-

lah’ın haram kıldığı hudutları çiğneyen ve haksız yere, zan ve 
vehimle insan öldüren bir uğursuz adamsın!..

Haccac:
- Peki, emirel müminin olan Mervan oğlu Abdulmelik hakkın-

da ne dersin?
Hatit:
- O, suçu ve sorumluluğu bakımından senden daha şedid bir 

zalimdir. Sen, O’nun günahlarından sadece birisisin!..
Bunun üzerine, etleri kemiklerinden parça parça ayrılacak 

şekilde işkence yapılarak şehit edildi.
Çünkü imanın özü “Allah için sevmek ve yine, Allah için buğz 

etmektir”. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz:
“İçlerinde, amelleri peygamberlerinkine benzeyen onsekiz-

bin abidin de bulunduğu bir yerleşim bölgesinin, tamamı Al-
lah’ın azabına düçar oldular.” Buyurunca, Ashab-Kiram: Neden 
ya Resulellah? Diye sormuşlar Efendimiz ise;

“Çünkü o ibadet ehli kişiler, yapılan zulüm ve kötülüklere 
Allah için, buğz etmiyor (öfkelenmiyor) lardı. Emri bil maruf ve 
nehyi anil münker yapmıyorlardı” cevabını vermiştir.

Başka bir hadisi şerifte: “Salih kişilerin gayretsizliği ve gev-
şekliği ve Allah’a isyan karşısında sükût etmeleri yüzünden bir 
karyenin helak olabileceği” bildirmiştir.63

Böylesine gayretsiz bir tavırla, zulmü ve küfrü hoş görmeler; Sa-
dece kendi şahsını ve şakşakçılarını düşünüp bencil bir yaklaşımla 
ülkedeki soygun ve soysuzlukları boş vermeler sonucu, “İnsanların 
en şerlileri iktidar olmakta, zulüm ve zillet yaygınlaşmakta, halkın 
ihtiyaçları ve hayırlı insanların ikazları hesaba katılmamaktadır”64

Gayretsizliğe “sabır”, teslimiyetçiliğe “hoşgörü” kılıfı geçi-
renler, sadece kendilerini ve safdil tabilerini aldatmaktadır.

İmam-ı Gazali, ibadetlerin zahmetine ve haramların çekiciliğine 
sabretmenin, FARZ.. Musibetlere ve nefsin hoşuna gitmeyen halle-
re sabretmenin, SÜNNET.. Namusuna, mukaddesatına ve toplum 
hukukuna tecavüz karşısında sabretmenin ise HARAM olduğunu 
anlatmaktadır.65 
63)  Bezar, Tabari
64)  Hadisi şerif. İhya-i Ulum
65)  İhya-i Ulum. C.4 Tevbe Kitabı Sabır Bölümü
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Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta, “öfke” nin, ima-
nın ve aklımızın kontrolünde olması, Allah’ın rızasının esas alın-
ması ve Kur’ani sınırların korunmasıdır.

“Kuvvetli ve kahraman kişi, başkalarının sırtını yere getiren 
değil, öfke anında nefsine hakim olandır”66 hadisinde de, akıllı 
ve hayırlı kişilerin hiç öfkelenmeyeceği değil, öfkesi anında nefsine 
hakim olacağı, yani öfkesini imanın ve insanlığın hizmetinde, ölçülü 
kullanacağı vurgulanmaktadır. Aksi halde, öfkesine yenik düşenler 
ve Allah’ın rızası için değil, nefsin arzuları için kızıp köpürenler, şey-
tanın oyuncağı durumundadır. Bu tür öfke ve hiddet, aklı bulandı-
ran ve insanı şiddete yollandıran şeytani bir dürtü olduğundan ve 
insan ne yaptığının farkına varmadığından, sonunda pişmanlığın 
fayda etmediği zarar ve zulümlerle sonuçlanmaktadır. Böylesi ölçü-
süz ve kontrolsüz öfkeler psikolojik bir problemdir... Bir nevi ruh 
hastalığı ve akıl noksanlığıdır.

Ama din ve diyanet gayreti, adalet ve hakkaniyet gayesi ile 
ve aklıselimin kontrolündeki bir öfke ise, zaafiyet değil bir fazi-
lettir... Günah ve ayıp değil, İslami bir hassasiyet ve farziyettir. 
Din gayretimizi ve disiplinli öfkemizi, hoşgörü hoşafıyla sulan-
dırmak isteyenler, bizi nemelazımcı bir toplum haline getirmek 
isteyenlerdir. Çünkü öfke, her türlü haksızlık ve ahlaksızlığa 
karşı, insani ve İslami bir tepki gösterelim diye Allah tarafından 
bize verilen tabii ve temiz bir yetenektir.

“Öfke”nin Ayarı
Öfke, insanın inancına ve çıkarına dokunulduğu... Haksızlık ve 

hakarete uğratıldığı... Hayâsızlık ve yanlışlıklarla karşılaştığı durum-
larda gösterdiği kızgınlık ve taşkınlık tavrıdır. Çirkin davranışlar ve 
haksızlıklar karşısında, vicdanlı ve onurlu insan elbette ilgisiz ve tep-
kisiz kalamayacaktır. Ancak, olur olmaz şeylere kızıp köpürmek, çok 
basit bahanelerle aşırı sinirlenmek, kendini kaybetmiş gibi çılgına 
dönmek, oldukça yanlıştır ve yararsızdır. 

Böylesine aşırı öfke halinde, insanın kontrolü kendi şuurundan 
çıkıp, şeytanın eline geçecektir. Çocuklarını, yakınlarını, dostlarını 
ve çevresindeki insanları, hak etmedikleri şekilde kırıp ve üzecektir. 
Ve giderek sevilmeyen ve saygı gösterilmeyen birisi haline gelecek-
tir. Çünkü herkes ve her halde bu gibilerin kahrını çekmeğe mecbur 
değildir. Halbuki, öfkesini yenebilmek ve kontrolünü yitirmemek, 
66)  Müslim - Buhari
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olgunluk alametidir ve övülmektedir. Aleyhisselatü Vesselam Efendi-
mizin “Gerçek pehlivan rakiplerini değil, öfkesini yenebilendir” 
buyurması bunun içindir. 

Kur’an, cennete layık takva ehlini şöyle tanıtmaktadır: “Ki Onlar, 
bollukta da, darlıkta da infak edenler, (yoksula ve cihat yoluna 
para verenler) öfkelerini yenenler ve insanlar(daki hakların)dan 
bağışlama ile (vaz) geçenlerdir.”67

Evet, insan öfkelenmez değildir. Belki bu bir dereceye kadar, 
olumsuzluklar karşısında tabii bir tepkidir. Ancak, Kur’an’ın is-
tediği, bu gibi durumlarda, insaf ve itidali elden kaçırmamak ve 
öfkesini frenleyebilmektir. İşlenen suçların ve saçmalıkların çir-
kinliğine ve çevreye verdiği zarar ölçüsüne göre, adil ve asil bir 
tepki elbette gereklidir. Hz. Lut’un, ahlaksız kavmine “Gerçek-
ten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım”68 ayeti 
buna güzel bir örnektir. Ne var ki, ceviz kabuğunu doldurmayan 
meseleler ve nefsi hesap ve hevesler yüzünden, hemen öfkele-
nip parlayan ve etrafına hakaretler yağdıran tipler, aslında zayıf 
karakterli ve aciz kimselerdir. Aciz kimseler ise ağırlığı ve say-
gınlığı bulunmayan, “ucuz kimselerdir.”

Peygamber Efendimiz, insanların öfkelendiği zaman, ayakta ise 
oturmasını, oturuyorsa uzanmasını veya o ortamdan uzaklaşmasını 
ve abdest almasını tavsiye etmektedir. Öfke hali geçinceye kadar, 
eğitim, tebliğ, amirlik ve hâkimlik gibi görevlere de, kısa bir süre ara 
verilmelidir. Çünkü öfkeli iken, doğru düşünmek, isabetli iş görmek 
ve adaletli karar vermek mümkün değildir. “Musa kabaran öfke-
si (gazabı) yatışınca Levhalar’ı aldı. (Onlardan bir) Nüshasında 
“Rablerinden korkanlar için (elbette) bir hidayet ve bir rahmet 
(doğru yolu bulmak ve onurlu yaşamak) vardır” (yazılıydı.)”69 
ayeti buna işarettir. Kur’an tevekkül ve terbiye sahibi müminleri 
“(Gerçek mü’minler) Büyük günahlardan ve çirkin utanmazlık-
lardan (fuhşiyattan) kaçınıp çekinenlerdir ve kızdıkları-gazap-
landıkları zaman affedip bağışlayabilen kimselerdir.”70 şeklinde 
tarif etmektedir... Evet, olgun müminler, Hz. İbrahim misali: “Çok 
halim (yumuşak huylu), bağrı yanık ve duygulu ve kendisini bü-

67)   Ali İmran: 134
68)   Şuara: 168
69)   Araf: 154
70)   Şura: 37
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tünüyle Allah’a vermiş bir kimseydi.”71 şahsiyetlerdir. 
“Şayet kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından 

dağılıp giderlerdi.”72 Rast gele öfkelenip parlayan ve bağırıp çağı-
ran kimseler dost bulamaz.

“İnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş 
olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslayıp bö-
bürleneni sevmemektedir.“Yürüyüşünde orta bir yol tut, (ağır-
başlı ol. Konuşurken) sesinden de (yüksek perdeleri) eksilt. 
Çünkü, seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir.”73 
uyarısına dikkat edilmelidir. 

Oysa “(Elbette) Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet 
gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı 
olmayandır, yumuşak davranandır.”74 Evet “Tatlı dil, yılanı deli-
ğinden çıkarır. Acı söz ise, samimi dostları bile bıktırır.”

Allah’ın emri, “insanlara güzel söz söyleyin” (Bakara: 83) 
“Kullarıma, (herkese karşı) sözün en güzel olanını konuşma-
larını söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmak ister.”75 “Rab-
binin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel 
şekilde mücadele et!”76 “(Ey Elçim)  Sen af (veya kolaylık) yo-
lunu benimse, (İslam’a) uygun olanı (örfü) emret ve cahillerden 
yüz çevir.”77 “İyilikle kötülük asla bir olmaz. (sen insanları hakka 
davet ederken, şahsına yapılacak kötülükleri) en güzel şekilde 
karşıla. O zaman bakarsın ki aranızda düşmanlık bulunan kim-
se sıcak ve sadık bir dost oluvermiştir.”78 “Allah, zulme (hak-
sız itham ve iftiralara) uğrayanlar(ın hâkim karşısında konuşup 
hakkını savunması) dışında, kötü sözün söylenmesini sevmez.”79 
ayetlerine ve uyarılarına rağmen, hala öfkelenip kızanlar, etrafına 
bağırıp çağıranlar, unutmasın ki, insanlara değil, sadece “Laftan 
anlamayan hayvanlara karşı bağırılıp çağrılır.”80 

71)   Hud: 75
72)   Ali  İmran: 159
73)   Lokman: 18-19
74)   Bakara: 263
75)   İsra: 53
76)   Nahl: 125
77)   Araf: 199
78)   Fussilet: 34
79)   Nisa: 148
80)   Bakara: 171
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Cenab-ı Hak Hz. Musa ve kardeşi Harun’a: “İkiniz (birlikte) 
Firavun’a gidin (gerçekleri bildirin), çünkü o, iyice azmış vazi-
yettedir. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt alıp-düşünür 
veya içi titrer-korkar (siz görevinizi yerine getirin ve sorumlu-
luğu ona yükleyin).”81 diye tembihlerken, bizlerin aile fertleri-
mize, talebelerimize ve çevremizdekilere karşı, sert ve soğuk 
davranmamız reva mıdır? Ne biz, haşa, Hz. Musa’dan üstün ve 
ne de muhataplarımız Firavundan aşağı olmadığına göre, iki de 
bir kızıp köpürmeye ne hakkımız vardır?

Allah insana konuşma biçimi olarak “Beyan”ı öğretmiştir.82 
Beyan; duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakilere eksiksiz ve 
etkili biçimde anlatma demektir. Yani beyan, bilgi ve beceri ge-
rektirir. Beyan, bilgelik işidir. Böğürtü ve homurtu ise, hayvan-
ların anlaşma şeklidir. Kızmak ve bağırmak, insanlara yakışan 
bir davranış değildir. Velhasıl, “öfke ile kalkan zararla oturacak-
tır.” “Keskin sirke, önce kendi küpünü çatlatacaktır.” Bağırmak 
ve böğürmek hayvanların; tatlı ve yumuşak konuşmak insanla-
rın halidir. 

Ve asıl marifet, biraz haksızlığa ve hakarete uğradığı zaman, 
nefsini frenlemek ve öfkesini yenebilmektir. Yoksa normalde, ikram 
ve iltifatlar karşısında, hiç kimse kızıp köpürmeyecektir.

Elazığ ulemasından Rahmetli Hacı Tevfik Efendi’yi (k.s) ziyarete 
gelen sert huylu birisi  “Hocam, çok şükür nefsimi terbiye ettim. 
Artık sabır ve sükûnete eriştim” deyince, o Zat kendisine “Bu de-
diğiniz, kuyruğunuza bastıkları zaman belli olur. Bakalım, dişle-
rini gösterip hırlayacak mısın, yoksa “olur böyle şeyler” deyip 
hoşgörü ile karşılayacak ve bağışlayacak mısın?” demiştir.

Bağırıp azarlamak gibi, alçak sesle de olsa, “iğneleyici, it-
ham edici ve iğrendirici” sözler de kalp kırıcıdır ve insanları 
kendimizden uzaklaştırıcıdır. “Küçük düşürücü ve hor görücü” 
tavırlar yanlıştır ve insanlık dışıdır. Çünkü, kalbini kırdıklarımız, 
kendimizden kopardıklarımızdır. Sözün erkeğini değil, dişisini 
kullanmalıdır. Evet, her sözün, aynı şeyi ifade eden, hem erkeği 
hem de dişisi vardır. Sözün erkeği serttir, dikenlidir ve acıtır. 
Dişisi ise yumuşaktır, yavaştır ve yatıştırır.
81)   Taha: 43-44
82)   Rahman: 3
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Kızgınlık, kabalık ve kabadayılık, kahramanlık değildir. Ağır-
başlılık, oturaklılık ve vakarlık ise onur ve olgunluk alametidir. 
Konuyu bir şiirle kapatalım.

Tez kızıp da, çok köpürme
Çünkü ağırlığın gider
Yediğin kaba tükürme
Sonunda varlığın gider

Sakince konuş, bağırma
Kötü sözlerle çağırma
Adil ol taraf kayırma
Bütün saygınlığın gider

Zorluğa dayan sakin ol
Her haline sen hâkim ol
Ahmet Allah’a yakın ol
Ki, cümle darlığın gider.

•İLETİŞİMDE GÜZEL VE DÜZGÜN
KONUŞMA ALIŞKANLIĞI

Her sanat, ilgi duyarak ve öğrenmeğe çalışarak edinilir. Ya-
parak ve yaşayarak güçlenir. Deneyim ve birikimlerle gelişir... 
Konuşmak da bir sanattır ve her sanat gibi mutlaka bir acemilik 
ve çıraklık dönemi geçirilir. Evet, güzel konuşmak bilgi ve be-
ceri işidir. 

Etkileyici ve yönlendirici bir konuşmacı olmak... Dinlenen 
ve değer verilen birisi sayılmak... İzlenen ve özlenen kimseler 
sınıfına katılmak için neler yapılması ve nasıl hazırlanılması ko-
nusunda bize yöneltilen ısrarlı soruları yanıtlamak ve dostları-
mıza yardımcı olmak üzere; aşağıdaki prensipleri hatırlatmayı 
gerekli gördük:  

1- Her şeyden önce, güzel ve etkili konuşmak, hem insani bir 
gerektir, hem de dini bir görevdir. İnsanlarla doğru ve doyurucu 
bir iletişim kurabilmek ve dinimizce önemle emredilen tebliğ-tanıtma 
görevini hakkiyle yerine getirebilmek için, güzel konuşma sanatını 
öğrenmekle yükümlü olduğumuza inanmamız, çok önemlidir.  
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2- Bu işi başaracağımıza ve iyi bir hatip-konuşmacı olacağı-
mıza, önce inanmamız lazım gelir. Öyle ise, tutku derecesinde bu 
işe sarılmamız... İkili ilişkilerden dost sohbetlerine, çocuk terbiyesin-
den eğitim seminerlerine kadar her fırsatı iye kullanmamız gerekir. 
Kendimizi, hayırlı hedeflerimize kilitlemeli, başaramam endişelerini 
ve acemilik engellerini bir bir devirmelidir. Unutmayın, bir konuyu 
dert edinen ve girişim cesareti gösteren, o işi yarı yarıya başarmış 
demektir. 

3- Yakınlarımızın, tanıdıklarımızın ve tüm halkımızın yanlış 
tavır ve davranışlarını düzeltmek ve onları olumlu ve yararlı 
yönde değiştirmek istiyorsak, önce onların düşüncelerini de-
ğiştirmeliyiz. Bakış açıları ve değer yargıları düzelen insanların, 
haliyle yaklaşım ve yaşamları da bundan etkilenecek ve düzelecek-
tir. İnsanların düşüncelerini değiştirmenin en keskin yolu ise, samimi 
ve seviyeli sohbetlerdir. Bir yandan kendimizi sürekli yenilemeye ve 
geliştirmeye çalışırken bir yandan da hikmetli ve ibretli sözlerimizle 
başka beyinleri etkilemeğe ve değiştirmeye çabalamak, zaten yara-
tılışımızın önemli bir gayesidir. 

4- Konuşma becerinizi geliştirmek için, bol bol pratik yapın 
ve her fırsatı değerlendirin. Bisiklet sürmeyi, denizde yüzmeyi öğ-
renmek için çırpındığınız gibi, güzel ve etkili konuşmak için de ken-
dinizi sık sık deneyin. Bunun için kendinize olan özgüveni geliştirin 
ve yeteneklerimizin gizli virüsü olan korkuları yenin... İnsanları boz-
guna ve başarısızlığa uğratan bu ürkeklik ve gevşeklikten vazgeçin. 
Unutmayınız ki, başarısızlık, bir işi savsaklamanın ve karamsarlığın, 
uğursuz neticesidir. 

5- Konuşacağınız konuları iyi bilmeniz ve bunun için de 
yeterli hazırlığı görmeniz gerekir. Bol bol okumanız ve araş-
tırmanız sizi güçlendirecek ve cesaretlendirecektir. Konuşma 
becerisi bir silah ise, bunun mermisi, yeterli bilgilerdir. Dinle-
yici karşısına hazırlıksız çıkan bir konuşmacı, yarı giyinmiş bir 
adam görünümündedir. Ne kadar iyi pazarlamacı olursa olsun, 
sermayesiz satıcı müşterisine ne verebilir. Okuduğumuz yazı 
ve kitaplardaki önemli bölüm ve cümleleri olduğu gibi ezberle-
mek yerine, onları sindirmeye ve kendimize mal etmeye gayret 
etmelidir. Bir kitabı veya konuyu, gerekirse birkaç kere okuyup 
kapattıktan sonra, hiç bakmadan hatırlayıp-yorumlayıp yazabil-
diklerimiz, kendimize mal ettiklerimizdir. 
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6- Yapacağınız konuşmaları mutlaka planlayınız. Giriş, ge-
lişme ve sonuç bölümlerini iyi hazırlayınız. Konuların ana baş-
lıklarını ve önemli noktalarını yazınız. Anlatırken gereksiz ay-
rıntılarla konuyu dağıtmayınız... Notlarınıza ve amacınıza bağlı 
kalınız... Ancak konuşmanızı satır satır yazıp okumaya veya 
bunları ezberleyip aynen aktarmaya da kalkmayınız... Sadece 
konulara hakim olmaya çalışınız. Hazırladığınız ve programla-
dığınız konuşmaları kendi kendinize tekrarlayınız ve prova ya-
pınız. Konuşma içindeki bazı konuları arkadaş çevresinde veya 
küçük topluluklar içerisinde anlatınız. 

7- İnandığınız gerçekleri dile getirin ve dinleyicilere güven 
verin. Kendinizin inanmadığı şeylere başkalarını inandırmak müm-
kün değildir. İnsanların gözüne bakarak ve onların gönlüne akarak 
konuşmanızı sürdürün. Sesinizin tonunu da iyi ayarlayın... Ba-
ğırıp çağırmayın, ama coşkulu ve kararlı davranın ve dinleyicilerin 
duygularına tercüman olmaya çalışın. 

Onların sorunlarına çözüm yolları sunun. İnsanların ilgi ve ihtiyaç 
kapılarından yaklaşın. Yani konuşmalarınızı dinleyicilerle paylaşın. 
Onların bilgi ve kültür seviyesine uygun kelime ve deyimler kullanın. 
Dinleyicilerin duymaya can attıkları şeyleri anlatın, ama bunların içe-
risine onlara seviye kazandıracak ve beyinlerinde inkılap yapacak 
gerçekleri de katın. 

8- Somut ve sosyal gerçekleri dile getirin. Felsefi ve hayali 
şeylerle dinleyicileri meşgul etmeyin... Tarihi olayları ise, ara sıra ör-
nek olmak, ve konuşmanıza hız ve heyecan kazandırmak için söy-
leyin.

Dinleyicilerin dikkatini bir noktaya yoğunlaştırmak ve onlara dü-
şünme ve değerlendirme fırsatı hazırlamak için, bazen imalı ve örtü-
lü sözler faydalı olsa da, genellikle mesajımızı net ve kesin ifadelerle 
anlatmak daha elverişlidir. Tamamı yuvarlak laflardan, yavan ve ka-
palı kavramlardan oluşan konuşmalar dinleyicileri çabuk bıktıracak 
ve nefret ettirecektir. 

9- Bir seminer veya konferans süresinde pek çok meseleye 
girip yarım yamalak bırakmaktansa, özellikle birkaç konuyu ele 
alıp onlar üzerinde durmak daha verimli olacaktır. Örneğin on 
beş dakikalık bir konuşmada bir veya iki konu üzerinde, 1 saat-
lik bir konuşmada ise bir ana konuyla bağlantılı dört veya beş 
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ara konu üzerinde yoğunlaşmalıdır. İnsanların dinleme, öğren-
me ve öğrendiklerini sindirebilme kapasitesini zorlamamalıdır. 
Bir anda çok çeşitli ve oburca yemek nasıl mideyi karıştırır ve 
kusturursa, bunun gibi aşırı bilgi yüklemesi de beyin disketleri-
ni zorlayacak ve karıştıracaktır. Bu nedenle konuları ve konuş-
maları mutlaka sınırlı tutmalıdır. 

10- Konuşmalarınızı yeri geldikçe belgelere dayandırın ve 
açıklayıcı örneklerle donatın. Herkesin gazetelerden okuduğu, te-
levizyondan duyduğu canlı ve taze olayları ve şahısları hatırlatın. 
Çünkü güncel ve gerçek bir örnek, bir düşünceyi ilginç ve inandırıcı 
kılmak için en etkili yöntemlerden birisi durumundadır. Evet, bir ger-
çeği zihinlere kazımanın yolu, onu güncel ve ilginç bir olayla kanıt-
lamak ve herkesin, menfaati gereği o konuya ilgi duymasını sağla-
maktır. Ve hele bir konuyu konuşmacının bizzat kendi yaşadığı bir 
olayla ve deneyimleri yardımıyla açıklaması daha da etkili ve inan-
dırıcı olacaktır. Ve özellikle, bir konuda uzman olmuş ve tanınmış 
kişilerin kitaplarından ve gazete beyanlarından belgeler sunarak... 
Resmi istatistik verilerine ve ciddi araştırma servislerine dayanarak 
verilen bilgiler daha çok kıymet ve kabul bulacaktır. Bu arada yeri 
geldikçe, resim, karikatür ve şemalarla konuları açıklamak da olduk-
ça yararlıdır. 

11- Konuşmalarınızla kendinizi değil, dinleyicileri tatmin et-
meyi amaçlayın. Ağırbaşlı ve anlayışlı davranın. Kendinizi satmaya 
ve üstünlük taslamaya kalkmayın. Dinleyicilere saygılı olun ve onları 
onurlandırın. Özel ve yöresel başarılarını kutlayın ve kendileriyle ve 
problemleriyle ilgilendiğiniz imajını uyandırın. Ara sıra, dikkatleri top-
lamak ve izleyenlerin ilgisini artırmak için onlara, genellikle bilecek-
leri sorular yöneltin ve cevap vermelerini sağlayın... Yani dinleyicile-
rinizi konuşmalarınıza ortak yapın. Onların da, sohbet sırasında size 
sorular sormasına fırsat tanıyın. Velhasıl, dinleyicilerle kaynaşın.

12- Dinleyicilere asıl amacınızı belirtin ve onlara hedef gös-
terin. Mutlaka sorumluluk yüklenecekleri ve sorunların çözümüne 
yardım edebilecekleri şartları ve teşkilatları sezdirin. İnsanlara ula-
şılması imkansız gibi görünen hayali hedefler, ve güç yetiremeye-
cekleri ağır ve riskli hizmetler teklif etmeyin. Bizzat kendinizin yap-
madığı, yapamayacağı ve katlanamayacağı şeyleri söylemeyin. 

13- Teklif ve tavsiyelerinizin kabul görmesi ve sözlerinizin 
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benimsenerek dinlenmesi için, izleyicilerden kesinlikle ve ge-
nellikle “evet” yanıtı alacağınız sorular yöneltin. Onların “hayır” 
diyeceği ve kabul etmeyeceği konularla söze girmeyin.. Dinleyi-
cilerle ortak paydalar ve faydalar zemininde kenetleşin. İtiraz ve 
isyan edilecek soruları değil, ittifak ve itibar görecek konuları 
öncelikle dile getirin. Onları ruhen ve fikren hazırladıktan ve yu-
muşattıktan sonra, daha ağır gerçekleri, dozunu artırarak ver-
meğe gayret edin. Çünkü toprak sürülmeden tohum ekilmez.

14- Konuşmalarınızın etkili olması için, görüntünüz de olduk-
ça önemlidir. Hem kılık kıyafetiniz, hem de jest ve mimikleriniz (el 
kol hareketleriniz ve yüz şekliniz) dinleyicileri olumlu veya olumsuz 
yönde etkileyecektir. Pejmürde kıyafetler, yılgın ve hırçın görünüm-
ler bizim hakkımızda yanlış kanaatlere yönlendirecek ve sözlerimi-
zin etkisini gölgeleyecektir. Nasıl göründüğümüz, nasıl davrandı-
ğımız, neler anlattığımız ve nasıl anlattığımız? Sorularının cevabı, 
iletişim ve etkileşim açısından oldukça önemlidir. “Uslub-u beyan, 
aynıyle insan” denmiştir. Konuşmalarımızda kontrol ve disiplini de 
kaybetmeyelim. His ve heyecanlarımızın değil irade ve inancımızın 
emrinde hareket edelim. Çünkü disiplinsiz bir konuşma, frensiz ara-
ba gibidir. Kime çarpacağı ve nerede takla atacağı belli değildir.

15- Başka hatiplere ve meşhur kişilere özenmeğe çalışmayın. 
Onlardan yararlanın, ama taklitçi ve ezberci olmayın. Siz, kendiniz 
olmaya, yani doğal ve orijinal kalmaya bakın. Bir şeyin hakikisi du-
rurken sahtesine ve taklidine kimse rağbet etmez.

16- Ana konuları ve ara başlıkları sık sık özetleyin... Böylece 
anlattıklarınızın beyinlere kazınmasına ve kalıcı olmasına özen 
gösterin. Ve dinleyicilerinizden, öğrendiklerini eyleme dönüş-
türmelerini ve benimsedikleri gerçekleri başkalarına da iletme-
lerini isteyin.

17- Özel sıkıntılarınızı ve teşkilat içi sorunlarınızı, genel kon-
ferans ve seminerlere taşımayın. Böylesi toplantıları, şahsi he-
ves ve hesaplarınıza basamak yapmaya kalkışmayın... Böyle 
yaparsanız ağırlığınız ve saygınlığınız zayıflayacaktır.

18- Konuşmanın sonunda dinleyicilere, gösterdikleri ilgi ve 
sabırdan dolayı tebrik ve teşekkür edin... Telefon veya adres 
vererek, onların tepkilerini ve taleplerini değerlendireceğinizi 
bildirin.
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•İNSANLARI YÜZÜNDEN VE BEDEN
DİLİNDEN OKUMA USTALIĞI

İnsanın vücut dili, yani hal ve hareketi bazen sözlerinden 
daha anlamlı mesajlar taşımaktadır. Bu nedenle ağzımızdan ve 
lafımızdan önce tavrımızı ve tarzımızı düzeltmek ve kontrol et-
mek, daha duyarlı ve yararlı olacaktır. “(Elbette) Güzel bir söz 
ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayır-
lıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranan-
dır.” (Bakara: 263) gibi ayetlerde uygun ve olgun davranışların 
muhataplarımızı olumlu yönde etkileyeceği ve bizi Allah’ın rıza-
sına eriştireceği vurgulanmaktadır. “Arkadan çekiştirip duran 
(gıybet ve dedikodu yapan) ve kaş göz işaretiyle (insanlarla) 
alay edip (aşağılayan) her kişinin vay haline. (Ki bu açık bir gu-
rurlanma (aldanış) ve fesatlıktır.)” (Hümeze: 1) ayeti de vücut 
dilinin kötü kullanılmasını yasaklamaktadır.

Marifetname’de İnsanı Tipinden Tanıma! 
18. yüzyılda yaşamış ünlü bilim adamı ve mutasavvıf Erzurumlu 

İbrahim Hakkı’nın (1705-1771) Marifetname’si ansiklopedik bir kitap 
olması itibariyle, fizyognomiye (görünüş bilimine ve beden diline) de 
büyük yer ayırmıştır. Bu eser, kapsamlı ve olgun düzeyde eğitim 
almış, çağındaki bilgi ve keşifleri de araştırıp anlamış olan büyük 
İslam Âlimi İbrahim Hakkı Hz.lerinin eski ile yeniyi kaynaştırmaya 
çalıştığı bir kitaptır. Ve zaten kendi ifadesine göre de yaşadığı döne-
min bütün bilgilerini kapsayan ansiklopedik özellikte bir çalışmadır. 
İbrahim Hakkı Hz.leri bu kitabında kendinden önce yaşamış İslam 
düşünürlerinin eserlerinden yararlandığı için, eserin fizyognomiyle 
(vücut dili ve görünüş bilimi) ilgili bölümünü okurken önceki dönem-
lerdeki İslam âlimlerinin görüşleri konusunda da önemli bilgilere ula-
şılmaktadır.

Beden Dilinin Gizemi ve Özelliği
Her insanın “öz”ü “yüz”üne, ruh hali ve psikolojisi beden 

diline ve mimiklerine yansımaktadır. Bu nedenle insanların be-
den dilini okumak ve ona göre davranmak bir bilgelik sanatıdır. 
İnsanların dilinden ziyade hali önemli ve anlamlıdır. Soğuk ve 
somurtkan yüz hatları ve bakışlarla, doğru ve olumlu şeyler de 
konuşulsa yararı olmayacaktır. Canı sıkılan bir insanın kaşları 
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çatık, yüzü asık, omuzları düşük ve algı merkezi kapalıdır. He-
pimiz sık sık sebepsiz bir can sıkıntısı yaşarız. Oysa çok kere 
kaşlarımızı çattığımız, yüzümüzü astığımız ve omuzlarımızı dü-
şürüp, algı merkezimizi kapattığımız için canımızın sıkıldığının 
farkına bile varmayız. İnsan hangi tavrını takınırsa, bir süre 
sonra beden kimyasında meydana gelen değişikler sebebiyle o 
yönde duygular yaşamaya başladığını unutmamalıyız. Sıkıntılı 
bir insan gibi davranmakla hem biz mutsuzluk yaşarız, hem de 
karşımızdaki insanlara ve muhataplarımıza yanlış telkin ve te-
dirginlik aşılarız. İslam Peygamberi ve insanlık rehberi Hz. Mu-
hammed’in de (SAV); imana, ahlaka ve temel insan haklarına 
yönelik kötü davranışlar karşısında “mübarek yüzünün kızardı-
ğı ve alın damarlarının kabardığı” sağlam kitaplarda kayıtlıdır. 
Yani Peygamber Efendimiz de, yeri geldikçe beden dilini kullan-
mış, konuşmaktansa yüz hatlarıyla haksızlıklara tavır almıştır. 
Ve zaten beden dili Efendimizin “Takriri Sünneti” sayılmış ve 
ölçü alınmıştır. Elbette beden dilinin, yüz ifadelerinin, jest ve 
mimiklerin hepsini tam okumak ve o kişiye uygun tavır takın-
mak açısından, yüzde yüz doğru ve doyurucu bir ölçü saymak 
hatalıdır; ancak bütün bunların insanların psikolojisini yansıttı-
ğı da bir vakıadır.  

İletişimde İlk Dakika Çok Önemlidir
Karşı karşıya gelen iki kişi arasındaki ilk etkileşim, iletişim süre-

cinin önemli bir belirleyicisidir. Bu etkiyi oluşturan faktörler, karşılaşı-
lan kişinin beden dilinden kullandığı kelimelere ve kişinin taşıdığı bü-
tün aksesuarlardan içinde bulunduğu fiziki ortamdaki eşyalara kadar 
geniş bir dilimi gösterir. İşte bütün bu faktörlerin bileşkesi, karşımız-
daki “algılayan kişinin” değerlerine yön verir ve o çerçeve içerisinde 
bizimle ilgili kanaat geliştirir. Muhataplarımızın kişisel özellikleri ve 
toplumsal tecrübeleri ile kalıplaşmış olan yargılar, etkileşim verileri-
ne bağlı olarak iletişimin ilk anında bir “karar” verdirir ve insan karşı-
sındaki kişiyi zihninde etiketlendirir. Bu karar olumlu veya olumsuz 
olabilir.

“Duruşundan hiç hoşlanmadım”, “Bakışını sevmedim”, “Bir 
görüşte kanım ısındı”, İlk gördüğümde vuruldum”, “Ben onu 
gördüğüm an işe yaramaz olduğunu anlamıştım” gibi değerlen-
dirmeler, o kişi ile gelişecek iletişimin temelini teşkil edecektir. Yalnız 
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bu kararlarımız her zaman böylesine açık ve bilinçli olmayabilir. Kişi 
bunları bilinç düzeyine çıkartsa da çıkartmasa da, ilk algılarımızın 
oluşturduğu yargının, iletişim biçiminizde ve o kişiye atfettiğimiz de-
ğerde önemli bir rol oynadığı bir gerçektir.

Aile İçindeki Beden Dili
İletişim kurduğumuz kişilerle kültürümüzdeki ortak özellikler ne 

ölçüde fazlaysa birbirimizin beden dilini anlamamız da o kadar ko-
laylaşır. Bu nedenle kişinin yaşadığı en dar çevre olan aile içinde 
beden dili daha etkili biçimde yoğun olarak kullanılır. “Ne hissetti-
ğimi, ne dediğimi anla” anlamına gelen jest ve mimiklerimiz; yakın 
arkadaşlarımız, dostlarımız, eşimiz özellikle de çocuklarımızla olan 
iletişimimizde önemli yer tutmaktadır. İnsan her şeyden önce beden 
diliyle anlaşmayı umacaktır. Bu durum istediğimizin yapılmadığı ve 
olumsuz bir duyguyu konuşmak istemediğimiz durumlarda daha da 
artmaktadır. Özellikle yakın ilişki içinde olduğumuz kimselerle kur-
duğumuz iletişimde gözümüzün içine bakılmasını, ne demek ve ne 
yapmak istediğimizin anlaşılmasını beklemek hakkımızdır. Bu tür 
küçük işaretlerden çıkartılan anlamlar, ilişkinin olumlu veya olumsuz 
yönde gelişmesini belirlemek açısından büyük önem taşır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler
1. Göz ilişkisi: İnsanların yüzüne bakanlar, bakmayanlardan 

daha çok hoşa gider, unutmayın. (Göz teması)
2. Yüz ifadesi: Canlı olun. Mümkün olduğu kadar sıcak ve dost-

ça tebessüm edin ve gülün. Yüzünüz çevreye olan ilginizi yansıtsın. 
3. Baş hareketleri: Karşınızdaki konuşurken sık sık başınızı 

aşağı yukarı hareket ettirerek onu anladığınızı ve dinlediğinizi his-
settirin. Başınızı hafif dik tutun, ilgisiz davranmayın. 

4. Jestlerimiz: Çok aşırıya gitmeden jestlerinizi kullanın. Elle-
rinizi cebinizde tutmaktan ve kollarınızı kavuşturmaktan, ellerinizle 
ağzınızı örtmekten kaçının. Açık ve anlaşılır jestleri tercih edin. Sı-
cak davranın.

5. Postür (Bedenin duruş biçimi): Ayakta iseniz dik durun, otu-
ruyorsanız sandalye ve koltuğunuzu tam olarak doldurun ve arkanı-
za yaslanın. Birisi ile konuşurken ve birisi doğrudan sizinle konuşur-
ken öne eğilin ve ilginizi gösterin. Kabalıktan sakının.



149SİYASET VE STRATEJİ BİLGELİĞİ

6. Muhataplara yakınlık mesafesi: İnsanlara daima onları ra-
hatsız etmeyecek, mümkün olanın yakın mesafede durmaya gayret 
edin. Uzak durmayın.

7. Yöneliş şekli: Konuştuğunuz ve sizinle konuşan insana dai-
ma dönük olun. İkiden fazla insanla bir gurup oluşturuyorsanız, sizin 
için önemli olanların dışındakilere merkezinizi kapatmayın. Mümkün 
olduğu kadar çok kişiye merkezinizi açık bırakın. 

8. Bedensel temasın samimiyeti: İnsanları tedirgin etmeden, 
mümkün olan her durumda bedensel teması kullanın. Özellikle siz-
lerden gençlere, aynı cinsiyetten olanlara, sizlerden daha alt statüde 
bulunanlara, şefkat ve iltifat kastıyla ve ölçüyü kaçırmadan, dokun-
mak şeklindeki bedensel teması kurmak için her fırsatı değerlendi-
rin, soğuk davranmayın.

9. Dış görünüşün etkisi: Grup normlarına, toplumsal rol ve sta-
tünüze uygun giyinin. Giyiminize mümkün olduğunca renk katın. 

10. Konuşmanın sözel özellikleri: Çok fazla ve çok hızlı konuş-
maktan kaçının. Bir topluluk içinde dinlediğinize yakın konuşun. Se-
sinizin yüksekliğini ve tonunu, bulunduğunuz çevreye göre ayarlayın.

Kültürün Beden Dilini Etkilemesi
Beden dili ilişkilerimizde kültürel farklar arttıkça, özellikle 

yabancı bir ülkedeki hatta kendi çevremizdeki insanların duygu 
ve düşünce akışını değerlendirmemiz oldukça zorlaşır. Örne-
ğin, Washington’da büyük bir markette, ne olduğunu anlama-
dığımız bir malı rahatça çevirip incelemek isterken, bir market 
görevlisi yakınımıza gelip orada bir başka işle uğraşsa, bundan 
huzursuzluk duyarız. Çünkü ülkemizde böyle bir durumda, bu-
lunduğumuz yere gelen bir market görevlisi paketleri karıştır-
dığımızı görünce bize “Ne arzu etmiştiniz?” diyerek müdahale 
edebileceği gibi “Her şeyi karıştırmayın!” gibi bir uyarıda da bu-
lunacaktır. Ya da dünyanın öbür ucunda, Japonya’da alış-veriş 
merkezine giren bir Türk bu kez, her mağaza görevlisinin önün-
de yerlere eğilmesini hayretle izler ve belki de bir süre kendisiy-
le nasıl bir ilişki kurulmak istendiğini anlamayacaktır. 

Benzerliğin Yararlı Yönleri
Farklı kültürlerdeki insanlar teknolojinin sunduğu imkânlardan 

yararlanırken, ortak beden dillerini kullanmaktadır. İnsanlar nerede 
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yaşarsa yaşasınlar benzer şekilde asansöre biner, tenis oynar, bil-
gisayar ve araba kullanırlar. Aynı zamanda biyolojik kökenli beden 
dilinde de birçok ortak nokta vardır. Ortak yaşantı olarak öfke, sevinç 
veya şaşkınlık gibi duygular yaşanır. İşte ortak yaşanan bütün bu 
duygular, bizim dışımızdaki kültüre ait olanı anlamayı zorlaştıran, 
bizden olanı daha kolay ve rahat anlaşılır yapan ayrıntılar barındırır.

Beden dilindeki en benzer ifadeler canlılığı ve iç dengeyi koru-
maya dönük temel psikolojik durumlarla alakalıdır. Korku, kızgınlık, 
hüzün, nefret, mutluluk, dikkat, ilgi, uyku, gerginlik, şiddet bu du-
rumların en belirgin olanlarıdır. Bu genel durumların dışında kültüre 
özgü ve o toplumu belirleyici beden dili özelliklerinin bir başka top-
lum tarafından kısa bir sürede benimsenmesi mümkün olmayacak-
tır. Bu konuda yabancı ülkelerle bazı örnekler verebiliriz; Avrupa’ya 
veya Uzak Doğu’ya yapılan turistik gezilerde, bazı iletişim biçimleri 
bu ülke insanlarında etki yapıp takdirle karşılanır ve yapılan sohbet-
lerde, karşılaşılan insanların belirli özellikleri övgü ile anlatılır. Ancak 
övgü ile söz edilen bu iletişim biçimini kendi toplumunda uygulama-
sını kimse önermeye kalkmamalıdır. Gerçekten de böyle değişimler 
beğenilse ve istense de gerçekleşmesi imkânsızdır. Çünkü bir baş-
ka topluma ait geleneksel kültür, ödünç alınıp yaşanamayacaktır.

Yüzümüzün İfade Ettikleri 
İnsan yüzü kalbin aynasıdır. Mimiklerin derin anlamı, kan dolaşı-

mı sürecinin gözle görülebilir olması, sinir uçlarının yakın bulunma-
sı, kısacası temel duyu organlarının bu bölgede toplanması, yüze 
bakarak vücuttaki tüm gelişmelere ilişkin fikir yürütmemize olanak 
sağlar. İnsan vücudundaki her türlü fiziksel, psikolojik ve patolojik 
gelişmeler bilinçaltı aracılığıyla yüzdeki mimiklerin değişmesine yol 
açar. Deneyimli uzmanlar; yüz ifadesine göre, insanın sağlık vazi-
yeti, onun bağışıklık sistemi potansiyeli ve nihayet, karakter yapısı 
ve psikolojisi hakkında bilgi edinebiliyorlar. “Yüz okuma” sanatında 
kendi sistemini geliştirmiş birkaç ekol bulunuyor. Şöyle ki Japonlar, 
yüzü genelde 3 bölgeye ayırıyorlar.

Bunlar:
1- Üst (alın bölgesi): Bu bölge vücudun ve ruhun genel durumu-

nu gösteriyor.
2- Orta (kaşlardan burnun ucuna kadar): Bu bölgeye bakarak in-

sanın psikolojik durumunu görmek mümkün oluyor.
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3- Aşağı (üst dudaktan çenenin altına kadar): Bu bölge insanın 
karakter yapısını yansıtıyor.

Hayat çizgileri
-Deneyimli bir yüz okuma uzmanı yüz derisine, onun rengine, 

nemliliğine, damar ağının yerleşimine, hatta avuç içine kırışıkların 
durumuna ve derinliğine bakarak çok şey söyleyebilir. Bunların yanı 
sıra, “hayat çizgileri” olarak adlandırılan beş uzvun (kaşlar, gözler, 
burun, ağız ve kulaklar) durumu da dikkatle incelenmelidir.

-Bu uzuvların orantılı olması (biçim, renk, temizlik vs.) iyi bir be-
lirtidir. Bu uzuvların önemlilik derecesine dayanılarak, bazı alternatif 
tıp teşhis yöntemleri geleneksel yöntemlerle bir arada değerlendirilir. 
Bu yöntemler arasında göz irisine göre teşhis yöntemi, kulak kep-
çesine göre teşhis yöntemi, göz küresinin kılcal damar ağına göre 
teşhis yöntemi sayılabilir. Avuç içindeki merkezlere verilen hafif sin-
yallere karşı gösterdikleri tepkilerden yola çıkarak birçok hastalık ve 
sıkıntının sebepleri ve çareleri anlaşılabilmektedir.

-Beş “hayat çizgisinin” ve yüzün üç bölgesinin incelenmesi, yüz 
okuma sanatının temeli olarak kabul edilir. Bununla birlikte insa-
nın karakter yapısı ve psikolojik durumu hakkında genel bir izlenim 
oluşturulabilmesi için yüz kemiklerinin özelliklerini, çene biçimini ve 
genel yüz yapısını dikkate almak gerekir. Son olarak, bu verilerin 
hastanın yaşı da dikkate alınarak değerlendirilmesi önemlidir.

-Ruh halinin durumunu belli ölçüde anlayabiliriz. Çember, oval, 
kare, üçgen ve yamuk şekilli yüze sahip olan insanların karakter ya-
pılarını belirlemek o kadar da zor değildir. Bu yöntem eski zaman-
lardan beri bilinmektedir. Peki, nasıl oluyor da yüz çizgilerine göre 
hastalıklara teşhis koymak mümkün olabilmektedir? 

ÖRNEĞİN:
Mor lekeler ve sivilceler
Gözler altında mor lekelerin aniden ortaya çıkması ve uzun 

süre kalması birçok hastalığın varlığından haber verir. Herkesin 
bildiği sivilceler ise hastalığın yüzümüzdeki “haritası” gibidir. 
Onların yüzdeki yerlerine göre gerek cinsel hastalık, gerekse 
sindirim, sinir ve endokrin sistemi bozukluğu ve diğer bozukluk 
teşhisi koymak imkân dâhilindedir.

Kalp sorunlarının belirtileri
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İşin püf noktası her bir hastalığın o insanın yüzünde kendine 
özgü silinmez izler ve etkiler bırakıvermesidir. Örneğin, günü-
müzde yaygın olan kalp ve damar hastalıklarını yüz çizgileri-
ne göre enfarktüs geçirebileceği önceden haber verilebilir. Bu 
hastalığın teşhisinin konulmasında en güvenilir belirti, çene ile 
alt dudak arasındaki bölgenin uyuşukluğa varacak kadar du-
yarlılığını kaybetmesidir.

- Biraz daha yukarı göz attığımızda, üst dudakla burun arasında 
kırışıklığın olması kalp kapaklarının yetmezliğinden haber verir. Kalp 
yetmezliğinin başlangıç belirtileri dudakların zaman zaman morar-
ması şeklinde ortaya çıkıyor. Böyle bir belirtinin görülmesi doktora 
başvurmak için ciddi bir nedendir. Kalp ve kan dolaşımı organları 
üzerindeki aşırı baskının en önemli belirtisi; her iki tarafta burun ve 
üst dudak arasında derin ve uzun kırışıkların meydana gelmesidir.

- Burun köprüsünün ince olması kalp nevrozunun bir belirtisidir. 
Kılcal damarları belirgin tümsekli kırmızı burun, arteryal kan basın-
cının yüksek olduğunu gösterir. Düşük kan basıncı ise genelde, bur-
nun kırmızımsı mor renk alması şeklinde kendini belirtir.

- Kalp hastalıklarının belirtisi kırmızımsı mor renk almış burun 
kanatları, kan dolaşımı bozukluğunun belirtisi ise kulak kepçeleri-
nin balmumu rengini almasıdır. Şakaklar da teşhis açısından önemli 
bir bölgedir. Bu bölgede deri altında uzun arteryal damarın belirgin 
olması ve yüzün zaman zaman kızarması arteryal kan basıncının 
hızlı ve keskin bir şekilde yükseldiğinin göstergesidir. Bu insanlarda 
hipertoni krizi olasılığı yüksektir.

- Kalp sorunlarının diğer bir belirtisi de yanaklardır. Sol yanağın 
çökük olması kalp yetmezliği şüphesi doğurur. Genç yaşlarda kan 
dolaşımı bozukluğunun belirtisi saçların zamanından önce beyaz-
laşmasıdır. Boynun kısa olması kişinin kalp hastalıklarına yakalan-
ma olasılığının yüksek olduğu gösterir.

- Boynu kısa olan insanlarda; kalp sorunları dışında beyin damar-
larının erken sertleşmesi riski de yüksektir. Sağlık sorunları konu-
sunda yüzde bulunan bazı “kozmetik” bozukluklar da ipucu verebilir, 
örneğin, gözlerin altının torbalaşması ve genelde yüzün şişkin olma-
sı böbrek ve kalkanbezi sorunlarının mevcut olduğunun işaretidir.  

Beden yalan söylemeyi başaramamaktadır!
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Başparmağın parmak uçlarına veya işaret parmağına sürtülmesi 
genellikle bir para bekleme hareketi olarak kullanılır. Özellikle baş-
parmaklarını parmaklarına sürterek müşterilerine ‘Size %40 indirim 
öneriyorum’ diyen satıcılar, veya başparmağını işaret parmağına 
sürterek arkadaşına ‘Bana on bin lira borç ver’ diyen birisi tarafın-
dan yapılır. Bu hareketin profesyonel birisi tarafından müşterileriyle 
ilişki sırasında kullanılmaması gerektiği açıktır.

Boyun kaşımanın anlamı
Bu durumda, yazı yazarken kullanılan elin işaret parmağı, ku-

lak memesinin altını veya boynun yan tarafını kaşır. Bu hareketle 
ilgili gözlemlerimiz ilginç bir durumu ortaya koymuştur; kaşıma işle-
mi yaklaşık beş kez yapılır. Kaşıma sayısının beşten az veya fazla 
olduğu çok ender görülür. Bu hareket bir tür “şüphe duyma veya 
emin olmama” işareti olup ‘Sana katıldığımdan emin değilim’ diyen 
kişiye özgü olan bir harekettir. Özle söz çeliştiğinde, örneğin kişi bu 
hareketi yaparken ‘Kendini nasıl hissettiğini anlıyorum’ derse, ortaya 
çıkmaktadır.

Can sıkıntısının anlaşılması
Dinleyici başını desteklemek için elini kullanmaya başladı-

ğında, bu can sıkıntısının başladığına ve eliyle başını destek-
leme nedeninin aslında uyuyakalmamak için olduğuna dair bir 
işaret taşır. Dinleyicinin can sıkıntısının derecesi; kol ve elinin 
başını ne kadar desteklediğinden anlaşılır. Kafanın el tarafın-
dan tamamen desteklendiği durumda, aşırı can sıkıntısı ve ilgi-
sizlik başlamıştır ve bunun son noktası da başın masanın üze-
rine düşmesi ve kişinin horlamasıdır.

Parmakların davul çalması
Parmakların masa üzerinde davul çalması ve ayakların yere vu-

rulması; profesyonel konuşmacılar tarafından can sıkıntısı işaretleri 
olarak yorumlanırlarsa da, bunlar aslında sabırsızlık işaretleridir. Ko-
nuşmacı olarak bu işaretleri fark ettiğinizde parmaklarıyla davul ça-
lan veya ayaklarıyla yere vuran dinleyici konuşmanıza dahil ederek 
diğer izleyiciler üzerindeki olumsuz etkisini engellemek için stratejik 
bir hareket yapmanız gerekir. Hem can sıkıntısı hem de sabırsız-
lık belirtileri gösteren dinleyiciler konuşmacıya konuşmasını bitirme 
zamanının geldiği mesajını verirler. Parmak veya ayak vurmanın 
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hızının, kişinin ne kadar sabırsızlandığını gösterdiğini belirtmekte 
de faydalıdır. Vuruşlar ne kadar hızlıysa dinleyici o kadar sabırsız 
demektir.

Kenetlenen ve çatı şekline getirilen ellerin anlattıkları
Bu büyüleyici hareket ile ilgili yapılan araştırmalar, genellikle üst/

ast etkileşimi içerisinde kullanıldığını ve kendine güven veya ‘ben 
her şeyi bilirim’ tavrını gösteren bağımsız bir hareket olduğunu 
göstermiştir. Yöneticiler genellikle astlarına talimat veya tavsiyeler-
de bulunurken bu hareketi kullanırlar ve hareket özellikle muhase-
beciler, avukatlar, yöneticiler ve benzeri mesleklere mensup kişiler-
de yaygın görülmektedir.

Hareketin iki biçimi vardır: Birincisi hareketi yapanın fikir veya 
düşüncelerini belirttiği ve konuşmayı yapan olduğu durumlarda kul-
lanılan yüksek çatıdır. Alçak çatı hareketi ise normalde hareketi ya-
panın dinleyici olduğu durumlarda kullandıklarının farkına varmışlar-
dır. Bazı araştırmacılar, kadınların alçak çatı hareketini yüksek çatı 
hareketinden daha sık kullandıklarına dikkat çekmişlerdir. Yüksek 
çatı hareketi geriye atılmış baş hareketiyle birlikte yapıldığında ge-
nellikle ukalalık veya kibir alameti sayılmıştır.

Kişileri değerlendirme tavırları
Değerlendirme, genellikle işaret parmağı yukarıya doğru olarak 

yanağa dayalı duran kapalı bir elle gösterilir. Karşınızdakinin ilgi-
si azalmaya başlamışsa, ama nezaketen ilgili görünmek istiyorsa, 
konumu biraz değiştirecek böylece avucun alt kısmı başı destekle-
yecektir. Genç ve yükselmekte olan yöneticilerin sıkıcı bir konuşma 
yapmakta olan şirket müdürüne saygı göstermek için bu ilgi hare-
ketini kullandıkları da görülür. Ancak şanssızlıklarına bakın ki elin 
herhangi bir şekilde kafayı desteklemeye başladığı anda mesele 
anlaşılmakta ve müdür genç yöneticilerden bir kısmının pek içten 
davranmadığını hissedebilmektedir.

Elin kafa desteği olarak kullanılmayıp yanakta durduğu durumlar-
da gerçek ilgi gösterir. Müdürün hepsinin ilgisini çekmek için uygu-
layabileceği kolay bir yöntem ‘Hepinizin dikkatle dinlediğine çok 
sevindim çünkü biraz sonra soru sormaya başlayacağım!’ gibi 
bir şey söylemesidir. Bu da sorulara cevap verememek korkusuyla 
dinleyicilerin dikkatinin artmasını sağlayan bir yöntemdir.
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Eleştirel işaret parmağı
İşaret parmağını dik olarak yanaktan yukarıya bakması ve baş-

parmağın çeneyi desteklemesi durumunda; dinleyicinin, konuşmacı 
veya konuyla ilgili, olumsuz veya eleştirel düşünceleri var demektir. 
Sık rastlanan bir durum olumsuz düşünceler devam ederken işaret 
parmağının gözü çekiştirmesi veya sıkça silmesidir. Davranış konu-
mu kişinin tavrını da etkilediğinden, hareket ne kadar devam ederse 
eleştirel tavır da o kadar sürecektir.

Bu hareket; konuşmacının ya söylediklerine dinleyici de katarak 
ya da konuşmayı bitirerek hemen bir şeyler yapması gerektiğini gös-
terir. Duruşunu değiştirmesini sağlamak için konuşmacıya bir şey-
ler vermek gibi basit bir hareket tavrını değiştirmesini sağlayabilir. 
Bu hareketin ilgi işareti olarak yanlış anlaşılmasına sık rastlansa da 
destekleyen başparmak eleştirel tavrın işaretidir.  

Ellerin dili ve avuçların mesajları
En az fark edilen ama en güçlü sözel olmayan işaretlerden bir 

tanesini avucumuzla yaparız. Doğru kullanıldığında, avuç okuma, 
kullanıcıya bir otorite ve diğerlerinin üzerinde sessiz bir farkında-
lık sağlayacaktır. Üç tane temel avuçla kumanda hareketi vardır: 
Avuç yukarıya bakıyor, avuç aşağıya bakıyor ve avuç kapalı par-
mak ilerde konumu. Üç konumun farklarını şu örnekle gösterebili-
riz: Birisinden, bir kutuyu kaldırıp aynı odadaki başka bir yere 
taşımasını istediğinizi düşünün. Aynı ses tonu, aynı sözcükler ve 
aynı yüz ifadesini kullandığınızı, ama sadece avuç konumunuzu 
değiştirdiğinizi varsayalım.

Avuç yukarı
Avucun yukarı bakması, sokaktaki dilencinin dilenme hareketini 

andıran şekilde edilgin ve tehdit etmeyen bir harekettir. Kutuyu taşı-
ması istenen kişi, bu isteğin baskısını hissetmeyecek ve normal ast/
üst ilişkisinde bu talebin kendisini tehdit ettiğini düşünmeyecektir.

Avuç aşağı
Avuç aşağı doğru çevrildiğinde, anında daha otoriter zannedi-

lecektir! İstekte bulunduğunuz kişi kutuyu kaldırması için bir emir 
verdiğiniz hissine kapılıp onunla ilişkinize bağlı olarak size tepki 
duyabilir. Örneğin, istekte bulunduğunuz kişi, sizinle eşit statüde 
bulunan bir iş arkadaşınızsa, avucunuz aşağıya bakarak yaptığınız 
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isteği reddedebilir ve isteğinizi avucumuz yukarı bakarak belirttiği-
nizde gerçekleştirmesi daha olası gibidir. İstekte bulunduğunuz kişi 
astınızsa kullanmak için yeterli otoriteye sahip olduğunuzdan, avu-
cun aşağı baktığı hareketiniz kabul edilebilir.

Avuç kapalı ve parmak kalkık
Üçüncü hareketimizde; avuç yumruk şeklinde kapalıysa ve 

parmağınız ileriye uzatılmışsa; konuşanın, dinleyicisini figüratif 
olarak dövdüğü sembolik bir jopa dönüşecektir. İleriye uzatılan par-
mak, özellikle konuşma temposuna göre hareket ettirildiğinde bir ko-
nuşmacının konuşurken kullanabileceği en rahatsız edici hareketler-
den biridir. Parmağınızı ileriye uzatma alışkanlığınız varsa avucun 
yukarı ve aşağı baktığı konumları deneyin. Daha rahat bir yaklaşım 
oluşturduğunuzu ve insanlar üzerinde daha olumlu bir etkiniz oldu-
ğunu göreceksiniz.

Ağızın kapatılması
Ağız kapatmak bir çocuğunki kadar kolay anlaşılır olan çok 

az yetişkin hareketinden biridir. Beyin bilinçaltından söylenen yalan 
dolu sözleri bastırmaya çalışırken, el ağzı örtmeye ve başparmak 
da yanağa bastırmaya yönelir. Bazen bu hareket, ağzın üzerine ge-
tirilen birkaç parmak veya hatta kapalı bir yumruktan ibaret olabilir, 
ama hepsinin anlamı aynı kalır. Çoğu kimse sahte bir öksürükle ağzı 
koruma hareketini saklamaya çalışmaktadır. Gangster veya suçlu 
rolünü oynadığı durumlarda Huınphrey Bogart da diğer gangsterler-
le yapacakları işi tartışırken veya polis tarafından sorguya çekilirken 
dürüst olmadığını vücut diliyle göstermek için bu hareketi kullanırdı.

Konuşan kişi böyle tutarsız ve rahatsız tavırlar sergiliyorsa bu 
onun yalan söylediği anlamına gelmektedir. Ancak bu hareketi siz 
konuşuyorken yapıyorsa, bu da sizin yalan söylediğinizi düşün-
düğü anlamına gelir! Kalabalık önünde konuşma yapan birisinin 
başına gelebilecek en rahatsız edici şeylerden biri, konuşması sı-
rasında dinleyicilerinin bu tür hareketler sergilemesidir. Bu nedenle 
küçük bir dinleyici topluluğu veya samimi bir ortam olması durumun-
da; sunuş veya konuşmayı keserek: ‘Söylediklerim konusunda 
yorumları olan var mı?’ diye sormak akıllıca bir harekettir. Bu da 
dinleyicilerin itirazlarının açığa çıkarılarak size kendinizi temize çı-
karma ve sorulara cevap verme şansını verir.
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Başparmak gösterme tarzı
Başparmaklar egemenlik, üstünlük hatta saldırganlık alameti-

dir. Başparmak işaretleri; ardından gelecek bir hareket ve hareke-
tin destekleyici ifadesidir. Başparmak gösterme, bazen olumlu bir 
hareket olup astlarının yanında ‘serinkanlı’ görünmeye çalışan tipik 
yönetici tavrı da olabilir. Bu hareketler yüksek statülü veya prestijli 
giysiler giyen insanlarda daha sık görülmektedir. Yeni çekici giysiler 
giyen kişiler başparmak hareketlerini eski, modası geçmiş giysiler 
giyen kişilerden daha sık kullandığı belirlenmiştir. Üstünlük göster-
gesi olan başparmaklar, özellikle kişi bununla çelişen bir sözel mesaj 
verdiğinde daha fazla dikkat çekmektedir. Örneğin, hakime dönerek 
‘Sayın hakimim, benim naçizane görüşüme göre......’ diye söze 
başlayan, ama bu arada da baskın başparmak hareketleri yapan ve 
‘burnunun üzerinden bakarak’ başını kaldıran bir avukatı düşü-
nelim. Bu hareket hâkimi, avukatın dürüst olmadığı hatta kendini 
pohpohladığı duygusuna itecektir. Avukat alçakgönüllü görünmek 
istiyorsa, hâkime bir ayağı ona doğru ilerde, ceketinin önü açık, 
avuçları görünür durumda olarak ona dönecek ve alçakgönüllülük 
hatta boyun eğme işareti olarak da hafif öne eğilecektir.

Baskınlık ve saldırganlık hazırlığı
Başparmakların ceplerden dışarıya çıktığı, bazen de kişinin bas-

kın tavrını gizleme girişimi olarak arka ceplerden dışarıya fırladığı 
görülebilir. Baskın veya saldırgan kadınlar da bu hareketi kullanır. 
Kadın hareketi onların da erkek hareket ve davranışlarını kullanma-
larını sağlamıştır. Tüm bunlara ek olarak başparmak hareketlerini 
yapanların daha uzun boylu görünmek için ayakuçlarında sallandı-
ğına da rastlanır.

Başparmakların yukarı bakması
Diğer bir popüler başparmak hareketi de, kollar kavuşturulmuş-

ken başparmakların yukarıya bakmasıdır. Bu savunma ve olumsuz 
bir tavra (kavuşturulmuş kollar) ek olarak üstünlük tavrını (başpar-
maklar) gösteren ikili bir hareket anlamındadır. Bu hareketi yapan 
kişinin başparmaklarını hareket ettirmesi ve ayaktayken de ayakuç-
larında sallanması yaygındır.

Başparmak ile gösterme tavrı
Başparmak ayrıca başka birisini göstermek için kullanıldığında 
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alay veya saygısızlık işareti olarak da algılanır. Örneğin, arkadaşına 
doğru eğilerek, kendi karısını kapalı yumruk ve başparmak hare-
ketiyle gösterirken ‘Kadınlar, hepsi birbirinin aynı’ diyen koca ka-
rısıyla bir tartışmaya davetiye çıkarmaktadır. Bu durumda sallanan 
başparmak o anda kadınla alay etmek için kullanılmaktadır. Bunun 
bir sonucu olarak başparmakla göstermeyi pek çok kadın itici bul-
maktadır. Başparmak sallama kadınlar arasında pek yaygın olmasa 
da bazen kocalarını veya pek hoşlanmadıkları kişileri göstermek için 
kullanırlar.

Avuç açıklığı dürüstlük alameti taşır!
Tarih boyunca açık avuç; gerçek, dürüstlük, sadakat ve teslimi-

yetle bağdaştırılmıştır. Gündelik karşılaşmalarda insanlar iki temel 
avuç konumunu kullanırlar. Birincisinde avuç yukarı dönüktür ve 
yiyecek veya para dilenen dilencinin tipik hareketini andırır. İkinci 
harekette ise, avuç sanki bir şeyi tutuyor veya kısıtlıyormuşçasına 
aşağıya dönük bırakır.

Birinin açık ve dürüst olup olmadığını anlamanın en anlamlı yol-
larından biri, avuç hareketlerine bakmaktır. Nasıl bir köpek teslimiyet 
veya yenilgiyi belirtmek için boynunu gösterirse insan da aynı tavır 
veya duyguyu belirtmek için avuçlarını kullanır. Örneğin, insanlar 
tamamen açık veya dürüst olmak istediklerinde, her iki avuçlarını 
da karşılarındaki insana açık tutarak “Sana karşı tamamen dürüst 
olacağım” gibi bir şeyler mırıldanır. Birisi, açılmaya veya gerçeği 
söylemeye başladığında, avuçlarının tamamını veya bir kısmını kar-
şısındakine açmaya başlayacaktır. Vücut dilinin çoğu öğeleri gibi, bu 
da tamamen bilinçsiz olarak yapılan ve sizde, karşıdakinin doğruyu 
söylediği hissini uyandıran bir hareket olmaktadır.

Haydi, kendimizi tanıyalım
Elleri Ovuşturmak 
Ellerini ovuşturmak, insanların olumlu beklentilerini ilettikleri be-

den dilinden biridir. Bir işten kazançlı çıkanın ellerini ovuşturduğu 
sıkça görülen bir şeydir. Tören düzenleyici ellerini ovuşturarak izle-
yicilere ‘Bir sonraki konuşmacıyı dinlemeyi uzun süredir istiyor-
duk’ demektedir ve heyecanlı pazarlamacı satış müdürünün odası-
na dalar ve ellerini ovuşturarak ‘Büyük bir sipariş aldık, patron!’ 
diyecektir. Ancak, akşamın sonunda ellerini ovuşturarak masanıza 



159SİYASET VE STRATEJİ BİLGELİĞİ

gelen ve ‘Başka bir arzunuz var mı?’ diye soran garson, lisanı ha-
liyle yani bedeniyle size bahşiş beklediğini bildirmektedir.

Kişinin ellerini ovuşturma hızı, beklenen olumlu sonuçların kimin 
yararına olacağını düşündüğünü gösterir. Örneğin, bir ev almak is-
tediğinizi ve emlakçıya gittiğinizi varsayalım. Nasıl bir ev istediğini-
zi dinledikten sonra emlakçı ellerini hızlı hızlı ovuşturarak ‘Tam 
size göre bir yerim var!’ derse emlakçı sonucun sizin için olum-
lu olmasını beklediğini göstermiştir. Ama eğer ellerini yavaş yavaş 
ovuştururken sizin için ideal evi bildiğini söyleseydi kendinizi nasıl 
hissederdiniz?

Bu durumda büyük olasılıkla üçkâğıtçı veya çıkarcı birisi gibi gö-
rünecek ve sonuçların sizden çok onun iyiliğine olacağı hissine kapı-
lacaktınız. Pazarlamacılara müşterilerine ürün veya hizmet tanıtımı 
yaparken ellerini ovuşturacak olurlarsa alıcının savunmaya geçme-
mesi için hareketi hızlı hızlı yapmaları söylenir. Öte yandan alıcı elle-
rini ovuşturarak pazarlamacıya “Neleriniz var bir bakalım?” derse 
bu alıcının iyi bir şey görmeyi umduğu ve satın alma olasılığının yük-
sek olduğu anlamına gelir. Küçük bir uyarı; otobüs durağında soğuk 
bir kış günü beklerken ellerini ovuşturan birisi, büyük olasılıkla bunu 
elleri üşüdüğü için yapıvermektedir.

Kafa Ovuşturma ve Tokatlama 
Yaka çekiştirme hareketinin abartılı bir hali de “Boyun ağrısı” 

hareketi adı verilen, ensenin ovuşturulmasıdır. Yalan söylerken bu 
hareketi yapan birisi genellikle gözlerini sizden kaçıracak ve yere 
bakacaktır. Bu hareket, aynı zamanda kızgınlık ve sinirlenme işareti 
olarak da kullanılır. Bu durumda önce enseye hafif bir tokat vurulur 
ve ardından ense ovuşturulmaya başlanır. Örneğin, altınızda çalışan 
birisinden sizin için belli bir işi tamamlamasını istediğinizi ve onun da 
bunu gereken zamanda yapmayı unuttuğunu varsayalım. Sonuçları 
istediğinizde, onu yapmayı unuttuğunu sözel olmayan yollarla sanki 
kendi kendini dövüyormuşçasına ya alnını ya da ensesini tokatlaya-
rak belirtir. Kafanın tokatlanması unutkanlık anlamına gelirse de kişi 
siz veya durum hakkında ne hissettiğini alnını veya ensesini tokat-
layarak belirtir.

Alnını tokatlıyorsa sözel olmayan yollarla size, unutkanlığın-
dan bahsetmiş olmanıza aldırmadığını iletirken, ensesini tokat-
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lıyorsa aynı yollarla size hatasını hatırlattığınız için ‘baş belası” 
olduğunuzu söylemektedir. Enselerini ovuşturma alışkanlığına 
sahip kişiler, daha olumsuz yaklaşımlı veya eleştirel olurlarken, 
hata yaptıklarını alınlarını ovuşturarak belirtenler daha açık, 
daha rahat kişilerdir.

Göz Ovuşturma 
Akıllı maymun gözlerini ovuşturarak ‘Hiçbir şey görmedim’ der 

ve bu hareket de beynin gördüğü bir aldatma, yalan veya şüpheli 
durumu dışarıda bırakmak veya yalan söylediği kişinin yüzüne bak-
maktan kaçınmak hareketidir. Erkekler genellikle gözlerini bayağı 
güçlü bir biçimde ovuştururlar ve eğer söyledikleri yalan büyük bir 
yalansa, normalde yere doğru olmak üzere bakışlarını yere indirir. 
Kadınlarsa ya kaba hareketler yapmaktan kaçınmaları öğretilerek 
yetiştirildiklerinden, ya da makyajlarını bozmak istemediklerinden, 
gözün hemen altında hafif bir ovuşturma hareketine yönelir. Dinleyi-
cinin bakışlarından tavana bakarak kaçmaya yeltenir.

İlk kim tokalaşmalı?
Birisiyle ilk tanıştığınızda el sıkışmak genel olarak kabul gören 

bir adetse de bazı durumlarda el sıkışması için ilk hareketi sizin yap-
manız akıllıca olmayabilir. El sıkışmanın bir tür hoş geldin işare-
ti olduğunu düşünecek olursak, ilk hareketi yapmadan önce kendi 
kendinize birkaç soru sormanızda fayda vardır: Gerçekten isteni-
yor muyum? Bu kişi beni gördüğüne memnun mu? Pazarlamacı 
adaylarına; haber vermeden ve davet edilmeden ziyaret ettikleri bir 
alıcıya el sıkışma için ilk hareketi kendilerinin yapması durumunda 
alıcının onlara hoş geldin demek istemiyor ve yapmak istemediği bir 
şeye zorlanıyor olabileceği için olumsuz tepki verebileceği öğretilir.

Ayrıca eklemlerinde rahatsızlığı olan insanlar veya elleri meslek-
leri için önemli olan insanlar el sıkışmaya zorlandıklarında savunma-
ya geçebilirler. Böyle durumlarda pazarlamacı adaylarına karşıdaki-
nin el sıkışmak için ilk hareketi yapmasını beklemeleri ve yapmadığı 
durumda başlarıyla selam vermeleri tavsiye edilir.

Doğrucu beden dili en büyük yardımcımızdır! 
“Ona kanım hiç kaynamadı. Görüşmemizin daha ilk dakika-

sında ona verdim notunu. Onda beni iten bir şeyler var. Ne ya-
lan söyleyeyim adam bana pek güvenilir gelmedi. Size kanım 
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o kadar kaynadı ki anlatamam. Sanki yıllardır sizi tanıyor gibi-
yim”... v.s. şeklindeki sözleri mutlaka duymuşuzdur, ya da siz-
ler de kullanmışsınızdır. Ağzınızla kuş da tutsanız, sözcüklerin 
karşınızdaki kişiyi etkileme gücü %7 iken, beden dilinin etkisi 
%56’dır. Hadi ses tonunuz da sözcüklerinize güç kattı %45’lik bir 
etki yaşattınız ama yine beden dili kadar etkileyici olmayacaktır. 

İnsanlar ne söylediğinizden çok, onu beden diliniz ile nasıl 
yansıttığınıza ve ne kadar doğruladığınıza bakacaktır. Sözcük-
lerin beden ile orantılı olması; sizi iletişimi güçlü, anlaşılabilir, 
duygularını her yönden verebilen bir insan yaparken, aradaki 
zıtlık sizi; güvenilmez, itibar edilmez bir kişilik olduğunuza yö-
nelik mesajlar taşımaktadır. İnsan vücudu müthiş bir biyolojik 
mühendislik harikasıdır. Beden dilini doğru kullanamayan in-
sanlar için beden dili, bir iletişim kara kutusu sayılmakta ve an-
cak o kara kutuyu bulup çözebilen insanlar iletişim bilgisine 
kolayca ulaşmaktadır. Çünkü saçlarımızdan ayak parmaklarımı-
za kadar mesajlarla dolu olduğumuz unutulmamalıdır. Vücudu-
muzun her karesi nerdeyse bir mesaj aynasıdır. Parmaklarıyla 
kafasının yanlarını veya arkasını kaşıyan kişi; dalgınlık, düşün-
ce durumuyla ilgili mesajlar aktarırken, sürekli yere bakan bir 
insan ise içe dönük ve pısırık olduğu mesajını aktarır…

İlk izlenim önemlidir
İlk izlenimlerinin, ilk imajlarının 30 saniyede oluşacağını bilen bir 

kimse, iş görüşmelerinde bu süreyi başarıyla kullanırsa, görüşmenin 
ilerleyişinde daha rahat olacaktır. Beden dilinin karşı cinste ve farklı 
kültürlerde farklı yansımaları olacağını bilen bir kimse, davranışları 
o kıstaslarda değerlendirir. Bir bayanın kitap taşırken kitaplarını iki 
avucuyla çapraz şekilde tutarak taşıması normal bir davranışken, 
bunu bir erkeğin yapması yanlış mesajlar verecektir. 

Bölgeden bölgeye farklılıklar gösterir
Avrupa, Amerika ve ülkemizde küçük ve sevimli şeyleri se-

verken başını okşamak normal bir davranışken, bunun Sri Lan-
ka, Hindistan gibi ülkelerde yapılması kıyametin kopmasına ne-
den olabilir. Çünkü ruhun başta olduğuna inanılan bir kültürde 
bu davranış yasak ve yanlış bir harekettir. Bacak bacak üzerine 
atma bizde ve birçok kültürde bu karşısındaki kişiye hakarettir. 
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Ekranlarda izlediğimiz üzere bir kısım insanlar tarafından Kur-
ban Bayramı’nda kaçan inekleri ateş ederek vurmak nerdeyse 
normal karşılanırken, bunu Hindistan’da yapmaya kalkışmak 
felakete davetiyedir. İster beden dili olsun, ister konuşmak ol-
sun, her şey daha anlaşılır olmaya daha çok birbirimizi, ken-
dimizi tanımaya yönelik iletişim şekilleridir. Çünkü beden dili, 
kendimizi anlatmamıza, karşımızdakini anlamamıza, kendi iç 
dünyamızı ve gözlemlememizi yorumlamamıza yardımcı bir et-
kendir. Keşfetmek bir serüvendir ve beden dili de bu serüvenin 
önemli ve keyifli bir bölümü gibidir. 

Motivasyon İçin Hedef Tablosu Yapın
İstek ve dileklerinizi simgeleyen gazete ve dergilerden top-

ladığınız resimleri, ya da kendinizi olgunlaştırıp yüceltecek 
ayet ve hadisleri, veciz sözleri ve hedeflerinizi yazıp bir duvar 
tablosuna dönüştürebilirsiniz. Bu tabloyu evinizde her gün gö-
rebileceğiniz bir yere asmak, ulaşmak istediğiniz hedeflerinizi 
her gün görmenize olanak sağlar. Böylece kendinizi her gün 
yeniden motive ederek, size gereken enerji ve çalışma azmini 
kazanmanıza yardım eder. Öncelikle hedeflerinizi saptayın ve 
bunları bir kâğıda dergilerden kestiğiniz, sizin dileklerinizi sem-
bolize eden resimleri yapıştırın. Dilerseniz tamamını ya da bazı 
resimleri kendiniz de yapabilirsiniz. Diğer bir alternatifte ken-
di çektiğiniz fotoğrafları kullanmak. Hedef tablosunun üstüne 
önemli bulduğunuz bir kaç kelime yazmak da mümkün. İstedi-
ğiniz tarzda ve şekilde kendinizi sınırlamadan, üretkenliğinizin 
eşliğinde hedef tablonuzu yapma özgürlüğüne sahipsiniz. 

Ulaşmak istediğiniz hedefleri saptadınız ve hoşunuza giden 
bir biçimde hedef tablonuzu yaptınız, ama eğer tablonuz bir 
çekmecede durursa ve siz ona üç ayda bir bakarsanız, sağla-
yacağınız yarar büyük olmayacaktır. Oysa bu tabloyla günlük 
çalışmanız her akşam uyumadan önce bir kaç saniye tablonuza 
bakmanız, çok daha yararlı ve yapıcı olacaktır. Böylece hedefle-
rinizi kafanızda canlı tutmanız kolaylaşır. Bunu diş fırçalaması, 
çalar saatin ayarlanması gibi bir rutin, yani adet haline getirme-
niz lazımdır. Işığı kapamadan kısa bir süre önce bunlara bakın 
ve gördüğünüz resmi kafanızda canlandırın. 

Hedef tablosunun amacı: Hedefleri ve öncelikli hedefleri sapta-
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maktır. Böylece dikkati ve enerjiyi bu yönde yoğunlaştırarak, bu yön-
de düşünmeyi ve hareket etmeyi sağlamaktır... Yıllık hedefleriniz ve 
stratejilerinizden bir hedef tablosu oluşturmalıdır. Ya da birçok küçük 
hedeften oluşan bir hedef programı yapılmalıdır. Hedef tabloları ay-
lık, yıllık veya haftalık süreler için uyarlanmalıdır. Hedeflerinizin ger-
çeklere uyması gerektiğini de unutmayın. Lütfen deneyin ve neleri 
değiştirebileceğinize şahitlik yapın.

Hedef tablosu örnek konuları: Bugün;
•	 Hiç yalan konuşmayacağım
•	 Kimseye hakarete kalkışmayacağım
•	 Her gün Kur’an meali ve kitap okuyacağım
•	 İbadet ve dualarımı zamanında yapacağım
•	 Dost ve yakınlarımı telefonla arayacağım
•	 Hayır ve hizmete vakit ayıracağım
•	 Nefis muhasebesi ve durum değerlendirmesi yapacağım
•	 Birkaç ayet ve hadis meali ezberlemeye çalışacağım
•	 Bozuk muslukları ve kırık dolapları tamir gibi gerekli işlerle 

uğraşacağım...
İnsan aklını okuma yönündeki araştırmaların sonuçları
Bilim adamları, Manyetik Rezonans Resimleme (MRI) tekniği 

kullanılarak insanların akıllarından geçeni anlamaya çalışıyor. An-
cak bilim adamlarının bu konuda ulaşabildikleri noktanın, sadece 
kişinin son olarak baktığı resmin ne olduğunu tespit edebilmek oldu-
ğu belirtiliyor. Japonya’nın Kyoto kentinde gerçekleştirilen araştırma 
sonucunda elde edilen MRI sonuçlarına göre, beyin tarama filmleri, 
kişilerin baktıkları resimlere göre ufak farklılıklar gösteriyor. Kalifor-
niya’daki Londra Kolej Üniversitesi’nde yapılan araştırmada da bilim 
adamları beyin tarama filmleri ile insanların baktıkları resimleri veya 
duydukları sesleri belirleyebildiklerini söylüyor. Deneklere aynı anda 
birçok resim gösterilerek, beyin tarama testleri sonuçlarında hangi 
resme odaklandıkları gözlemlenebiliyor. Bilim adamları, beyin hücre 
aktivitelerinin kişilerin baktıkları nesnelere göre farklılık gösterdik-
lerini belirtiyor. Ancak araştırmayı gerçekleştiren bir bilim adamının 
itirafları aslında günümüz teknolojisinin insan aklını okumaktan ne 
denli uzak olduğunun bir kanıtı. Dr. John-Dylan Haynes’in konu ile 
ilgili yorumları şöyle:
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“Hala bir akıl okuma cihazı yapmaktan çok uzağız.”
“Sınırlı verilerle, sadece bir insanın yaklaşık olarak ne gördüğünü 

anlamaya çalışmaktayız.”
“Çalışmamız bir gün insanın bilincini okumaya yarayacak bir ma-

kine inşa etmenin henüz ilk adımları sayılabilir, ancak bunu başar-
mak için henüz yolun başındayız.”

Allah, kâinatta yarattığı her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilir, 
tüm canlılara hâkimdir. Uzayın boşluğunda kaç tane gezegen ve kaç 
tane gök taşı olduğunu, yerin içinde ve yüzeyinde kaç tane kum ta-
neciğinin bulunduğunu, dünya üzerindeki milyarlarca insanın, hay-
vanın, bitkinin hücrelerinde kodlu olan şifreleri, insanların hayatları 
boyunca her yaptıklarını ve tüm düşündüklerini, içlerinde gizledik-
lerini dahi eksiksizce bilir. Ve tabi Cenabı Allah, kişinin yaptığı tüm 
fiilleri, kalbinden geçen düşünceleri, hatta kendisinin bile tam olarak 
bilmediği bilinçaltını bilir. Bu durumda insan Allah’a karşı son derece 
samimi ve boyun eğici olmalı, zaaflarını, noksanlıklarını, kusurları-
nı, ihtiyaçlarını Allah’a samimi bir biçimde açmalı, kendisini imani 
olarak güçlendirmesi için dua etmeli ve O’ndan yardım istemelidir. 
Allah insanların içlerinden geçirdikleri, niyet edip uyguladıkları veya 
uygulamadıkları ya da gizlice tasarladıkları her şeyden haberdardır. 
Bir ayette Allah şöyle buyurmaktadır:

“Haberiniz olsun; gerçekten onlar (münafık ve marazlı olan-
lar) O’ndan (Cenab-ı Haktan ve Resulüllahtan) gizlenmek için 
göğüslerini büker (ve hak davadan yan çizerler.) Ve yine bilin 
ve uyanık bulunun ki; onlar örtülerine büründükleri (gizli ve kir-
li işler çevirdikleri) zaman, O (Allah) onların sakladıklarını da 
açığa vurduklarını da bilmektedir. Çünkü O, gönüllerin içinden 
geçip duranı bilendir.”83

İman eden bir insan, yaptığı iş ne olursa olsun Allah ile olan bağ-
lantısını kaybetmez ve Kur’an’da kendisine öğütlenen ahlakı göz 
ardı etmez. Bir ayette iman edenlerin bu vasfı şöyle bildirilir:

“Ne ticaretin, (ne siyasetin) ne de alışverişin kendilerini Al-
lah’ı zikretmekten, namazını eda etmekten ve zekâtını vermek-
ten asla alıkoymadığı (ve Rabbini hiçbir zaman unutmayan) 
öyle adamlar vardır ki onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğra-
83)  Hud: 5
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yacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden korkup (çekine-
rek hayatlarını sürdürmektedir).”84

Kur’an’ın “Zira gündüzleri senin uzun süre meşgul olacağın 
daha başka uğraşların vardır.”85 ayetinde bildirildiği gibi, gün bo-
yunca insanlar için uzun uğraşlar vardır. Gün içinde kimi insanlar 
iş yerlerinde, kimileri okullarında kimileriyse evlerinde ya da başka 
yerlerde birçok işle meşgul olurlar. Bazı insanlar yaptıkları işe ken-
dilerini bazen öylesine kaptırırlar ki o an başka hiçbir şey düşünmez 
olurlar. Oysa insan bir işe en çok daldığı zaman bile Allah ona şahit-
tir ve ne yaptığını, bunu yaparken içinden ne geçirdiğini bilir. Sonsuz 
ilim sahibi Yüce Allah, bunu Kur’an’da şöyle haber verir:

“(Ey Nebim) Senin içinde bulunduğun herhangi bir durum-
da (olsun), onun hakkında Kur’an’dan herhangi bir şey okudu-
ğunda (olsun) ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki, ona 
(iyice) daldığınızda, Biz sizin üzerinizde (gözetleyen) şahitler 
durmuş olmayalım. Yerde ve gökte (ezelden ebede) zerre ağırlı-
ğınca (her atom parçacığına kadar) hiçbir şey Rabbinden saklı 
kalmaz. Bunun daha küçücüğü de, daha büyüğü de yoktur ki, 
apaçık bir kitapta (kader programında) kayıtlı olmasın. (Her şey 
tayin, taksim ve tanzim edilmiştir.)”86

Bu ayette bildirilenler doğrultusunda iman eden bir insan, yaptığı 
iş ne olursa olsun Allah ile olan bağlantısını kaybetmez ve Kur’an’da 
kendisine öğütlenen ahlakı göz ardı etmez. Bir ayette iman edenle-
rin bu vasfı şöyle bildirilir:

 “Ne ticaretin, (ne siyasetin) ne de alışverişin kendilerini Al-
lah’ı zikretmekten, namazını eda etmekten ve zekâtını vermek-
ten asla alıkoymadığı (ve Rabbini hiçbir zaman unutmayan) 
öyle adamlar vardır ki onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğra-
yacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden korkup (çekine-
rek hayatlarını sürdürmektedir).”87

Allah’ın insanın içinden geçen her şeyi bilmesi ve insanın 
buna iman etmesi çok büyük bir nimettir. Bu sayede insan, du-
alarını Allah’ın her zaman duyacağını bilmenin, O’nun her za-
84)  Nur: 37
85)  Müzemmil: 7
86)  Yunus: 61
87)  Nur: 37
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man her olayı bizzat yarattığını düşünmenin her an her saniye 
kendisiyle beraber olduğunu hissetmenin huzurunu tadıvere-
cektir. Allah’ın kendisine bu kadar yakın olması ona büyük bir 
güç verecek, Kur’an ahkâmını ve İslam ahlakını en iyi şekilde 
yaşayabilmesine vesile olan birçok güzel özellik edinecektir. 
Allah insanın içinden geçen her şeyi bilir ve bunları asla unu-
tacak değildir. Kıyamet günüyse insanın küçük büyük dünyada 
yaptığı her davranış ve düşündüğü her şey ortaya getirilecek ve 
Allah insanları bunlardan sorguya çekecektir. Rabbimiz bu ger-
çeği bir ayette şöyle haber verir: Çünkü: “Göklerde ve yerde ne 
varsa Allah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, 
Allah sizi (niyet ve hedefleriniz doğrultusunda) onunla sorguya 
çekecektir....”88

Kusursuz Bir Haberleşme Ağı: Beyin 
Bir yere baktığımızda, bir şey düşündüğümüzde veya bir koku al-

dığımızda, beynimizde bir hareketlenme başlamaktadır. İlgili sinirler, 
bir elektrik akımı vesilesiyle gelen mesajları tek tek yorumlamakta-
dır. Bir bardağa baktığımızda, onun bardak olduğunu anlamamızın 
nedeni, beyindeki sinirlerin onu “bardak” olarak yorumlamasıdır. Bir 
şeyi düşündüğümüz sırada beynimizde olanlar, sinirlerin birbirleriyle 
koordinasyon kurmaları ve birbirlerinin üzerinden elektrik akımları-
nı yollamalarıdır. Karşımızdaki bardağın görüntüsünün beynimizde 
oluştuğunu zannetmek bir yanılgıdır. Oysa, bardaktan gelen görün-
tü beynimize sadece bir elektrik sinyali şeklinde ulaşmıştır ve zifiri 
karanlık beyinde bardağın görüntüsünden en ufak bir iz bulunma-
maktadır. Düşünmemiz, koklamamız, görmemiz, kısacası dış dün-
yayı algılamamız için verilmiş olan sebepler, sinir hücreleri arasın-
daki işlemlerin sonuçlarıdır. Bu gerçek karşısında, 10 milyar sinir 
hücresinin beynin içinde özenle yerleştirilmiş olması ve bizimle ilgili 
her şeyin kontrolüne vesile olmaları, dahası bizlere renkli bir dünya 
sunmaları, elbette büyük bir mucize olmaktadır. Bu büyük mucizenin 
sahibi Yüce Allah’tır. Kuşkusuz, insan hiçbir şey değilken onu yoktan 
yaratan Allah için tüm bu sebepleri yaratmak çok kolaydır. İşte vücut 
dilimiz, hal ve hareketlerimiz, beynimizdeki ve kalbimizdeki düşün-
celerin bir yansımasıdır. 

88)  Bakara: 284



YÖNETME VE YÖNTEM SANATI

Kitabını ER-BAKAN’ın Dilimize Çevirdiği Maxime 
Rodinson’un tespitleriyle;

HZ. MUHAMMED’İN SİYASET VE STRATEJİSİ

Yahudi asıllı Fransız bilgin ve Marksist Maxime Rodinson 
“Hz. MUHAMMED” isimli bir kitap yazmış ve çok büyük bir yan-
kı uyandırmıştı. Bugüne kadar 25 (yirmi beş) dile çevrilen bu 
eserin, Fransa’daki satışı daha ilk üç ayında yüz bine ulaşmıştı. 
Hz. Muhammed’in yetişme çevresi, fikir ve düşünce iklimi, üs-
tün meziyet ve psikolojisi, yüksek siyaset ve stratejisi, tarihin 
en büyük devrim ve değişim önderi olarak geçmişe ve günü-
müze etkileri konusunda, başka araştırmacıların farkına varma-
dığı veya gündeme taşımaktan sakındığı çok önemli tespit ve 
tahliller yapan Maxime Rodinson’un bu kitabını, Aziz Hocamız 
“Muhammed’in İzinde” başlığı ve ER-BAKAN imzası ile tercü-
me edip 15 Kasım 1973’te İslam Külliyatı yayınları arasında Öz-
demir Matbaasında bastırmıştı. ER-BAKAN’ın, onca kitap ara-
sında Maxime Rodinson’un eserini tercüme etmesi, dikkatimizi 
bu eserin önemi ve özelliği üzerinde yoğunlaştırmıştı.

Bu kitabın 1968’de Gün yayınları, 1980’de Hürriyet yayınları ta-
rafından bastırılan Atilla Tokatlı tercümesi ve yine ayrıca Cemil Me-
riç’in bir tercümesi de vardı. Bunların hepsinin birer örneği elimizde 
bulunmakta ve bize karşılaştırma imkânı sağlamaktaydı.

“Tam başarmak imkânı olmasa da, mümkün mertebe tarafsız 
ve ön yargısız bir yaklaşımla bakıldığında, başka hiç kimsede 
rastlanmayan seçkin ve özgün bir şahsiyet nurunun parıldadı-
ğını görmemek ya ahmaklık veya kasten gerçeği gizleyip sak-
lamaktır. Ama ne yazık ki, Onun yüksek düşünceleri ve örnek 
eylemlerinin gerçek mana ve mahiyeti, siyasi ve stratejik niyeti 
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hakkında, hala pek az şey bildiğimizi itiraf etmemiz lazımdır” 
diyen ve Hz. Peygamber Efendimizi:

“Batılı Sosyalistlerin 1200 sene sonra bile, sadece bazılarını 
fark edip dillendirdikleri en adil ve insani ilkeleri buyurup hayat 
düsturu haline getiren Hz. Muhammed’i, tarihe yön vermiş pek 
ender dâhilerden birisi, hatta birincisi” olarak gören Maxime 
Rodinson’un ER-BAKAN tarafından tercüme edilen bu kitabı, 
bizlere yepyeni ufuklar kazandırmaktadır. ER-BAKAN’ın tercü-
mesinde:

1- Sahabe-i Kiramın, birtakım beşeri hususiyet ve zafiyetlerini 
konu alan ve okurların kafasını karıştırıp suizanna yol açacak olan 
bazı bölümler atlanmıştır.

2- Hz. Peygamber Efendimizin ilahi vahiyle yönlendirilen ve 
inançsız batılı kafasıyla doğru değerlendirilmesi zaten beklenme-
yen, bazı duygu ve davranışlarının, nefsi ve siyasi tutkuları için ya-
pılmış zannedilmesine yarayacak bir takım tutarsız tespit ve tahliller, 
haklı olarak bırakılmıştır.

3- Maxime Rodinson’un, “Hz. Peygamberimize hayranlığını ve 
ancak O’nun izinden giden bir zatın bugün insanlığı içine düş-
tüğü bunalımdan kurtaracağını” belirten, çok kısa ama oldukça 
önemli ve samimi önsözü, Atilla Tokatlı’nın tercümesinde nedense 
bulunmamasına rağmen, ER-BAKAN tercümesine alınmıştır.

4- Atilla Tokatlı’nın tercümesi:
1- Bir Dünyanın Doğuşu
2- Bir Ülkenin Doğuşu
3- Bir Peygamberin Doğuşu
4- Bir Dinin Doğuşu
5- Bir Stratejinin Doğuşu (Silahlı Peygamber)
6- Bir Devletin Doğuşu
7-Bir Zaferin Doğuşu
Şeklinde 7 ana bölümden ibaret iken
ER-BAKAN çevirisi:
1- Bir Dünyanın Görünüşü
2- Bir Toprağın (Coğrafyanın) Görünüşü
3- Bir Peygamberin Doğuşu
4- Peygamberlik Görevine Doğru
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5- (Hz. Muhammed’e) Muhalefet ve Reddetme
6- Fikir Çarpışmaları (ve Zulme Direnme)
7- Medine’ye Hicretİlk 
8- Sefer (ve Silahlı Hareket)
9- Yahudilerle Aranın Açılması
10- Savaşlar (ve Sonuçları)
Şeklinde 10 bölüm halinde tamamlanmıştır.
Hz. Muhammed’in Tevhit Mücadelesi, Yüksek Siyaset ve 

Stratejisi:
Hz. Muhammed’in bütün mücadelesi; 1- Kelime-i Tevhitteki iman 

hakikatini kavratma ve hayatı bu iman merkezine oturtma. 2- İnsan-
ları her türlü zulüm ve zorbalıktan kurtarıp, tam bir huzur ve hürriyet 
ortamını sağlama kapsamındadır.

İLAH: “Elehe-(Taptı)” kökünden geldiği kabul edilirse; ibadet 
edilmeye layık ve müstahak yegâne ZAT anlamını taşır.

İLAH: “Velehe-(hayrette kaldı) kökünden geldiği kabul edilirse; 
azameti ve hikmetli eserleri karşısında insanların hayranlık duyup, 
hayret ve haşyet içinde rızası aranan ve kendisine sığınılan ye-
gâne ZAT karşılığıdır.

İLAH: “Vilah”tan geldiği kabul edilirse; her yaratığın sevgilisi, 
velisi ve Rabbi olarak kanun ve kural koymaya yetkili, ve emri-
ne uyulmaya ehil yegane ZAT manasındadır.

İLAH: “Lahe-Yelehû” (Gizlendi, gizlenir)den geldiği kabul edilir-
se; kudret ve rahmet eserleriyle bilinen ama, her hangi bir şeye 
benzemekten münezzeh olup gözlerden gizlenen, Alemlerin 
mutlak hakimi olarak kullarını imtihan ve iptilaya çeken yegane 
ZAT olmaktadır.89,90

İşte Hz. Muhammed Aleyhisselam, insanları şeksiz ve şeriksiz 
bir iman huzuruna, dünya ve ahirette sonsuz bir mutluluğa çağır-
maktadır.

Cenabı Hakkın Esma-i Hüsnası (Güzel isimleri ve mükemmel sı-
fatları) arasında, ilk bakışta biri birine zıt (karşıt) gibi görünen, ama 
gerçekte vahdeti (birliği) gerektiren ve adaleti gözeten İLAHİ DEN-
GE, Hz. Peygamber Efendimizin, farklı durumlar ve ihtiyaçlar karşı-
sındaki tavrında da göze çarpmaktadır.

89)  Ragıp-ı İsfehani-El-Müfredat Fi Garibül Kur’an. Meymeniyye Matbaası, 1324 hic-
ri, sh. 19-20
90)  Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’nın Kelime-i Tevhid tarifi.
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Örneğin Allahu Taala Hazretleri:
Hem RAHİM ve HALİM (şefkatli ve yumuşak), hem ALİYYÜL 

AZİM’dir (Yücelik ve Azamet sahibi).
Hem AFÜV ve KERİM (Af ve ikram edici), hem ŞEDİDÜL İKAB 

ve MÜNTAKİM’dir (Şiddetle cezalandırıcı ve intikam alıcı).
Hem SETTAR ve GAFFAR (Günahları örten ve bağışlayan) hem 

CEBBAR ve KAHHAR’dır (Dilediğini zorla yaptıran ve kahra uğratan).
Hem MUİZ ve RAFİ’  (Şereflendiren ve yücelten) hem de MÜZİL 

ve HAFİD’dir (Zelil ve rezil edip alçaltan).
Cenabı Hak, hem HİDAYET’e erdirici. Hem DALALET’e terk edicidir.
Hem HAYRÜN RAZİKİN (Rızık verenlerin en hayırlısı) hem de 

HAYRUL MAKİRİN’dir (Hile yapıp tuzak kuranların en akıllısı ve en 
başarılısı).

Yüce Rabbımızın en mükemmel tecellisi; en güzel halifesi 
ve temsilcisi olan Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın, bir arada ol-
maz ve uzlaşmaz görülüp tenkit edilen bazı zıt (karşıt) tavırlarını 
da işte bu hakikat terazisinde tartmalı ve anlamaya çalışmalıdır. 
Çünkü zaten adalet, zıtlar arasındaki dengeyi sağlamak ve her 
şeyi yerli yerince yapmaktır.

İşte Maxime Rodinson’un Hz. Muhammed’le (SAV) İlgili Çarpıcı 
Saptamaları. 

(Bu tespitlerin ufuk açıcı önemini kavramak için, bunları bir 
Mü’minin inancı değil, insaflı ve hür akıllı bir Yahudi’nin bakış 
açısı olduğunu asla unutmamalıydı.)

Müslümanlarda Hz. Peygambere olan bağlılık yüzyıllar geç-
tikçe biraz daha artmıştır. Milyonlarca Müslümana hayat nedeni 
sağlayan ideoloji, Allah kelamının son taşıyıcısı olan bu eşsiz 
adamın eseri değil midir? Ve Muhammed böylece, Müslümanlar 
arasındaki ideolojik ve manevi birliğin kökeni olmakla kalmaya-
cak, sembolü haline de gelecektir. “Güneş nasıl aydan ve deniz 
nasıl bir damla sudan daha üstünse, Muhammed de öteki pey-
gamberlerden öyle üstün birisidir. Bütün geçmiş peygamberler 
tarafından ortaya konan kolyenin en güzel incisi, yaratılan şiirin 
en ulaşılmaz mısrası Hz. Muhammet’tir.

Yozlaşmış Hıristiyanlık O’nda (haşa), kötülük ve şehvet düş-
künü baş düşmanını; İslam’sa “mahlûkların en mükemmeli”ni 
göredursun; dine inanmayan bir takım başka akıl yürüten vic-
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dan ehli adamlar ise, O’nda, kendileri gibi düşünen ve eyleyen 
bir insan bulmaya çalışacaklardır. XVIII. Yüzyılın başlarında 
Boulainvillers, Hz. Muhammed’i akla uygun bir din kurmuş olan 
bir doğa filozofu olarak selamlamaktadır. Her şeyden önce Hı-
ristiyanlığa saldırma amacını güden (gizli Yahudi) Voltaire (Vol-
ter) ise O’nu (haşa), hurafelerden yararlanarak halkını zafere 
eriştiren zeki bir sahtekâr şeklinde tanımlamaktadır. Oysa bü-
tün “Işıklar Yüzyılı”nın gözünde Muhammed; doğa ve akıl di-
ninin peygamberi konumundadır. Ve Alman Filozof Gothe, Mu-
hammed’e hasrettiği nefis bir şiirinde, deha sahibi insanın en 
yetkin örneği olarak gördüğü peygamberi, derelerin ve çayların 
okyanusa ulaşmak için kendisinden yardım beklediği koca bir 
ırmağa benzetip, O’na hürmet ve muhabbetlerini sunmaktadır. 
Cariyle’a göre ise, Tanrısal bir özelliğe sahip olan bu büyük ruh, 
insanlığın en önde gelen kahramanları arasında yer almaktadır.

Edebiyatçıların ardından bilginler de Hz. Muhammed’i araş-
tırmış ve el uzatmıştır. Kaynaklara inerek ve gittikçe daha derin-
den didik didik ettikleri Arap tarihçilerine dayanarak, Peygam-
berin biyografisini kurup çıkarmışlardır. Hubert Gimme O’nu 
(haşa), zenginleri ürküterek onaylarını almak için kendisinin 
hazırladığı (haşa) bir “mitoloji”nin yardımıyla, mali ve sosyal re-
formunu gerçekleştirmiş olan büyük sosyalist şeklinde yorum-
lamaktadır. Çoğu şarkiyatçılar yargılarında dikkatli davranarak, 
Muhammed’in dinsel sevkini ön plana çıkarırken; tarihsel kay-
nakların büyük bilgini Belçikalı Cizvit rahibi Henri Lammens’in 
kindarlığı ve peşin saplantıları kendisini, Peygamberin sami-
miyetini inkâra kadar sürükleyip azıtmaktadır. Sovyet bilginle-
ri ise, Hz. Muhammed gerici mi, ilerici mi olduğunu hararetle 
tartışmakta, öte yandan Arap ülkelerindeki milliyetçiler, sosya-
listler ve hatta komünistler, O’nu bir öncü olarak selamlamak-
tadırlar.

Görüyoruz ki herkes Muhammed’de, kendi öz (veya çağsal) 
kaygı ve problemlerinin yankısını aramış; anlamadığı yanını 
yok saymış; ve O’nu kendi tutkularına, fikirlerine ya da hayal-
lerine göre biçimlendirmeye çalışmıştır. Bu kanundan kendim 
de tamamen sıyrılabilmiş olduğum iddiasında değilim. Ama, arı 
nesnellik nasıl ulaşılması olanak dışı bir şeyse; bile bile tarafgir 
olma gereğini öne sürmek de bir o kadar saçmadır. Düşüncesi 
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ve eylemiyle dünyayı sarmış olan bu Zat’ın hakkında, aslında 
pek az şey biliyoruz. Ama, tıpkı İsa konusunda olduğu gibi, bize 
anlatılan yarım yamalak hikayelerin ve doğruluğu kesinleşme-
miş rivayetlerin içinde bile; Muhammed’in başka hiç kimsede 
rastlanmayan üstün bir kişiliğin ışığıyla parıldadığını görmek 
olasıdır. Çevresinde toplanmış sıradan adamlar için çarpıcı olan 
da işte bu ışıktır. Ve ben de bu kitapta işte bu ışığı, görebildiğim 
kadar tespite çalıştım. Basit bir kişilik değildir Muhammed. Ne 
şeytani bir canavardır, ne de gözlerini sadece Tanrısına dikmiş 
mistik bir insandır. Anladığımız kadarıyla (haşa) Muhammed, 
karmaşık ve kendi kendisiyle çelişen bir yapıdadır. Zevkten, na-
sibini aldığı kadar dünyadan el etek çekmeye de düşkünlüğü 
vardır. Çoğu zaman şefkatli, kimi zaman bazılarının zalim diye-
bileceği şekilde adaletli ve dirayetli davranmaktaydı. Allah’ına 
karşı korku ve aşkla dolu bir dindardı, ama aynı zamanda bütün 
tavizlere hazır bir siyaset adamıydı. Günlük hayatında pek de 
belagat sahibi değildi ama, kısa bir dönem boyunca hayranlık 
verici bir şiirle dolu metinler çekip çıkardı bilinçaltından. Sakin 
ve sinirli, cesur ve ürkek, temkinli ve açık yürekliydi. Uğradığı 
hakaretleri kimi zaman derhal unutur, kimi zaman da amansızca 
kin güderdi; kibirliydi ama alçak gönüllüydü, iffetli ama şehvet-
liydi, zekiydi ama bazı konularda inanılmayacak derecede saftı. 
Ve öyle bir kuvvet taşıyordu ki içinde, şartların da yardımıyla bu 
kuvvet O’nu dünyayı altüst etmiş bir avuç adamdan bir tanesi 
konumuna taşımıştı.91

Bu tespitlerin bir kısmı, İslami bakış açısı ve mümin yaklaşımıyla 
yanlış ve yakıştırma olsa da; Hz. Muhammed Aleyhisselamı Allah’ın 
görevlendirip yönlendirdiği bir peygamber değil de, sadece şahsi 
gayret ve ferasetiyle, büyük bir devrim ve değişime öncülük etmiş bir 
lider şahsiyet şeklinde değerlendiren bir batılı düşünür olarak Maxi-
me Rodinson’un çok önemli teşhis ve tahliller yaptığı da bir hakikattı. 
Bize düşen bu yorumlardan yararlanmaktı.

Evet, Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz; Cenabı Al-
lah’ın Celal ve Cemal sıfatlarının birlikte ve kâmilen tezahür ve 
tecelli ettiği örnek ve yüksek bir zattır. O, hem Rabbına karşı 
korku ve aşkla dolu bir dindardı, aynı zamanda başta anlaşıla-
masa da sonuçları hakkın, halkın hayrına yarayacak birtakım 
91)  Maxime Rodinson. Atilla Tokatlı Ter. Hür. Yy. sh. 201
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geçici taviz ve taktiğe yatkın bir siyaset adamıydı. Yerine göre 
sakin ve merhametliydi, ama gerektiğinde metin ve heybetli bir 
insandı. Hem tevekkül ve teslimiyet ehliydi, hem oldukça dik-
katli ve tedbirli davranırdı. Hem çok cesur ve açık yürekliydi, 
ama yerine göre gizemli ve yüksek siyasetçi olmaktaydı. Hem 
bağışlayıcı ve hoş karşılayıcıydı, ama gerektiğinde, nefsi guru-
ru için değil, kamu hukuku ve insanlık onuru ve huzuru adına 
fırsat kollayıp intikam alıcıydı. Her zaman çok zeki ve ferasetli 
davranır, bazen oldukça sade ve safiyetli bir tavır takınırdı.

Bazen Abdullah b. Ebi Serh gibi, hiç hazzetmediği kimsele-
ri vahiy katibi yapıp en yakınına alacak kadar siyasetli; bazen 
en sevdiği kişi Hz. Ali’yi, kendisi yerine öldürülmek tehlikesiyle 
yatağına yatıracak ve onu görünüşte tek başına canavarlaşmış 
düşmanlarının insafına bırakacak, ama gerçekte Allah’ın koru-
masına ısmarlayacak kadar metanetli bir Resulüllahtı…

Yeri gelmiş, kendisine ve dinine düşmanlık etmiş binlerce 
insanı, Mekke Fethinde olduğu gibi, bağışlamış; ama yeri gel-
miş, fıtratları bozulup vicdanları kararmış, fırsat buldukça fesat-
lıktan vazgeçmeyecekleri kesinlik kazanmış yüzlerce insanın, 
Beni Kureyza Yahudilerinde olduğu gibi, hıyanetleri nedeniyle 
erişkin erkeklerin boyunlarının vurulması kararını uygulamıştır.

Yeri gelmiş, kendisini öldürmeye geleni hoş karşılayıp ağır-
lamış; yeri gelmiş Uhud Savaşında olduğu gibi, elinde kılıçla 
fiilen düşmanla muharebeye katılmış ve üzerine hücum eden 
bir kafiri yaralayıp cehenneme yollamıştır.

Yeri gelmiş, kendisine olmadık hakaret ve hıyanetleri reva 
gören Taif’li çapulculara “Allah’ım bunlara hidayet ve merhamet 
buyur, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar” diye dualarda bulun-
muş, ama yeri gelmiş davetçi ve ders verici olarak görevlendi-
rilen sahabelerini tuzağa düşürüp katledenlere aylar boyunca, 
hem de namaz esnasında lanet okumuşlardır.

Şimdi daha iyi anlıyoruz ki: En doğru ve doyurucu şekilde Al-
lah’ı tanımak için Resulüllah’ı; Resulüllah’ı tanımak için de Kur’anı 
Azimüşşanı dikkatlice okumak ve anlamak lazımdır. Hatta Erbakan 
Hocamızı, kutlu davasını, hayatında yararlandığı taktik elemanları 
ve geleceğe hazırladığı stratejik kadrolarını, temel alt yapı planlarını 
ve dünyayı kucaklayan genel programlarını, birbiriyle çelişik sanılan 
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farklı tavırlarını doğru okumak ve yorumlamak için de, yine her ko-
nuda örnek aldığı ve çağımızdaki takipçisi gibi davrandığı Hz. Pey-
gamber Aleyhisselamı çok iyi kavramak mecburiyeti vardır.

ER-BAKAN Çevirisinde, Maxime Rodinson’un Hz. Muham-
med Aleyhisselamla İlgili:
•	Yeni İslam toplumunu; manevi inançları, ahlaki kuralları kadar 

maddi ihtiyaçlarını da hesaba katarak sağlam ve dengeli bir birlikte-
lik oluşturmak yolundaki başarılı siyasetine dikkat çekmesi (Sh.97)
•	Eski sistem ve gelenekleri kökten değiştirmek yerine, yanlış ve 

haksız kısımlarını terk edip, yararlı ve yatıştırıcı taraflarını bazı dü-
zeltme ve eklemelerle devam ettirme tercihinin sosyal psikolojiye 
uygunluğunu dile getirmesi. (Sh.98)
•	Habeşistan Hicretinin, bir amacının da, Necaşi gibi güçlü ve 

saygın bir destekçi kazanmak yanında, Mekkeli Müşriklerin ve Ya-
hudilerin tekelindeki Suriye-Yemen ticaret yolunda yeni ve etkili bir 
ekonomik üs kurma gayreti olabileceği tespiti. (Sh. 127)
•	Ve yine sahabelerin bir kısmını Habeşistan’a göndermesinin, 

hicrete bir vatan arayışı yanında, aralarına fitne ve şüphe tohumları 
ekilen Müslümanları bir süre oyalama ve ortak meşguliyet ve mec-
buriyetlerle dinlerine ve peygamberlerine bağlı kalmalarını amaçla-
mış olabileceği tahlili (Sh.129)
•	Hz. Muhammed’in meşhur Medine vesikasıyla, münafıkları, ma-

kam ve menfaat sevdalılarını ürkütmemek için ismen ve resmen de-
ğil ama fiilen yeni oluşuma kendisini son karar merci ve hakem kabul 
ettirme siyaseti. (Sh.161)
•	Peygamberimizin gizli ve açık düşmanlarını birbirine düşürmek, 

bazılarına bir takım vaatler ve ümitler verip, zararı yakın takımına hü-
cum etmek suretiyle imkân ve fırsatlarını israf etmediğini. (Sh.165)
•	Hz. Muhammed’in her şeyden önce, inançlı ve birbirine bağımlı 

siyasi bir parti (hizip) oluşturup, dinini ve hedefini bu siyasi teşekkül-
le gerçekleştirmeye yöneldiğini (Sh.175)
•	Medine’deki güçlü ve etkili Yahudilere ve Hıristiyan kabilelere 

yakınlaşmak ve yumuşatmak için önceleri onların da kıblesi olan Ku-
düs’e doğru namaz kılındığı halde, onların hıyanete kalkışması ve 
tehlike olmaktan çıkarılması sonrası, Kıbleyi Kâbe’ye çevirip, psiko-
lojik ve politik bir bağımsızlık simgesinin pekiştirmesi (Sh.185)
•	Savaşlarda her türlü teknik ve taktiği uygulamaktan ve düşman-
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larının zafiyetlerini çok iyi tespit edip onları bu açıklarından ve hiç 
beklemedikleri tarzlarda vurmaktan çekinmemesi. (Sh.198-199)
•	Uhuttaki gibi zahiri hezimetleri bile düşmanın aleyhine çevirebil-

mesi. (Sh.208-209)
•	Hudeybiye barışında, en ileri sahabelerin itirazına rağmen, gö-

rünürde çok ağır tavizler verip, ama orta ve uzun vadede büyük ge-
tirilere ve Mekke fethine zemin hazırlayabilmesi. (Sh.218)
•	Dünyanın süper güçlerine, önemli devlet ve aşiret reislerine 

Hakka davet ve teslimiyet mektupları yazarak, onları psikolojik etki 
altına almak ve İslam Dininin ve Adalet düzeninin evrensel mesajını 
ulaştırmak suretiyle, Medine vesikasıyla gerçekleştirdiği fiilen site 
devleti reisliğinden bu sefer fikren Dünya liderliği statüsüne yüksel-
mesi.. (Sh.219) Gibi tespitleri gerçekten önemlidir ve üzerinde 
durulmaya değerdir.

ER-BAKAN çevirisinin kapak kompozisyonu olarak, Atilla Tokat-
lı’nın Gün yayınlarınca çıkarılan 1968 baskısı kapaktaki, ALLAH ile 
MUHAMMED isimlerinin Arapça yazılışlarının iç içe girmiş ve 
tek çerçevede birleştirilmiş şeklinin aynen alınması da oldukça 
dikkat çekicidir ve bize göre önemli sırlara işaret edilmektedir.

Hz. Peygamberimiz, adil ve asil bir dünya hevesini, haklı ve 
hayırlı bir hayat özlemini çeken birisiydi. Mevla O’nun yüksek 
fıtratında ve örnek tabiatında bu ulvi ve kutsi hedefleri gerçek-
leştirme meyli yerleştirmişti. Aslında büyük hayaller kurama-
yanlar büyük hedeflere erişemezdi. İnsani hayaller, Rabbani 
hakikatlerin ruhlara yansıyan görüntüleri ve mutlu devrimlerin 
çekirdekleri gibidir. Çünkü her şeyi olduğu gibi, hayalleri ya-
ratan da yine ancak Cenabı Hak Hazretleridir. Kof kuruntu ve 
boş avuntu olan şeytani safsatalar hariç; birçok kurgu filmler 
gelecekteki olayların manevi projeleri yerindedir.

Zaten hayal etmekten, derin düşünmekten ve fikir üretmek-
ten ürken tiplerin akılları ve algıları güdükleşip körleşecektir. 
Kuru akıl, karanlıkta el yordamıyla yürümeye çalışan kör bir 
insana benzemektedir. Sezgi yeteneği ise, gözleri gören topal 
bir insan gibidir. Allah’ın inayeti ve iman feraseti sayesinde akıl 
ile sezgi birleşirse, olumlu hayaller kurulup, onurlu akıbetlere 
ulaşılabilir.

Ve hele Ahir zaman Nebisi ve Allah’ın en mükemmel halifesi 
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makamında yaratılan Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi, bizzat 
Rabbani ilhamın ve vahiy ikramının yönlendirdiği külli aklın 
temsilcisi bir Zat’ın, sadece kendi asrını ve coğrafyasını değil, 
gelecek çağları da kuşatıp kurtaracak kutlu projelere tercüman-
lık etmesi ve bunları Kur’ani prensipler şeklinde gelecek ne-
sillere saadet reçetesi olarak bırakıp gitmesi elbette gereklidir. 
Evet, Efendimiz bildiği her şeyi herkese söylememiş, insanlara 
akılları ve anlayışları seviyesinde hitap etmiştir. Ve bize “Akıllı 
ve dikkatli insan bildiklerinin ve düşündüklerinin hepsini söy-
lemez, ama söylediklerinin ve eylediklerinin hepsini düşünerek 
ve sonunu gözeterek hareket etmelidir” gerçeğini öğretmiştir.

Çünkü Şu Beş Şeyin Sonu Rezilliktir ve Pişmanlık Vericidir:
1- Uyumsuz ve huzursuz bir ahlakla birlikte, gözü karalılık ve 

ucuz kahramanlık,
2- Aşağı ve bayağı bir hayat tarzıyla birlikte, inatçılık ve bil-

giçlik taslamaklık,
3- Gevezelik ve zevzeklikle birlikte, yalancılık ve yalakalık,
4- İnsanların ayıbını ve açığını bilmekle birlikte, onlara yakın 

durmak ve şerlerinden emin olmaklık,
5- İnsaf ve adalet duygusu körlenmekle birlikte, yaptığı hak-

sızlıkları iyi niyet ve mazeret kılıfına sokmaklık.
Hem son peygamber sorumluluğuyla davetçi, eğitici ve öğ-

retici olarak; hem aile reisi ve devlet yöneticisi olarak, hem as-
keri birlik reisi, hem örnek bir kul sıfatıyla abid birisi olarak, 
farklı konularda, ya kendileri ihtiyaç duyarak veya sorulara ce-
vap olarak, her gün en az yirmi beş (25) cümle konuşsa, yılda 
yaklaşık 10 bin (on bin) cümle edecektir. Bunu nübüvvet süresi 
olan 23’le çarparsanız, 230 bin gibi yuvarlak bir sayı meydana 
gelmektedir.

Hz. Peygamber Efendimizin fert, cemiyet ve devlet hayatıyla 
ilgili; imani, ahlaki, ailevi, ticari, zirai, askeri, hukuki ve siyasi 
konularda konuştuğu her söz “Hadis-i Şerif” kapsamında ol-
duğundan, Sahabe-i Kiram erkek ve kadın hepsi bu hadisleri 
dikkatle dinlemiş, ezberlemiş, bazıları yazıp kaydetmiş, biri bir-
lerine nakletmiş, duymayanlara öğretmiş olmalarına ve daha 
sonra çok ciddi ve titiz bir hadis derleme ve eleştirip eleme ilmi 
oluşturulmasına rağmen, 23 yıl gibi uzun bir zaman zarfında ve 
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çok farklı mekân ve durumlarda konuşulan bu hadis-i şerifler 
arasında hiçbir aykırılık bulunmaması, O’nun peygamberliğinin 
en açık bir delilidir. Tabi değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre, 
bazı konuların yasaklanması veya serbest bırakılması ayrı bir 
meseledir. Yani Hz. Peygamberimizin hiçbir yalanına, haber ve 
hükümlerinin yanlış çıktığına asla rastlanmış değildir.

Bu denenle O’nun sünnetine ve hayat sistemine, O’nun ba-
rış ve bereket reçetesi öğütlerine ve prensiplerine, ve O’nun 
yüksek ve örnek rehberliğine, insanlık her zamankinden çok 
daha muhtaç vaziyettedir.

•SİYASET BİLGELİĞİ VE YÖNETME BECERİSİ
İnsanların gerçek ayarını ve değerini öğrenmenin, onların 

marifet ve meziyetlerini belirlemenin en sağlıklı yolu; onla-
rı uzaktan takip ve kontrol etmek koşuluyla, mümkün olduğu 
kadar serbest bırakmak ve kendilerini dışa dökecek imkan ve 
fırsatları sağlamaktır. Çünkü yakın gözetim ve denetim altın-
daki insanlar, amirlerinin arzusu doğrultusunda hareket etme 
durumunda kaldıklarından, kendi asıl kabiliyet ve karakterleri-
ni ortaya koyamamaktadır. Kısa bir süreçte ve sıkı bir disiplin 
içerisinde, insanları eğitip yeteneklerini geliştirmek de, onların 
eğilim ve eksiklerini ölçmek de olanaksızdır.

Özellikle büyük değişim ve devrimlere öncülük yapan liderlerin, 
hem dışarıdaki açık düşmanlarına, hem de içerideki gizli münafıkla-
ra uzun bir zaman tanıması ve oyalaması... Ve hele kesin zafer ve 
devlet döneminde ve stratejik görevlere getirilecek kimselerin birçok 
denemelerden geçirilip, kalitesizlerin dökülüp ayrışmasının, sağlam-
ların da seçilip olgunlaşmasının yolunu açması kaçınılmazdır.

Sadıklarla sahtekârların tanınması... Maneviyatçılarla men-
faatçıların ortaya çıkması ve “temiz (inançlı ahlaklı) olanlarla, 
murdar (içi bozuk ve ahlakı düşük) olanların ayrışması”92 için 
uzun bir deneme ve eleme süreci mutlaka gereklidir. Hatta, 
teşkilat bünyesindeki münafık ve marazlı tiplerin, içlerindeki 
hıyanet çıbanları iyice olgunlaşıp kendiliğinden deşilecek hale 
gelsin ve suçları kesinlikle tespit edilsin ve sicillerine işlensin 
diye, onlara mühlet ve fırsat verilmesi, Kur’an’ın siyaseti ve Al-
lah’ın adetidir.93 
92)  Al-i İmran: 179
93)  Al-i imran :178
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Nifak ve nankörlüğü anlaşılmış tipleri; makam ve menfaat 
gibi dünyalık nimetlerle oyalamak ve sonunda bunlarla şımar-
dığı bir gaflet ortamında, onları yakalamak ve etkisiz kılmak da 
yine, Kur’anın bir bilgelik prensibidir.94 Bazı insanların, davaya 
ve camiaya yarar yerine zarar verdiği ortaya çıkan bu kişilere, 
yetki ve fırsat verilmesinin hikmetini kavrayamadıklarından, li-
derlerine itiraz ve isyana kalkışmaları yanlıştır ve yersizdir.

“Allah’ın ve Resulünün ahlakıyla ahlaklanmak” Kur’an’ın 
stratejisini ve Hz. Peygamberin sünnet ve siyasetini çok iyi an-
lamayı ve uygulamayı gerektirir.

“(Ancak her türlü imkân ve iktidara kavuşturulduğu halde) 
Ayetlerimizi yalanlayanları (Kur’ani hükümleri gereksiz ve ge-
çersiz sayanları, imkân ve fırsatı olduğu halde uygulamaya ça-
lışmayanları) ise, onları bilmeyecekleri bir yönden derece dere-
ce (yükseltip, riyakârlık ve istismarcılıklarına yüreklendirip çok 
acı ve alçaltıcı akıbetlerine) yaklaştıracağız. Ben onlara (şahsi 
ikbal ve ihtirası için dine ve davaya hıyanete kalkışanlara, bun-
ların gerçek ayarları ortaya çıksın diye) belirli bir süre (mühlet 
ve fırsat) veriyor (yularını uzatıyorum. Ancak) Benim “keyd”im 
(planım ve tuzağım) sapasağlamdır. (Hiç kimsenin yaptığı ya-
nına kâr kalmayacaktır.)”95 ayetlerinde, görünen rakiplerimize ve 
gizli hıyanet ekiplerine karşı aceleci tavırlar ve açık saldırılar yerine, 
onları oyalayacak ve yularlarını uzatıp sonunda kendi ayaklarıyla 
batağa saplanıp boğulmalarını sağlayacak üstün bir feraset ve siya-
set yürütülmesi gereğine işaret edilmektedir.

“De ki: “Kim (haktan ve hayırdan) sapıtıp (küfre ve nankör-
lüğe kayarsa), Rahman ona, uzun bir süre tanır (ve yularını ol-
dukça uzatır), (ama sonunda) kendilerine vaad edilen, ya azabı 
veya kıyamet anını gördükleri zaman, artık (o gün) kimin yeri 
ve durumu daha kötü ve askeri gücü daha zayıfmış görecek ve 
anlayacaklardır.”96 ayeti, ahir zamandaki deccalizmin ve siyonizmin 
zalim dünya düzenine karşı, yeni bir barış ve bereket medeniyeti 
kuracak olan Mehdiyet hareketinin, uzun süreli bir gizlilik içinde çok 
güçlü bir askeri ve siyasi hazırlık yürüteceğini, dışarıdaki düşmanla-
rının ve içerideki münafıkların bunlardan haberdar olmadıkları için, 
94)  Enam:44
95)  Araf: 182-183
96)  Meryem:75
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şımarıklık göstereceklerini ve açık vereceklerini, ama sonunda ezilip 
yenileceklerini, iman ve işaret yoluyla ders vermektedir. Ve zaten 
Hadis-i Şeriflerin haberleri de bu yöndedir.

“Onlar sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz mal ve çocuk-
lar (gibi dünyalık geçici nimetler ile), Biz onların hayrına koşu-
yoruz (ve iyiliklerine çalışıyoruz?) Hayır, onlar (nasıl bir akıbete 
ve musibete doğru sürüklendiklerinin farkında ve) şuurunda 
değillerdir!”97 ayetleri de;

a- Düşman cephesini ümitlendirip idare etmek.
b– Hıyanet şebekesine bazı makam ve menfaatler verip kont-

rol altında tutarak çıbanların kendiliğinden deşilmesini beklemek.
c– Böylece iç ve dış rakiplerini zorlayıcı ve baskıcı girişim-

lere değil, akılcı ve kalıcı tedbirlerle halletme yoluna gitmek ge-
rektiğine de işaret etmektedir.

“Biz onları (belli bir süre ve) az bir nimetle yararlandırırız. 
Sonra onları ağır bir azaba uğratırız.”98 ayeti de, hem Cenabı 
Hak’kın bazı inkarcı ve isyancı azgınlara bir miktar zaman ve imkan 
tanımasının; imtihan hikmetine, Allah’ın mekrine ve rahmani hilesine 
uygunluğunun anlatılması yanında... Kur’an ahlakını benimseyen 
bilge liderlerin de, etkili ve tehlikeli kişileri ve çevreleri, onlara bazı 
nimetler sağlayarak fitne ve fesatlarını önlemeye ve geciktirmeye ve 
yeterli güce ve güvenceye kavuştuktan sonra, onları bertaraf etme-
ye yönelik dersler içermektedir.

“Doğrusu onlar (inkârcılar ve münafıklar, Müslümanlar ve 
İslam aleyhine), hileli bir düzen planlayıp kurmaktadır. (Halbu-
ki) Ben de (o hainlere karşı hile ve tertiplerini boşa çıkaracak) 
bir düzen kurup hazırlamaktayım. (Öyle ise) Sen o kâfirlere (ve 
hain nankörlere) mühlet ver ve biraz süre tanı. (Allah’ın vaadini 
ve kudretini herkes görüp anlayacaktır.)”99 

“İnsanların hayrı istemelerinde acele ettikleri gibi, Allah da 
onlara, şerri (ve cezalarını) vermekte acele etseydi, süreleri he-
men bitirilmiş olurdu. Ama biz huzurumuza çıkacağına (ve et-
tiklerine kavuşacağına) inanmayanları (bir zaman kendi haline) 
bırakırız, böyle azgınlık ve şaşkınlık içinde bocalayıp dururlar 
(ve sonunda hak ettiğini bulurlar.)”100 

97)  Mü’minun:55-56
98)  Lokman:24
99)  Tarık: 15-17
100)  Yunus: 11
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Ayetlerinden dersini alan hikmet ve hidayet rehberleri, “Bü-
yük ve kalıcı zaferlere ulaşmak için, küçük ve geçici tavizleri” 
vermekten çekinmezler. Ve hele intikam almak hususunda asla 
aceleci değildirler... Çünkü palyetif tedbirler ve pansuman te-
daviler yerine, bilinçli ve problemi kökünden bitirici girişimlere 
yönelirler. Ne kendilerini, ne ekiplerini ve ne de birikimlerini asla 
israf etmezler... His ve heyecanlarıyla değil, akıl ve inançlarıyla 
hareket ederler... Ucuz ve lüzumsuz kahramanlıklara ve hiçbir 
kıymeti harbiyesi bulunmayan alkışlara değil, devamlı değerli 
ve dengeli sonuçlara taliptirler. Aykırılıkları ve farklılıkları bile, 
zarardan yarara, düşmanlıktan dayanışmaya çevirebilirler... Gö-
rünen ve bilinen zalimlerin ve gizlenen hainlerin tuzaklarını bile 
sonunda onların başına geçirebilirler.

Hz. Peygamber Efendimiz kendisine biat eden ve İslama gi-
ren kabileleri temsilen “Nakib=Delege” ler seçtiği gibi, ayrıca 
bir bölgedeki “nakib”leri temsilen de “nakibün-nükeba” yani 
baş temsilciler görevlendirip böylece, zaten kabilelerin doğal 
liderleri olan nakibler vasıtasıyla örgütlenen ve organize edi-
len toplulukları düzenli ve disiplinli bir cemaat=teşkilat haline 
getirmiş ve Hicretle birlikte, Müşrik, Yahudi ve Hıristiyanları da 
içine alan “Konfedere bir yapı” içerisinde “site devlet” seviye-
sine taşıyabilmiştir.

Bu örgütlendirme, ve çeşitli seviye ve statüdeki “yetkili 
görevlendirme” ile hem kabile ve kalabalıklar oto-kontrol altı-
na alınmış, hem de insanların kabiliyet ve karakter testleri ve 
tespitleri başlamıştır. Çünkü daha çok sağlamlık ve dayanıklılık 
gerektiren görevlere getirilecek kişilerin, önceden ve tedricen 
denenmesi, samimiyet ve feraset testinden geçirilmesi şarttır.

Bugün de, Hz. Adem den beri süre gelen küfrün ve zulmün 
ortak birikimi ve en güçlü sistemi olan siyonizm’e (Deccalizm’e) 
karşı Yeni bir “Barış ve Bereket Medeniyeti” kurmak üzere yola 
çıkan bir liderin hem sivil, hem askeri, hem ekonomik, hem de 
kültürel sahada farklı teşkilatlanmalar ve özel yapılanmalar içi-
ne girmesi kaçınılmazdır. Duruma göre bunların bir kısmı açık 
ve resmi, bir kısmı gizli olabilir.

“Kafa”ları, “kalp”leri, “karın”ları birlikte doyurmak üzere, “Önce 
ahlak ve maneviyat, sonra tarım ve sanayide yaygın kalkınma” 
hedefiyle yola çıkan Milli Görüş hareketi, Cumhuriyetin kuruluş tari-
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hinde (1923) sayısı 29 olan ama maalesef, her yıl azaltılarak 1929 
da tamamen tarihe karışan... Ve derken Menderes tarafından tek-
rar 19 tane açılan ve giderek sayısı 1973’lerde 50 civarına ulaşan 
İmam-Hatip okullarını, 4 yıllık koalisyon ortaklıkları sonucu 1977 de 
340’a çıkarmış... İmam-Hatip mezunlarına Üniversite yolu açılmış... 
Binlerce resmi Kur’an kursu ve manevi eğitim imkanı hazırlanmıştır. 
Yani Tevhid-i Tedrisat (Eğitim Birliği) gereği ve devletin görevi olan 
dini ve ahlaki eğitim-öğretime yeniden başlanmıştır.

Bunların yanında, İstanbul ve İzmir civarında kümelenen sömü-
rücü Siyonist sermaye tekeline karşı yatırımlar Anadolu’ya kaydırıl-
maya çalışılmış ve yerli kalkınma hamlesi başlatılmış ve temeli atılan 
200 dev fabrikanın 70 tanesi kısa sürede üretime açılmıştır. Bunlar-
dan daha önemlisi, metropol şehirlerin bulvarlarından, en ücra köy 
sokaklarına kadar, Türkiye nin tamamında çok ciddi ve disiplinli bir 
örgütlenmeyi başlatan... En sade üyesinden, en tepedeki yetkilisine 
kadar, bilinçli ve birikimli olarak çok yüksek ve örnek bir potansiyel 
seviyesini yakalayan... Ve ülke çapında, toplumsal düşünce ve dav-
ranış biçimini etkileme ve değiştirme gücüne ulaşan bir organizeyi 
başaran Milli Görüş, Erbakan sayesinde mutlu ve muhteşem Re-
fah-Yol iktidarını başarmış, bütün kapatma ve kısıtlamalara rağmen, 
çelikleşmiş çekirdek kadrosuyla Milli Çözümün anahtarı konumuna 
taşınmıştır. Hatta kışkırtma ve sıkıştırmalar sonucu zaman zaman 
yaşanan AKP gibi kopmaların ve karakter hamlığının doğurduğu 
kaytarmalar bile, sadece kirli kanın vücuttan atılmasına ve bünyenin 
rahatlamasına yarayacak, ilmi ve insani temellere dayalı kaçınılmaz 
ve kutlu bir devrim mutlaka yaşanacaktır.

Dışarıdaki muarızların ve içerdeki münafıkların çok önemli 
bir tahribat kozları da orduyu sürekli Milli Görüş’e düşmanmış 
gibi göstermeye çalışmaları ve toplumu korkutmalarıdır.

Hâlbuki Ordu, bu milletin bağrından çıkmış en önemli ku-
rumlarımızdandır. Çanakkale savunmasında da, Kurtuluş sa-
vaşında da, Kıbrıs çıkarmasında da, PKK operasyonlarında da, 
hep ülkesini, milletini ve inandığı değerleri korumak için çar-
pışmıştır. Milli bünyemize bulaşan mikropların, her organda ve 
kurumda, belli tahribatlar yaptığı bir gerçek olarak kabul edilse 
bile, yeniden düzelme ve sağlığına kavuşma gayretlerinin de 
bütün organ ve kurumlarda birlikte yaşanacağı unutulmamalı-
dır. Ve hele, büyük değişim ve devrimleri planlayan ender ve 



182 A h m e t  A k g ül

önder şahsiyetlerin, ordu gibi çok önemli ve gerekli bir kuru-
mu ihmal edeceğini düşünmek, saflıktır. Siyonist merkezlerin, 
hem masonlar, hem de bazı müslümanlar eliyle, uzun yıllardır 
yürüttükleri menfi propagandalar, maalesef öylesine etkili ol-
muştur ki, artık ordumuz eliyle yapılan çok hayırlı ve yararlı gi-
rişimler bile tersine yorumlanmakta ve arkasında kötü bir niyet 
aranmaktadır. Örneğin 1960 ihtilaline, hala sahip çıkan ve her 
yönüyle savunan marazlı mahlûkların, 12 Eylül 1980 hareketi-
ne niye düşmanlık yaptıklarını... Ve hele yine 28 Şubat’ı alkışla-
yanların bugünkü komutan kademesine niye saldırdıklarını bile 
fark edip anlamaktan aciz kimseler vardır.

12 Eylül 1980 darbesinin:
1. Ülkeyi bir iç savaş ve parçalanma noktasına getiren sağ ve sol 

anarşi odaklarının belini kırmasını...
2. Özal’a iktidar yolunun açılması ve O’nun eliyle, sermayenin 

İstanbul Dükalığından, kısmen de olsa Anadolu ya kaydırılmasını...
3. Din derslerinin zorunlu kılınmasını ve Anayasaya yazılması-

nı...(Maalesef bu tarihi ve talihli kararı AKP yozlaştırmıştır.)
4. İslam Enstitülerinin, fakülte yapılıp, yüzlerce öğretmene prof-

luk imkanının sağlanmasını...
5. Kenan Paşa’nın İslam ülkeleri, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Da-

imi Komitesine başkanlık yapmasını....
6. Milli Eğitim Temel Yasasının 31. Maddesinin 1983 te değiştiri-

lerek, İmam Hatip mezunlarının, üniversitelerin her bölümüne gire-
bilme şansının tanınmasını...

7. Atatürk Yüksek Kurulunun 20 Haziran 1986 da, Kenan Evren 
başkanlığında toplanıp, “Türk İslam Sentezi”nin milli bir kültür politi-
kası olarak benimsenip, yürütülmesi kararının alınmasını...

8. Güya Konya’da yapılan İsrail’i telin mitingi bahane edilerek 
gerçekleştirilen 12 Eylül yönetiminin İsrail’le ilişkileri en alt seviyeye 
indirip bütün dünyayı şaşırtmasını...!

9. Sağ ve sol partilerin perde arkasının topluma tanıtılıp Refah’ın 
birinci olma ve iktidara taşınma yolunun açılmasını...

10. Daha sonra Genel Kurmay Başkanının 1993 te toplanan 
Uluslararası 1. Din Şurası nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığını kut-
lamasını...

11. 28 Şubat’ta ordu içindeki milli ve müspet ekibin tasfiyesini 
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ve Anadolu sermayesinin çökertilip, TÜSİAD görüntülü İstanbul 
dükalığının yeniden tekelleşmesini ve tüm milli ve manevi dirilişin 
engellenmesini amaçlayan hareketin bile, Erbakan’ın çok usta bir 
siyaset ve stratejisiyle, önce fırsat verilip, sonra planlarının boşa çı-
karılmasını ve bu sömürü ve sindirme sisteminin tıkanmasını sağla-
mıştır. Ve bütün bu gibi gelişmeler Yalçın Küçük’ün “Şebeke”sinde 
bile anlatılmışken bazı “İslamcı”lar hala yanlış şartlanmışlıklarından 
ve ön yargılarından bir türlü kurtulamamakta ve AKP’nin bir dış proje 
olduğunu kavrayamamaktadır.

•SİYASET VE DEMOKRASİ DENGESİ
Eski Yunancada “demos-kratos” kelimelerinden türetilen ve 

“halkın kendi kendisini yönetmesi” anlamında kullanılagelen de-
mokrasi, çağımızda en çok istismar ve suiistimal edilen kavramlar-
dan birisidir.101 

Uygulandığı her ülkede birbirinden oldukça farklı biçimlere bü-
rünen, yani birbirine zıt pek çok çeşidi gösterilebilen demokrasinin 
başlıca türleri şunlardır: 

1- Doğrudan Demokrasi: Halkın hem anayasa ve kanunlarını,  
hem yönetim kurumlarını bizzat kendilerinin hazırlaması ve uygu-
laması ve yine bütün mahkemelere doğrudan halkın bakması şek-
lindeki bir demokrasi anlayışıdır ki, bu sadece 5-10 bin nüfuslu bir 
şehir-site düzeninde uygulanabilecek bir yönetim şeklidir. Ve zaten 
Eski Yunan döneminde Atina ve Sparta gibi tek bir şehir çevresinde 
yürütülebilmiştir. O dönemde bile şehir halkının hepsi değil, sade-
ce “yurttaş” statüsüne girebilenler oy kullanma ve yönetime katılma 
hakkına sahiptir. Önemli bir kitle oluşturan köleler ve kadınlara de-
mokratik haklar verilmemiştir. Yani genel insan hakları değil, özel 
yurttaş hakları gözetilmiştir. 

Sonunda yurttaşlar öyle istiyor diye Atina’da kadın-erkek ha-
mamları bile birleştirilmiş, korkunç bir toplumsal kokuşma baş gös-
termiş ve Demokrasi deneyimi Eski Yunan Medeniyetinin çöküşüyle 
neticelenmiştir. O dönem filozoflarından Eflatun bile “Devlet” adlı 
kitabında, Demokrasiyi, “Tiranlık (zalim ve zorba yönetim)’den 
sonra, soysuzlaşmış siyasi sistemlerin en kötüsü” şeklinde ifa-
de etmektedir. 

101)   İstismar: Sömürme, Suiistimal: Kötü amaca alet etme 
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Günümüzde sadece New England’da ve bazı küçük İsviçre Kan-
tonlarında doğrudan demokrasinin, o da şeklen uygulandığını ve 
bunun bir devlet rejimi halini almasının imkânsızlığını ziyaretlerimiz 
sırasında bizzat gözlemlemişizdir. 

2- Temsili Demokrasi: Halkın siyasi haklarını, kendi seçtikleri ve 
yetki verdikleri temsilcileri  (milletvekilleri) aracılığı ile kullandıkları 
yönetim şeklidir. Ne var ki:

a) Partiler arası kör taassup ve inatlaşmanın başlaması, hatta 
partilerin ilahlaştırılması, 

b) Seçilecek milletvekillerinin belli merkezler tarafından belirlenip 
bunların halka dayatılması, 

c) Milletvekillerinin ve partilerin bazı güç odaklarınca satın alın-
ması ve onların hizmetinde kullanılması, 

d) Halk, sunî gündemlerle oyalanıp etkin bir denetim ve değiştir-
me mekanizmasının oluşturulmaması, 

e) “Vatan kurtarıcı”ların istismarcısı ve “düzen koruyucu”ların 
hizmetkarları takımının özel ve yüksek yetkilerle donatılıp demok-
rasinin yozlaştırılması gibi endişe ve etkenler en aza indirilebilse, 
“Temsili Demokrasi” ideal bir yönetim şekli olabilir. 

İlk defa Eski Roma, kısmen temsili demokrasiyi andıran bir idarî 
yapılanmayı denemiş, ama soylu ve zengin yurttaşlara tanınan ayrı-
calıklar ve yukarıda özetlediğimiz arızalar yüzünden, sonunda deje-
nere edilmiş ve devrilmiştir. 

3- Liberal Demokrasi: Ülkedeki “azınlık”ların temel hak ve hür-
riyetlerini garanti altına alabilmek amacıyla, çoğunluk iktidarının 
anayasal düzenlemelerle kısıtlanması halidir. Ne var ki ilk bakışta 
iyi niyetli ve insanî bir amaca yönelik görünen bu durum, pek çok 
ülkede istismar edilmiş ve o ülkedeki “etnik, dini veya sosyal azınlık-
ların (laikler, enteller, zenginler gibi) çoğunluğa hükmettikleri, hatta 
zulmettikleri bir yapıya çevrilmiştir. Türkiye bu acı ve alçaltıcı du-
rumu fiilen yaşayan ülkelerden birisidir. Hatta bu asrın başlarında 
Amerika’da Yahudi Lobisi’nin güdümündeki Kongre’ye hakim olan 
Federalist Parti (şimdiki Cumhuriyetçiler) ülke çoğunluğunu oluştu-
ran halk kesimini  “kalabalık hayvan sürüleri” olarak görmekteydi.102

4- Hıristiyan Demokrasiler: Hıristiyanlık dininin inanç ve ahlak 
prensipleriyle demokratik ilkelerin kaynaştırılması sonucu elde edi-

102)   Meydan Larousse, Demokrasi  tarihi
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len program ve projelerin yönetimlere hâkim kılınması şeklidir. Bu-
gün gelişmiş batı ülkelerinde görülen Hıristiyan Demokrat partiler ve 
hükümetler bu düşüncenin tipik örnekleridir. 

Bu konuda asla unutulmaması gereken şey, Demokrasilerin 
fantezi bir amaç değil,  faydalı bir araç olarak değerlendirilmesi 
gerçeğidir. 

İngiltere’deki demokratik düşüncenin öncülerinden sayılan John 
Locke “Of Civil Goverment – Sivil Yönetim Hakkında” (1690) adlı 
risalesinde “can, mal ve namus emniyetinin, din ve düşünce 
hürriyetinin,  insanların temel ve tabii hakları olduğunu ve hü-
kümetlerin bunları sağlamak ve korumakla görevli bulunduğu-
nu, demokratik seçimler ve biçimlerle de işbaşına gelmiş olsa, 
bu hakları çiğneyen hükümetlerin meşruiyetini yitireceğini ve 
halk tarafından değiştirilmesi gerektiğini” söylemekte ve İs-
lam’ın öngördüğü ve Müslümanların asırlarca fiilen yürüttüğü 
“evrensel insan hakları” prensiplerini 1000 (bin) sene sonra fark 
edebilmektedir. 

İnsanların doğuştan eşit olduklarını, “asiller, orta seviyeliler,  
köylüler, köleler” gibi sınıf ayrımının yanlışlığını ve haksızlığın 
Fransız Düşünür Woltaire, Peygamberimiz Hz. Muhammed’den tam 
1200 (bin iki yüz) sene sonra dile getirebilmiştir. 

Ya demokratik hileler veya despotik yöntemlerle iktidarı ele ge-
çirip, bir yandan halkın emeğini ve ülkenin kaynaklarını sömüren, 
bir yandan da milletin manevi değerlerine hücum eden ve bütün 
bu zulüm ve zorbalıklarını da Demokrasi ve Laiklik adına yaptığını 
söyleyen sahtekârlara ise, 19. Yüzyıl hümanistlerinden Thomas Hill 
Green’in şu tespitini hatırlatmak gerekir: 

“Demokrasi, insanların kendi manevi değerlerini, yine ken-
dilerinin seçmesi hakkını onlara vermek ve hayatlarını bu de-
ğerler doğrultusunda biçimlendirmek fırsatını ve ortamını hazır 
hale getirmektir”103

Çağdaş İngiliz düşünürlerden bazıları, haklı olarak “Her hukuki 
olanın ahlakî olmayacağını ve ahlaki (vicdani) olmayan, kanun 
ve kararların uygulanmasının ise zulüm olacağını” söylemek-
tedir. Örneğin Meclisler, zencileri ikinci sınıf insan sayan kanunlar 
çıkarsalar, veya Referandumla bir ülkedeki çoğunluk “oradaki Müs-

103)  Lectures on the  principles of political obligation –Siyasi  sorumluluk ilkeleri 
üstüne dersler



186 A h m e t  A k g ül

lümanların inançlarını yaşama haklarını kısıtlayan kararları onayla-
salar, bunlar her ne kadar demokratik ve kanuni de olsa, ahlaki ve 
vicdani olmadığı için geçersizdir ve mutlaka değiştirilmesi ve düzel-
tilmesi gerekir.  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi demokrasi amaç değil sadece bir 
araçtır ve onu kullananların niyetlerine göre farklı mahiyetlere bürün-
mektedir. Kötü niyetli ve zalim zihniyetli kimselere göre Demokrasi: 
“Şeytanî çıkarlarını, halkın ihtiyaçları ve amaçları gibi gösterme 
bahanesi ve insancıl kılıf geçirilmiş bu haksızlık ve ahlaksızlık-
ları, toplumun isteği ve desteği ile yürütme hilesidir.” 

İyi niyetli ve insaniyetli kimselere göre ise demokrasi: “Hakkın 
doğrularını, halkın arzuları haline getirebilme vesilesi... Ve te-
mel insan haklarını ve evrensel hukuk kurallarını, halkın ortak 
iradesi ile icra etme mesleğidir”.

Hakka ve hayra değil, nefs-ü hevaya meyilli olan insanların nasıl 
bir yönetim sergileyecekleri başından bellidir... Ve zaten “Her top-
lumun layık olduğu idareyi bulması”da münasip ve mukadderdir.

Öyle ise, zulüm ve zorbalığın, ha bir sultan ve meşrutiyet ta-
rafından, veya demokratik seçimle işbaşına gelmiş bir başkan 
ve hükümet tarafından yapılmış olması ne fark edecek ve neyi 
değiştirecektir? Ve yine ülkede adalet, hürriyet ve emniyet orta-
mını sağlayan, Refah, bolluk ve bereket imkânlarını hazırlayan 
bir yönetimin, nasıl teşekkül ettiği çok mu önemlidir?

Sırası gelmişken seçmene ve delegeye taparcasına “Taban 
demokrasisi” diye tepinenlere sormak lazımdır:

İçlerindeki iyi niyetli ve memleket sever iş adamları hariç, genel-
likle sömürücü sermaye baronlarının “kapalı karargâhı” olan ve De-
mokrasiyi hiç dilinden bırakmayan şu TÜSİAD; acaba kendi başka-
nını niye 400 civarındaki üyelerinin hür iradesiyle seçmezler? Niye 
kutsal demokrasiyi kendileri için istemez ve işletmezlerdi? 

Partisinin ismini Demokratik Sol koyan, demagoji kahramanı 
Rahmetli Sn. Ecevit niye, DSP içinde demokrasiye asla geçit ver-
mez, niye kendisinden ve eşinden başkasına güvenmezlerdi? Ve 
niye marazlı medyadaki demokrasi sahtekârları bu durumları asla 
dile getirmezlerdi? Demokrasi diye diye dilleri şişen Eski Türk-İş ve 
DİSK’in başkanları, acaba niye sendikal saltanatlarına son verecek 
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demokratik seçimleri ve direk girişimleri asla hoş görmez ve müsa-
ade etmezlerdi?

Artık herkes biliyor ki, Amerika’daki demokrasi, aslında 
başkanlık sistemi görünümlü bir “Lobiler Diktatoryası” gibidir, 
Avrupa’daki demokrasilerin birçoğu aslında birer “Masonik bü-
rokrasi saltanatı” ve geri kalmış ülkelerdeki sözde demokrasiler 
ise ya bir “sömürücü sermaye hegemonyası” veya “Kurtarıcılar 
ve kurucular krallığı” na çevrilmiştir. 

Seçmenlerin ve seçileceklerin birbirlerini rahatlıkla tanıyıp tar-
tabilecekleri dar çerçevede ve yakın çevrede “doğrudan seçim”, 
geniş dairede ve ülke genelinde ise “vekiller eliyle dolaylı katı-
lım” esasını benimseyen ve böylece doğrudan demokrasi ile temsili 
demokrasiyi birleştiren ve Yasama (meclis), Yürütme (hükümet) ve 
Yargı (mahkemeler)  ya bir dördüncü kuvvet olarak “Denetleme”-
yi ekleyen... Her dinden, her kavimden ve her düşünceden, bütün 
vatandaşların temel insan haklarını korumayı, birlikte barış ve be-
reket içinde yaşama şartlarını hazırlamayı hedefleyen Milli Görüş 
Medeniyetindeki gerçek demokrasilerde buluşmak ümidiyle... Zira 
bugünkü haliyle, çağımız İslam’ın çok gerisindedir. Türkiye ise, 
maalesef çağın da gerisindedir!...

•KUTSAL DEVLET Mİ, SOSYAL DEVLET Mİ?
Her şeyin Mutlak Yaratıcısı ve Rabbı olan Cenabı Hak, geze-

genlerden atom zerrelerine, beyin hücrelerinden sinir sistemine 
kadar, bütün âlemlerin ve hadiselerin tek ve gerçek hâkimidir. 
Her konuda en doğru ve değişmez kuralları bilen ve gönde-
ren de Allah’ın kendisidir… Ancak, imtihan gereği, istedikleri 
sistemi tercih ve tatbik etmek fırsatını insanlara vermektedir. 
“İşte  (galibiyet ve hakimiyet) günlerini (ve dönemlerini) insan-
lar (toplumlar) arasında dolaştırıp devredip dururuz.”104 ayeti bu 
duruma işaret etmektedir. Ve Hz. Musa’ya iman eden sihirbaz-
ların, Firavunun tehdidine karşı “…Ne şekilde hükmünü yürü-
tebileceksen, durmaksızın hükmünü yürüt; zaten sen, sadece 
bu dünya hayatında hükmünü yürütebilirsin.”105 ayeti de hâki-
miyetin, zahirde ve belli bir sürede insanlara verilebileceğini 
göstermektedir.
104)   Ali İmran: 140
105)   Taha: 72
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Öyle ise bu anlamda “Hâkimiyet Milletindir” sözü yerindedir. 
“Nasıl olursanız, öyle idare edilirsiniz” hadisi şerifi de, “kendi 
iradenizle tercih ettiğiniz, istikamet ve gayretinizle liyakat kes-
bettiğiniz yönetim biçimine ulaşırsınız”, mealindedir.

Sistemleri ilahi ve beşeri diye ayırmak ise münasip değildir. 
Zira bütün sistemler birer insan olan ilim adamlarının içtihat 
ürünü oldukları için, hepsi “beşeri”dir. Ne var ki, mesela Hanefi 
fıkhı, dayanağı vahiy ve akıl olan bir beşeri sistemdir. Ama ka-
pitalist veya sosyalist bir sistem, dayanağı nefis ve akıl olan bir 
beşeri sistemdir. Devlet ise bir ülkede yaşayan insanların ortak 
nefsi ve iradesi yerindedir. Bu nedenle, “millet devlet için değil, 
devlet millet için vardır” felsefesi güdülmelidir. Öyle ise, “kutsal 
devlet” değil, “adil ve sosyal devlet” düşüncesi önemlidir. Gar-
diyan devlet yerine, garson devlet prensipleri yürütülmelidir. 
Despotik bir kanun devleti değil, demokratik bir hukuk devleti 
gerekli ve geçerlidir. 

Dünya tarihi boyunca her türlü insan topluluğunda olsun, 
çeşitli kültür ve inanç olgusunda olsun, mutlaka devlete veya 
onun fonksiyonunu görecek bir mekanizmaya ihtiyaç duyul-
muştur. Devleti oluşturan bu ihtiyaçları ise üç ana başlıkta top-
lamak mümkündür.

1- Hukuk ve Adalet: Sınırları belirli aynı coğrafyayı paylaşan 
topluluğun, temel inanç ve ahlak anlayışına ve genel ihtiyaçlarına 
uygun olarak hazırlanmış, yazılı ve yazısız yasa kurallarının belir-
lenmesi ve yürütülmesi.

2- Hürriyet ve Emniyet: Dış tehditlere karşı ülkeyi savunmak 
için ordu, iç güvenliği sağlamak ve kanunları uygulamak üzere ise 
polis teşkilatının kurulması ve güçlendirilmesi.

3- Hükümet ve Siyaset: a- Toplumsal bir uzlaşma ve milletle 
devlet arasındaki anlaşma metinleri olan anayasaları ve kanunları 
yürütmek, b- İç ve dış sorunları çözecek proje ve stratejileri üret-
mek, c- Kalkınma ve refahı artırma hamlelerine girişmek amacıyla 
sorumlu ve salahiyetli bir idari mekanizmanın belirlenmesi. Bu üç 
temel ihtiyaç ne tarım toplumunda, ne sanayi toplumunda ve ne de 
bilgisayar toplumunda asla değişmemiştir. Farklı dinlerin, farklı ka-
vimlerin ve farklı ideolojilerin oluşturduğu devlet modellerinde de bu 
üç ihtiyaç yine değişmeyecektir.
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Herhangi bir devletin bu temel ihtiyaçları karşılamak ve asli 
fonksiyonlarını uygulamak için de iki önemli kaynağı ve daya-
nağı vardır.

Birincisi: Farklı kabiliyet ve marifetlere sahip nüfus potansiyelini 
ve insan mozaiğini;

a)Hem ahlaki ve psikolojik yönden,
b)Hem de fiziki ve teknolojik yönden eğitmek, yetiştirmek ve de-

ğerlendirmek.
İkincisi de: Çağın ihtiyaçlarına ve standartlarına uygun ekono-

mik şartları hazırlayacak zirai ve sınaî kalkınmayla ilgili metot ve 
modelleri geliştirmek, yani maddi ve mali kapasitesini yeterli hale 
getirmek.

Vatandaşlarının ahlaki değerleri yozlaştırılmış ve sefalete 
maruz bırakılmış, ekonomik kaynakları da sömürülmeye baş-
lanmış bir devlet, bu üç önemli fonksiyonu yürütemez hale ge-
lir. Artık o devlet, dış güçlerin gizli sömürgesidir. Hükümetleri, 
mason locaları ve sermaye patronları belirler. Demokrasi ve 
seçim ise, “gizli güçlerce tayin edilen yerli sömürge valilerini, 
millete onaylatma” hilesidir.

Ordu; sömürü rejiminin nöbetçileri, polis ise mafya maliye-
sinin bekçileri konumuna getirilir. Gayri milli eğitim sistemi, 
tek tip ve demokrat köleler yetiştirir. Modern usullerle öğretilen 
bazı maddi bilgiler de sadece bencilliği ve beleşçiliği pekiştirir. 
Kendi ülkesinde teknik üniversite bitirmiş, Amerika’da, Avru-
pa’da uzmanlık eğitiminden geçirilmiş, ama milli haysiyeti ve 
ahlaki hususiyetleri körletilmiş insanların ne türlü soygunlara 
ve soysuzluklara girişebildikleri herkesçe bilinen bir gerçektir.

Masonik merkezler tarafından empoze edilen mukaddes 
ve muhalefet edilmez ideolojik saplantılar, istismar edilen ilke 
ve inkılâplar.. Uydurulan ve topluma dayatılan yeni tanrılar ve 
tabular sayesinde, korkunç bir sermaye diktatörlüğü hüküm 
sürmektedir. Cahiliye Arapları yaptıkları putları para karşılığı 
sattıkları ve hatta acıkınca hamurdan yaptıkları bu putları yiyip 
yuttukları gibi, günümüz müşrikleri ve münafıkları da, her türlü 
haksızlık ve ahlaksızlıklarını, putlarının heykeline ve hatırasına 
sığınarak yürütmektedir. Milli ve yerli düşüncenin, yeniden onur 
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ve özgürlük ortamını gerçekleştirmek gayesi ve gayretiyle;
1- Önce ahlak ve maneviyat,
2- Sonra mutlaka sanayi, teknoloji ve yaygın kalkınma di-

yerek yola çıkması işte bu yüzdendir ve milli (imani ve insani) 
değerleri yeniden diriltmek ve devletin dengelerini düzeltmek 
içindir.

Sömürge çiftliğindeki demokrat kölelerinin uyanmasından 
ve rantiye hortumlarının koparılmasından endişe eden sermaye 
baronları ve bunların kâhyası olan yazarlar, yorumcular, bürok-
ratlar, din istismarcıları, devletine ihanet eden siyasi satılıklar, 
bazı sivil ve askeri kiralıklar, bu şerefli direniş ve diriliş hareke-
tini ve onun liderini ve sadık takipçilerini sindirmek ve tesirsiz 
hale getirmek için her türlü hileyi ve hıyaneti denerler... Ama 
çetin ve çetrefilli bir mücadele sonucu yenilir ve devrilirler! 
Çünkü imani ve ahlaki hüviyetini ve insani haysiyetini henüz 
tamamen yitirmemiş olan her sınıf ve seviyeden halk tabaka-
ları, adım adım bu kurtuluş hareketine katılır ve kenetleşirler. 
Sade vatandaşından seçkin aydınına, sivil memurundan asker 
komutanına, emekli ve köylüsünden iş adamına ve öğrenci ke-
siminden ilim erbabına kadar herkes, bu asil ve adil çağrıya er-
geç kulak verir, kabullenir, silkinir ve dirilirler. O zaman devlet 
yeniden devlet olur, hükümet mahkûmiyetten kurtulur. Yeni bir 
dünya ve yeni bir medeniyet kurulur.

Ama ne var ki, elbette zahmetsiz rahmet, külfetsiz nimet, fe-
ragatsiz fazilet, imansız ve ibadetsiz cennet olmayacağı gibi, 
gayretsiz ganimet, hizmetsiz hürriyet ve siyasetsiz de hükümet 
asla olmayacaktır. Bu bakımdan toplumun ve özellikle şuurlu 
ve sorumlu bir grubun, huzur ve emniyete kavuşmak ve insan-
ları refah ve selamete ulaştırmak üzere mutlaka bir bedel öde-
mesi ve çok ciddi bir gayret göstermesi kaçınılmazdır.

İslamcı diye partileri dışlanan... İrticacı diye şirketleri suç-
lanan… Çağdışı diye mektepleri kapatılmaya çalışılan bir top-
lum!.. Sokak soytarılarının bikinisine karışılmadığı halde ka-
rısının kızının başörtüsüne el uzatılan... Papazın pelerinine, 
hahamın fötrüne ve smokinine selam çakıldığı halde dedesinin 
sarığına hocasının cübbesine kem gözle bakılan bir toplum! 
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Mason locaları ve fuhuş yuvaları kollanırken edep ve irfan 
ocakları yasaklanan… Hıyanet merkezi yabancı okullar çoğalır-
ken Kuran kursları kapatılan bir toplum! Ve sonunda, nice yıldır 
bütün devlet imkânlarının bir avuç dönmeye ve mason dürzüye 
peşkeş çekildiğini… Alın terinin ve emeğinin sömürülerek kanı-
nın emildiğini.. Temel insan hak ve hürriyetlerinin gasp edildiği-
ni… Ve özetle “hem sırtına binildiğini hem namusunun kirletil-
diğini” fark edip uyanan bir toplum... Şayet dirayetli ve ferasetli 
bir lidere sahip değilse; meşru zeminlerden yürüyerek mutlu 
neticeye ve milli hükümete yöneldiğini ve bir sandık ihtilaliyle 
yönetimi ele geçirdiğini zannedecek bazı pansuman tedbirlerle 
sevinecek, ama istismar edildiğini bilmeyecektir.

Böyle bir lidere ve organizeye sahip olmayan ezilmiş ve ezildiğini 
fark etmiş topluluklar ise, içlerinde biriken kin ve nefreti intikam ate-
şiyle isyana dönüştürecek, çok kan dökülecek, her şey tahrip edile-
cek, ama sonunda yine dikta rejimleri ve vatan hainleri mutlaka def 
edilecektir.

Öyle ise, sabır taşı çatlama noktasına varmış Müslüman ve 
mazlum bir toplumun, mağdur ve mahkûm bir grubun, böylesi-
ne olumlu ve onurlu bir lidere ve sadık takipçilerine, şuurlu ve 
huzurlu bir harekete ve sağlam ekiplere sahip bulunması, hem 
ezilenler hem de zulmedenler açısından büyük bir şans kabul 
edilmeli ve kıymeti bilinmelidir. Tutundukları dalı kesmeye ve 
içinde bulundukları gemiyi delmeye kimse yeltenmemelidir!

Siyaset Bilimciler Tarafından Akılcı, Kalıcı ve Kucaklayıcı Bir 
İktidarı Kurmak ve Korumak İçin Üç Önemli Unsur Öngörülmek-
tedir:

1- Otorite: İç ve dış güvenliği sağlayacak, caydırıcılık özelliği 
olan bir ordu ve polis gücüne sahip olmak elzemdir.

2- Organize: İş çevrelerinden bürokrasiye, medyadan maarife 
kadar her sahada emin ve ehil elemanları ve ekipmanları oluştur-
mak ve kadrolaştırmak da elbette gereklidir.

3- Ortak İrade: Hükümetle halkın aynı inanç ve idealler etrafında 
anlaşıp kaynaşması da iktidarını devamlı kılmak için kaçınılmaz bir 
ilkedir.

Halkının huzur ve hürriyetini sağlayacak, ekonomik, demokratik, 
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sosyolojik ve psikolojik tedbirleri alamayan hükümetlerin ve bunların 
dayandıkları rejimlerin, sonunda yozlaşıp yıkılacağı ve sadece as-
ker ve polis gücüyle iktidarların devamlı kılınamayacağı bir gerçektir. 
Halkı demokratik köleler durumundan çıkarmak ve gerçekte “mason 
diktatörlüğü” olan bugünkü zulüm ve sömürü rejimlerinden kurtar-
mak ve toplumu hürriyet kılıflı esaretten uzaklaştırıp gerçek insanlık 
onuruna kavuşturmak için de yukarıda saydığımız bu üç unsur mut-
laka ele geçirilmelidir.

Yani önce “ordu” meselesi halledilmeli, Milli şuuru benim-
seyen vatanperver generaller ve kurmay askerler organize 
edilmelidir. Sonra basından bürokrasiye, iş çevrelerinden si-
yasetçilere kadar etkili ve yetkili kesimlerden devlete ve ada-
let düzenine bağlı ve başarılı birimler hazır hale getirilmelidir. 
Bunlar da yetmez. Halkın çoğunluğunun da sizi haklı görecek, 
güvenecek ve destekleyecek bir konuma gelmesi gerekir.

Türkiye’mizde Milli Hareketin, ilk iki unsuru, yani “otorite ve orga-
nize” meselesini hallettikleri, uzun yıllar özenle ve özveriyle bu konu-
larda önemli mesafeler kat ettikleri bilinmektedir. Ancak, demek ki, 
halkımızın da bu köle rejiminin, sağcı ve solcu aktörlerin ve asıl per-
de arkasındaki siyonist rejisörlerin gerçek yüzünü görmesi için, biraz 
daha sıkıntı çekmesi ve iyice nefret etmesi gerekmektedir. Zira “(iş-
sizlik, fakirlik, geçim sıkıntısı ve çaresizlik gibi) yoksulluklar ve (anar-
şi ve ahlaksızlık gibi) sıkıntılarla iyice sarsılmadan ve gaflet içindeki 
inananların” “Allah’ın yardımı ne zaman gelecek? İslam’ın adalet 
düzenine ne zaman geçilecek?” (Bakara: 214) diye yalvarmadıkça 
batıldan hakka dönmeleri gecikecektir. Ve sonunda mevcut düzenin 
ve mason yöneticilerin hainliğini ve dengesizliğini görüp hakka yö-
neldikten sonra da Allah’ın nusreti yakında tecelli edecek ve Milli İra-
de iktidara yürüyecektir. İşte bu hikmetin gereği olarak batıl (taklitçi 
– işbirlikçi) zihniyetlerin son bir müddet daha hükümette kalması ve 
halkın da sistemin rezaletini ve sefaletini iyice tatması takdir edilmiş, 
böylece despotik düzen tamamen iflasa sürüklenecek ve sonunda 
halk Rahmani düşünceleri ve Adil Düzeni özler hale getirilecektir. 

Ve şimdi artık adım adım saadet medeniyetine doğru yol 
alınmaktadır. Ve unutulmasın ki karanlığın en koyu olduğu 
zaman sabaha en yakın olduğu zamandır. Ve tabi sular iyice 
bulanmadan durulmayacaktır. Yani, Rahmani güçlerle şeytani 
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güçlerin kapışması kaçınılmazdır. Ve tarihi hesaplaşma yakın-
dır. Evet, belki Amerika’nın elinde her birisi 6 milyar dolarlık 
dev uçak gemileri vardır. Ama birilerinin elinde bin kilometrede 
hedefinden ancak bir iki metre sapan ve düşman radarlarına 
yakalanmayan ve sadece bir milyon dolara mal olan “güdümlü 
füze”lerden bulunursa, Amerika tek bir uçak gemisini yerinden 
kaldıramayacaktır!?

Ve, yakında tağutların taşlandığına şahit olacaksınız!.. Tabu-
ların parçalandığı bayramlar yaşayacaksınız! Umutların nasıl 
da böylesine canlandığına şaşacaksınız..! Bizim inancımızın 
onların Tanrılarından üstün ve güçlü olduğunu yakinen anla-
yacaksınız..! Barış ve bereket medeniyetimizin, onların zulüm 
düzenlerini bir kâğıt gibi nasıl yırttığına ve tarihin çöplüğüne 
attığına hayran kalacak ve yeryüzünde hükümran olacaksınız..! 
Daha şimdiden heyecanlanıyorum ve mutluluktan uçuyorum!.. 
Sakın beni edebiyat yapmakla ve hayalperest olmakla suçlama-
yın! Aman dikkatli olun ve Allah’a karşı edepli bulunun.. Zira 
ben hayal görmüyorum, sadece Kuran’ın müjdesini haykırıyo-
rum! Kehanette bulunmuyorum, sadece Kâinatın Efendisinin 
sözlerini aktarıyorum ve sadece inanıyorum, güveniyorum ve 
bekliyorum.

“Eğer siz gökleri gezip, dünyanın üzerinde duran ışıklı çadır-
ları görebilseydiniz!...

Ve o çadırların gizemli ve görkemli hayatına girebilseydiniz!
O zaman Kaderin “Küllü şey’in kadir”e bağlı olduğunu bilir, 

atom başlıklı füzeleri kuvvet ve kıyamet sebebi görmezdiniz!..
Ve eğer “boşluk” olduğunu zannettiğiniz o sırlı ve gizemli 

göklerin dünyadaki “gizli iktidarı”nı sezebilseydiniz. Kâinatın o 
eşsiz mimarına titreyerek secde eder ve kendinizden geçerdi-
niz!”

Ve o ezeli takdir programının, mehdiyet asrıyla ilgili taksimatı-
nı Kuran dürbünüyle gönül ekranında okuyabilseydiniz, şeytanın 
en azim saltanatı olan siyonizmin yıkılışını ve Rahmanın en kâmil 
hâkimiyetinin temellerinin atılışını fark ederdiniz..! Evet, kan, zulüm 
ve gözyaşı üzerine kurulan, mazlumların alın terini ve emeğini sö-
mürerek kuduran siyonizmin ve İsrail güdümünde bulunan Amerika 
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ve Avrupa ülkelerindeki zalim yönetimlerin “cezaen vifaka- suçla-
rına muvafık ve münasip ceza” olarak, artık mutlu sona yaklaşan 
Hak-Batıl mücadelesinde yenilip dağılmaları ve kendi akıttıkları kan-
ların içerisinde boğulmaları kaçınılmazdır. Zira, kan üzerine kurulan, 
sonunda kanla yıkılacaktır!,

Elbette Filistinlinin ahu figanı, Kosovalının acı feryadı, Boşnakla-
rın çaresiz duaları ve Afrikalının açlık çığlıkları, Irak, Libya ve Suriye 
halkının ıztırabı Yahudi siyonistlerin ve Hıristiyan emperyalistlerin 
sonunu hazırlayacak ve “Aziz-ün züntikam” olan Allah c.c. maz-
lumların intikamını zalimlerden mutlaka alacaktır. Ve mutlak hüküm-
darın yeryüzündeki halifesi olan mü’min insanın eliyle, insi şeytan-
ların şatosu yıkılacak ve masonluğun soysuz ve sorumsuz saltanatı 
parçalanmış olacaktır!

Haksızlık ve ahlaksızlık düzenlerinin yıkılacağını sezen bazı 
kesimlerin “Laiklik, demokrasi, çağdaşlık elden gidiyor!” zır-
valarına da kulak asmamalıdır. Çünkü, bunlar Laiklik diye din 
düşmanlığı, çağdaşlık diye sosyete soytarılığı, demokrasi diye 
“sahtekârlık saltanatı” yapmaktadır.

Evet, gerçekte mason diktatörlüğü olan “güdümlü ve göster-
melik demokrasi”lerin, gözden kaçan çok önemli bir özelliği daha 
vardır: Bu sistemin çarkları öylesine ayarlanmıştır ki, çeşitli eleme 
ve denemelerden sonra, insanların ahlaken ve vicdanen en kötü-
lerini seçip, en üste çıkarır. İyi ve istikametli kimseler ise, devamlı 
altta kalmaktadır. Milli devlet düzenleri ise, kendi asil ve adil yapısı 
nedeniyle, insanları öylesine eğitir ve eler ki, sonunda en layık ve 
sadık olanlar en üste çıkmakta, kötüler ve kalleşler ise hep alta dü-
şüp ayrılmaktadır.

Buna rağmen, bazı istisnai durumlara da rastlanmakta, mesela 
birkaç asırda bir, batı tipi demokratik sistem içindeki “çarpıtıcı ve 
çürüğe çıkartıcı” çarklardan, sağlam kalarak geçebilen ve kendi 
asaletini yitirmeden devletin en üst makamlarına çıkabilen Erbakan 
gibi çok yüksek karakterli ve deha çapında kabiliyetli ender şahsi-
yetlere de rastlanmaktadır.

Normalde ise, eğer masonik merkezli demokrasilerde, insanla-
rın ayarını ve değerini öğrenmek istiyorsanız, onların işgal ettikleri 
makam ve mevkiye dikkat etmeniz kâfidir. Yani, ister siyaset ve bü-
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rokraside olsun, ister sanat ve şöhrette olsun, ister ticaret ve ser-
vette olsun, etiketleri; yani “masonluk dereceleri” ne kadar yüksek 
ise, gerçek tiyniyetleri de o denli alçaktır! “İstisnalar kaideyi bozmaz. 
Hüküm ekseriyete göre verilir” ölçüsü unutulmadan, siyaset, sanat, 
ticaret ve memuriyet hayatında bozulmadan sağlam kalabilmiş in-
sanlarımız elbette bu genellemenin dışındadır.

Bakınız, ağzı ve ahlakı bozuk birileri, basit ve bayağı bir Bil-
derberg ajanı iken, şayet koca bir ülkeye sadrazam yapılıyor, 
ama o makamda talan ve tahribattan başka bir işe yaramıyorsa!.. 
Hakikat nizamında, cuma kayyumu (cami bakıcısı) bile olama-
yacak bazı kart masonlar, bir ülkenin en yüksek yerlerinde otu-
ruyorsa!?.. Birileri İstanbul Belediyesine şoför bile olamazken, 
maalesef üniversitelere rektör yapılıyorsa!?.. En sulu soytarılar 
sanatçı diye alkışlanıyor ve sanat adına dini ve ahlaki değerler 
dejenere ediliyorsa!.. En sahte solcular ve zavallı donkişotlar, 
sosyal demokrat geçiniyor ve “Aman ha İslam geliyor!..” diye 
tepiniyorsa… İşte orada demokrasi yerine despotizm var de-
mektir!.. İşte orada çağdaşlaşma değil çamurlaşma var demek-
tir!.. Orada batılılaşma yerine barbarlaşma var demektir!.. Ve bu 
durumda kendi zulüm ve sömürü sistemini ayakta tutmak üze-
re, Siyonist merkezler uzun yıllar kullandıkları “Devrim simsarı 
laikler” yerine, bu sefer halkı avutmak ve havasını almak üzere 
“Din istismarcısı dönekleri” iktidara taşıyacaktır.

Ama çok şükür ki şimdi demokrasi barbarlarıyla din baronla-
rının ortaklaşa yürüttükleri sömürü sisteminin temelleri çökme-
ye başlamış ve Milli Görüş’ün mukadder iktidarı şeytanları iyice 
telaşlandırmıştır. Ve tarihi hesaplaşma başlamıştır!

•SİYASET MÜHENDİSLİĞİ VE SİYASİ LİDERİN
ÖZELLİKLERİ

Herhangi bir düzeni ve düşünceyi, zoraki tedbirlere başvur-
madan topluma benimsetmek... Halkı manipüle ederek, onları 
önceden belirlenen hedeflere yönlendirmek... Kendi amaçlarını,  
çoğunluğun arzuları haline getirip, hedeflerini tabanın desteği 
ile gerçekleştirmek, “çağdaş siyasetçi”lerin başlıca görevleridir. 

Bunları başarabilmek için de;
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a) O toplumu oluşturan dini, etnik, kültürel ve ekonomik başlıca 
kesimler nelerdir? 

b) Bunlardan toplum dengesi açısından en etkili olanlar hangile-
ridir? Bunlar nasıl diriltilir ve yönlendirilir? 

c) Bu farklılıkları düşmanlığa değil, dayanışmaya çevirecek “or-
tak değer ve dinamikler” nasıl harekete geçirilir? 

ç) Ülkedeki haksızlık ve hırsızlıklardan, halk nasıl haberdar edilir, 
sorumluluk bilinci nasıl yükseltilir? 

d) Perde arkasında kalarak, uzaktan kumanda ile, hükümetler 
nasıl değiştirilir, yenileri ne şekilde iktidara getirilir?

e) Rakip çevreler yanıltılarak, aslında kendimizin istediği netice-
ler, onların eliyle nasıl gerçekleştirilir? 

f) Suni kuşkular ve korkular nasıl “toplumsal panik atağa dön-
dürülür? Ne şekilde kontrol ve kanalize edilir? Sorularının cevabını 
bilmek gerekir. 

Bu sorular ve cevapları ise “toplum mühendisliği”nin ilgi ve bil-
gi alanı içerisindedir. Evet bu bilimin adı: SİYASET’tir. Ama siyasetin 
mutlaka bir güce (kuvvete) dayanması gerekir. Kuvvetsiz siyaset 
“felçli bir dahi”ye, siyasetsiz kuvvet ise “pehlivan yapılı bir de-
li”ye benzeyecektir.  

Demek ki, Dünya durdukça devam edecek olan Hak-Batıl 
mücadelesinde ve iyilerle kötülerin bu hâkimiyet kavgası süre-
cinde, her iki taraf için de neticeyi belirleyen ve zaferi kesinleş-
tiren iki önemli unsur vardır: 

1- SİYASET
2- KUVVET
Siyaset mühendisliği, biraz da elindeki “gücü-kuvveti” doğ-

ru ve yerinde kullanabilme mesleğidir. Psikolojik güce, ekono-
mik güce, teknolojik güce, stratejik güce, lojistik güce sahip 
olmayanların, sadece siyasi manevraları bir işe yaramayacağı 
gibi, bu güçleri etkili ve verimli biçimde kullanma kabiliyeti, 
yani siyasi marifetleri olmayanların da netice almaları imkânsız 
gibidir. Özetle siyaset “bilgi ile bilek gücünü” birlikte ve başarılı 
biçimde kullanabilme kabiliyetidir. Çağımızda geçerli ve ger-
çekçi bir “değişim”e siyasal ve yasal bir “devrim”e ulaşabilmek 
için, şu üç şey, mutlaka gereklidir. Bunlar; 
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1- Otorite, 2- Organize, 3- Ortak İrade’dir. 
Otorite; psikolojik ve teknolojik yeterliliğe sahip, iç ve dış tehli-

kelere karşı caydırıcı özelliği olan ordu ve polis gücünün desteğini 
sağlamış olmak, Organize: Gaye ve gayret birliği yapmış şuurlu in-
sanları ve yetişmiş elemanları toplumun farklı kesimlerinde teşkilat-
landırmak... Ortak İrade ise, Halkın önemli bir kısmını aynı düşünce 
ve değerler etrafında toparlamaktır. 

İşte “siyaset mühendisliği”, birinci maddenin gizli, ikinci 
maddenin gerçek desteğine dayanarak, Medya ve sivil toplum 
örgütlerinden de yararlanarak, üçüncü maddeyi, yani “ortak 
iradeyi” oluşturma ve toplumun önemli kısmını aynı görüş etra-
fında buluşturma bilgisi ve becerisidir. 

Bu neticeye giderken kaba kuvvete ve zoraki tedbirlere asla baş-
vurulmaması gerekir. Devrimleri, kaba kuvvetle ve askeri ihtilallerle 
gerçekleştirme girişimleri, artık çağdışı kabul edilmektedir. Doğru-
dan müdahale ve güç kullanarak işi halletme metodu, hem riskli hem 
de ilkel bir yöntemdir. 

Çağımızın en önemli beyinlerinden ve siyaset mühendisle-
rinden olan bir zatın şu tespiti, bu konudaki gerçeğin ve gelişi-
min bir ifadesidir: 

“Dış güçler ve Emperyalist devletler bir ülkeyi ele geçirmek 
ve sömürmek için, eskiden silahlı ordularla hücuma geçer ve 
orayı işgal edip, yerleşirlerdi... Ama yerli halk zamanla bilenir ve 
milli mücadelelerle işgalcileri defedip gönderirlerdi. Daha son-
ra işgalciler girdikleri ülkelerinin başına birer sömürge valisi 
bırakarak geri çekildiler... Zamanla bu yöntem de kaba gelmeye 
başlayınca bu sefer kendileriyle işbirliği yapan masonik mah-
filleri ve partileri iktidara getirerek sömürü sistemlerini devam 
ettirdiler... Hatta, bu dış güdümlü hükümetleri şimdi, telefon 
diplomasisiyle yönlendirecek kadar ileri gittiler.!”

Halk, kısıtlı demokratik haklarından ve seçim imkânlarından 
yararlanarak, dış güçlerin ve yerli işbirlikçilerin istemediği bir 
partiyi iş başına getirecek olsa, veya kendi getirdikleri bir ik-
tidar milli hedeflere yönelmeye kalksa, o zaman da, masonik 
merkezlerin kararı, medyatik ve ekonomik güçlerin kışkırtma-
sıyla, ya askeri darbelere kalkışmaktan veya demokrasiye ba-
lans ayarı yapmaktan çekinmediler. 
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 Yani önce demokratik dayatmalar ve seçim hileleriyle gü-
dümlü hükümetler kurdular... Bu metot laçkalaşınca askeri dar-
beleri devreye soktular... Darbeler biraz kaba ve katı gelmeğe 
başlayınca da bu sefer, meseleyi muhtıralarla halletmeğe ko-
yuldular... Şimdi ise “post modern darbe” denilen, daha çağdaş 
bir metot uyguluyorlar. Artık sahnede asker görünmüyor. Kita-
bına ve kanununa uydurularak iktidar değişiklikleri yapılıyor. 
Yani silahsal değil, her şey yasal yollarla hallediliyor!? Bu post 
modern darbelerde, tanklar yerine bilgisayarlar kullanılıyor. 
Tehdit ve tehlike arz eden herkes fişleniyor. Toplumun gözün-
den düşürülmek istenenler afişleniyor. Böylece darbelerin ge-
risindeki “güç odakları”nın tetiğe değil, sadece tuşlara basma-
sı yetiyor. Eski darbelerdeki gibi “yargısız infazlar” değil, artık 
“yargılı infazlar” dönemi başlıyor. İstenmeyen kişiler ve hükü-
metler, sözde “yasal!” yollarla işbaşından uzaklaştırılıyor. Top-
lum nazarında yıpranan ve kamu vicdanında yargılananlar ise 
“gizli güç odakları” değil, sahnedeki taşeronlar oluyor... Yani 
“patron”lar değil, “piyon”lar hedef alınıyor. Masonların yerine, 
maşaları taşlanıyor!

Peki bu “güç odakları”nı nasıl tesbit edeceğiz? Görünen 
olayların gizli yuları “Milli güçlerin mi, masonik merkezlerin mi 
elindedir?” bunu nereden bileceğiz?..

Önce, ucuz ve geçici başarılar değil, uzun vadeli ve kalıcı sonuç-
lar önemlidir, bir... İkincisi,  görünürde ve geçici bir sürede yenilgi gibi 
zannedilen gelişmeler, gerçekte ve gelecekte hangi sonuçları do-
ğuracak? Bu sonuçlar asıl kime yarayacak? Ve bundan hangi taraf 
karlı çıkacaksa, uygulanan proje ve stratejilerin arkasında  “o gücün” 
bulunduğu anlaşılabilir...

Evet, yine o siyaset dahisinin dediği gibi: 
“Siyaset: planlı ve programlı çalışmak ve hedeflenen sonuca 

ulaşmaktır. 
Siyaset: Muhaliflerini, zor kullanmadan mükemmelce aşmaktır. 
Siyaset: Farklı çizgileri kendi doğruların içinde kaynaştırmaktır. 
Siyaset: Her düşünceye tahammül edip, adilce davranmaktır. 
Siyaset: Beşeri zaaflarına gem vurmak, başkalarını da ol-

gunlaştırmaktır. 
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Siyaset: Bilgece düşünmek, bilgece konuşmak ve bilgece 
yaşamaktır.  

Ve siyaset: Hain ve zalim olanların elinde felaket, ehil ve 
emin olanların elinde ise selamet sebebi olmaktadır”

Siyasi Liderin Özellikleri:
Lidersiz bir teşkilat, başsız ve itaatsiz bir cemaat ve komu-

tansız bir ordu ve cihat düşünülemeyecektir. Bütün nakli ve akli 
deliller; yani, hem vahye dayanan kitap, sünnet, icma ve içti-
hat esasları ve hem de bütünüyle insanlık tarihi ve tecrübeleri 
gösteriyor ki, devletlerin kurulmasında ve yıkılmasında olsun, 
milletlerin yükselmesinde ve yozlaşmasında olsun, sistemle-
rin ve medeniyetlerin oluşmasında ve olgunlaşmasında olsun, 
savaşların kaybedilmesinde ve kazanılmasında olsun, bütün 
bunların hepsinde lider ve komutanların rolü pek büyük oldu-
ğu inkâr edilemeyecektir. Lider ve komutanların başarılı veya 
başarısız olmalarında ise, kendi şahsi kabiliyet ve cesaretleri 
yanında, askerlerinin ve cemaatlerinin gayret ve sadakatlerinin 
de önemli bir etkisi ve katkısı olduğu bir gerçektir.

Bu nedenledir ki Cenabı hak: “Ey iman edenler! Allah’a itaat 
edin. (Kur’an’a uyun) Peygambere (sünnetine tabi olun) ve siz-
den olan “ulu’l-emre” (inandığınız gibi hak ve hayır üzere sizi 
yönetenlere, gerçek ilim ve içtihat ehline) de itaat edin.” buyur-
maktadır.106

İlim adamlarının ittifakıyla, devlet ve teşkilat lideri olabilme-
nin dört temel şartı sayılmıştır:

1- İlim ve dirayet,
2- Liyakat ve ehliyet,
3- Siyasi kabiliyet,
4- Sıhhat ve selamet.107

Şimdi önemli değişmelere ve yeni devrimlere öncülük yapacak 
bir liderde bulunması gereken bu vasıfları izah edelim:

1- İlim: Temel altyapı ilimlerine sahip olarak yeterli ve tutarlı bir 
bilgi birikimine erişmek... İnsani hedefler gözetilerek ülkenin ve top-
lumun sorunlarına gerekli ve gerçekçi çözümler üretebilmektir. Mut-
laka ihtiyaç duyulan Adil bir Dünya Düzeninde;
106)   Nisa: 59
107)   İbni Haldun – Mukaddime C.1 Sh. 30
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a) Değeri değişmeyen sağlam para, faizsiz banka - kredi ve adil 
vergi konularını içeren ekonomik şartların,

b) Demokrasi ve hukuk kurallarına dayalı, siyasi ve idari yapılan-
manın

c) Farklı inançların, huzur ve hoşgörü içerisinde kendilerine hiz-
met sunacak dini ve ahlaki kurumların

d) Çağdaş eğitim ve öğretim sistemi ve ilim nizamının.. Nasıl olu-
şacağını ve ne şekilde uygulanacağını? Bilmeyen ve beceremeyen 
kimselerde ilim sıfatı yok demektir.

Bu konulardan anlayan ve bu sorunları aşacak program ve 
projeler ortaya koyan kimseler ise, ilim sahibi seçkin şahsiyet-
lerdir. Çünkü “ilim rasgele bilgi toplama veya diploma işi değil, 
özel bir anlayış, feraset ve dirayet meselesidir.”108 Öyle ise sa-
dece nutuk çekmek ve sloganlaşmış bazı sözleri ezberlemekle, 
büyük değişimlere öncülük etmek mümkün değildir.

2- Ehliyet: Sorumluluğunu üstlendiği toplulukların ve tüm insanlı-
ğın lehine ve aleyhine olan durumları çok iyi bilmek, Milli menfaatle-
rimiz açısından yararımıza veya zararımıza sonuçlanacak hususları 
önceden tahmin ve tespit etmek, mevcut şartları ve imkânları yerin-
de ve yeterince değerlendirmek ve böylece her bakımdan liderliğe 
liyakat kesbetmektir. Bugün insanlığın baş belası olan Siyonizm’in 
beynelmilel teşkilat ve tuzaklarını bilmeyen, Masonik çevrelerin ülke 
yönetimindeki etki alanlarını ve gizli araçlarını fark edemeyen ve 
bunlara karşı yeterli tedbirleri alabilme feraset ve cesaretini göste-
remeyen kimselerin, “liderlik ehliyeti” yok demektir. “Filan iyi göz 
dolduruyor, filan vitrine çok yakışıyor” gibi sözler ise aklen de, 
ilmen de geçersizdir.

3- Siyasi Kabiliyet: Haklı hedefler ve hayırlı hizmetler için yola 
çıkan teşkilat ve cemaatini, başarıyla sevk ve idare etme yeteneği-
dir. Toplumu en az zararla ve en emin yollardan hedefe ulaştırması-
nı bilmek ve becermek özelliğidir. Herkesi kendi ayarında ve kendi 
diyarında idare edebilme mesleğidir. İnsanlardan şahsi kabiliyetleri 
ve özel marifetleri doğrultusunda yararlanabilme ferasetidir. Düş-
manlarının ve rakiplerinin hile ve hücumlarını bile, onların aleyhine 
çevirebilme gayret ve cesaretidir.

Ve tabi masonik merkezler böylesi seçkin kabiliyetleri kör-
108)  İbni Haldun – Mukaddime C.1 Sh. 30
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letmekte ve kötülemekte, kullanabilecekleri tipleri istemekte ve 
reklâm etmektedir.

4- Sıhhat ve Selamet ise; liderlik görevini yürütmeye mani ola-
cak şekilde, dengesizlik ve geri zekâlılık, körlük, sağırlık, dilsizlik gibi 
bir sakatlık ve ağır hastalık gibi arızalardan, esirlik ve hapislik gibi 
durumlardan uzak bulunma halidir.

Şimdi bir hareketin ve cemaatin başında, ilmi, ahlaki, siyasi ve 
ekonomik “Adil Yeni Dünya Düzeni” projelerini üretecek ve yürüte-
cek bir İLM’e, Siyonizm’i ve zulüm sistemini ve diğer düşmanların 
stratejisini en iyi tanıyacak ve karşı tedbirleri alacak bir EHLİYET’e, 
Yüzlerce farklı teşkilatı ve cemaatı başarıyla sevk ve idare edecek 
üstün bir SİYASİ KABİLİYET’e, Ve yine kusursuz sağlam bir beyne 
ve beceriye sahip mükemmel bir Lider dururken, kalkıp yeni lider 
arayışlarına girişmek, ya anlayış kıtlığına veya insaf noksanlığına 
alamettir.

Kaldı ki bizler kendimizi değiştirmedikçe ve Allah yolunda 
hizmet ve mesuliyet yüklenmedikçe ve üzerimize düşen görev-
leri yerine getirmedikçe, her gün yeni bir Lider gelse bile, yine 
durumumuz değişmeyecektir. İtaat yerine itiraz eden, emir din-
leyeceğine devamlı eleştiren, istenmeyen neticelerin sebebini 
kendi tembelliğinden değil, liderinden zanneden kimselerin if-
lah olması mümkün değildir. Nasıl ki liyakatsiz ve istikametsiz 
yöneticileri değiştirmek ve düzeltmek için demokratik düzlem-
de gayret ve cesaret göstermeyen toplulukların iflah olmadık-
ları gibi.

Hem bütün ulemanın ittifakına göre bir Lider ancak 1-Ya dinden 
dönmesi ve hıyanetinin kesinleşmesi 2- Veya kendi eceliyle ölmesi 
3- Yahut başaramayacağını itiraf edip vazgeçmesi. Veya Ehl-ül hal 
vel akd”in (milletvekillerinin ve yetkili mercilerin) çoğunlukla böyle bir 
kanaat üzerinde ittifak etmesi. 4- Ya da hizmet şartlarından birinin 
yitirmesi durumunda yerine başka birinin getirilmesi düşünülebilir. 
Bunun dışında dava önderleri, tabii ve daimi liderdir. Bazı teşkilat-
ların başına resmiyette kimlerin getirileceği konusunda da elbette 
herkesten ziyade tabii Lider söz sahibidir. Üstelik tabii Liderler, o 
makama kendi gayreti ve marifetiyle gelen ve yine şahsi feraset ve 
faziletiyle o görevi yürüten kimselerdir. Başkalarının gündeme getir-
mesi ve desteklemesiyle bir yere gelenler, “tabii-doğal” Lider değil, 
sadece “tabi- bağımlı ve güdümlü” Lider olabilir.
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Dinimize ve davamıza düşmanlıkları öteden beri bilinen ma-
lum ve melun kesimlerin, içimizden bazı isimleri öne çıkarma-
ları ise oldukça düşündürücü bir durum değil midir? Ve şimdi 
Liderlik hevesine kapılanların kendi kendilerine sormaları gere-
kirdi: İnancımızın ve ilim adamlarımızın, bir liderde aradığı bu 
şartlardan bizde bulunan hangisidir? Öyle ise, ismimizin sahtekâr 
medyanın ağzında sakız yapılması bizi kışkırtmak ve kullanmak 
içindir… Bu nedenle birlik ve bütünlüğümüze asla gölge düşürülme-
meliydi.. Reklâma değil, hakikate önem verilmeliydi.. Resmiyetten 
ziyade samimiyetle düşünüp değerlendirmeliydi.. Çünkü, inançlı ve 
dürüst kimseler için karar verirken, gündelik kavramlar değil, imani 
ve insani kurallar önceliklidir. Nefis atına binenlerin, hangi kayalıkla-
ra çarpacağı ise belli değildir.

•SİYASET VE STRATEJİ İLİŞKİSİ
Evet, siyaset; ehil ve emin olanların elinde sebeb-i selamet, 

cahil ve hain olanların elinde ise sebeb-i felakettir. Çünkü, siya-
set, hak ve adaletle toplumu idare etme mesleğidir. İnancımıza 
göre bu meslek, mukaddes ve mübarektir. Zira “Bir saat ada-
letle hükmetmenin, yetmiş yıl nafile ibadetten hayırlı olduğu” 
hadisle bildirilmiştir. Adaletle hükmetmek ve hayrı yürütmek 
için de mutlaka hükümet olmak gerekmektedir. Hükümet ise, 
baştan sona siyaset işidir.

“Mademki hepsine sahip olamıyorum, öyle ise hiç birini ka-
bul etmiyorum” mantığı yerine “Ne kadarını kurtarabilirim ve 
davama neler katabilirim” düşüncesi daha gerçekçidir. Asla unut-
mayalım ki, parti amaç değil, araç yerindedir. Asıl amaç ise Hak’kın 
rızası için halka hizmettir. Öyle ise önümüze çıkan hizmet imkânları-
nı tepelemek ve fırsatları boşa vermek vebaldir.

Hatta tek başına iktidar olma imkânı bulunsa bile;
a) Hem muhaliflerimizin şer ittifakını ve tahribatını önlemek,
b) Hem rakiplerimizin bazı kabiliyet ve kadrolarını hayır ve hiz-

mette değerlendirmek,
c) Hem de daha geniş toplum kesimlerinin desteğini elde etmek 

üzere, onların bir kısmıyla işbirliğine girişmek zafiyet değil, kuvvettir, 
zillet değil, zaferdir! İbret ve dikkatle bakınız! Sahabenin zillet zan-
nettiği Hudeybiye Barışını Kur’an zafer olarak nitelendirmiştir.109

109)  Fetih: 18



203SİYASET VE STRATEJİ BİLGELİĞİ

Güçlü ve güvenilir liderlerin tavizi azizlik, zayıf ve çaresiz li-
derlerin tavizi ise acizliktir. Ancak büyük oynayan ve tedbirini 
sağlam alan liderler büyük tavizleri göze alabilir!.. Siyaset, kuru 
kahramanlık sahnesinde, kabadayılık gösterisi yapmak değil-
dir. Siyasetçi, Uzakdoğu sporcularına değil, satranç oyuncula-
rına benzemelidir.

Basit liderler halkın ve olayların peşinden gider. Boş ve pe-
şin alkışlarla yetinir. Büyük liderler ise, halkı kendi peşinden 
sürükler ve olaylara yön verir. Dış tehdit ve tehlikelere karşı, 
içteki barışı ve birliği sağlamaya yönelik tavizlerle, karanlık 
merkezlerin bizim aleyhimize kullanmak için kışkırttığı “piyon”-
ları kendi lehimize değerlendirmek üzere verilen tavizler, ilerde 
çok talihli sonuçlar doğurabilir ve tarihin akışını değiştirebilir. 
Dünyayı yöneten şer güçlerin ve şeytani çevrelerin bizim aley-
himize hazırladıkları siyaset ve stratejilerini önceden sezebilen 
ve karşı tedbirleri alabilen bir Liderin, milli menfaatler için yerli 
kuruluşlara bazı tavizlerde bulunması, onlara tavır koymasın-
dan daha hayırlı ve daha yürekli bir harekettir. 

Her konuda olduğu gibi, siyasette de başlangıç değil sonuç 
önemlidir. Çünkü “Rağbet, akıbete göredir” ve akıbet muttakile-
rin (dürüst ve değerli kimselerin)dir.

Geçmişte de, taviz sayılan ve karşı çıkılan bazı girişimlerin, 
hangi olumlu sonuçları doğurduğunu hala göremeyen akıl fu-
karalarına, veya kasıtlı olarak ters gösteren nankör münafık-
lara, laf anlatmak için vakit harcamak beyhudedir. Bir milletin, 
hatta beşeriyetin tarihini ve talihini değiştiren büyük liderlerin 
hayatını inceleyiniz! Bunların hepsinin de, kimlere ne kadar ta-
viz vereceğini ve kimlere karşı nasıl inatla direneceğini çok iyi 
bilen kimseler olduklarını göreceksiniz. Zira eşek arısına top 
atmak israf, yaban ayısına taş atmak ise divaneliktir. Zahirde 
korkusuzca ve kahramanca görünen bir tavır, şayet düşmanla-
rın işine yarayacaksa, bunu gafletle yapmak hezimet, ama bile 
bile yapmak hıyanettir!..

Ve yeri gelmişken hatırlatalım:
“Süper güç” olmak için sadece ekonomik zenginlik yetmez. 

Eğer yetse idi Almanya süper güç olurdu...
Süper güç olmak için sadece teknolojik üstünlük yetmez. Eğer 

yetse idi Japonya süper güç olurdu.
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Süper güç olmak için nüfus yoğunluğu yetmez. Eğer yetse idi 
Hindistan süper güç olurdu.

Süper güç olmak için tek başına askeri güç yetmez. Eğer yetse 
idi Çin süper güç olurdu.

Süper güç olmak için sadece stratejik konum ve potansiyel 
imkânlar da yetmez. Eğer yetse idi Türkiye süper güç olurdu.

Hâlbuki süper güç olmak için, bütün bunları değerlendirecek 
ve dünya dengeleriyle oynayabilecek bir “süper beyin”e ihtiyaç 
vardır!.. Ve işte Türkiye’nin, İslam aleminin ve tüm mazlum mil-
letlerin şansı bu Süper Beyindir!? Onun ilmi, insani projeleri ve 
bunları uygulayacak sadık takipçileridir!

Evet, siyasetin ehil olmayanların elinde felaket, ehil olanların 
elinde ise selamet sebebi olduğunu yukarıda söylemiştik. Önemine 
binaen tekrar belirtelim ki: 

Siyaset; hesaplı ve programlı davranmak ve planlanan sonuca 
ulaşmaktır!

Siyaset; Muhaliflerini zor kullanmadan ve kendisi de zarara uğ-
ramadan onları mükemmelce aşmaktır!

Siyaset; Çizilen Haklı çizgi içine farklı çizgileri de yerleştirme, yani 
kendi doğruları içinde başkalarının eğrilerini eritebilme ustalığıdır!

Siyaset; Her düşünceye tahammül edip, adilce davranma uy-
garlığıdır!  

Siyaset; Bütün beşeri zaaflarına gem vurmak ve bağlılarını da 
manevi disiplin altında tutmak başarısıdır!

Siyaset; Bilgece düşünmek, bilgece konuşmak, bilgece davran-
mak ve bilgece yaşamaktır!

Siyaset; İktidar tuvalinde110 toplum tablosuna en uygun rengi ha-
zırlayabilme sanatıdır!

Siyaset ilmi, Allah’ın ender kişilere lütfettiği çok önemli bir arma-
ğandır!111

Velhasıl bazen “Büyük ve kalıcı menfaatlere ulaşmak için, küçük 
ve geçici zararları ve tavizleri göze almak gerekebilir. Bunu yapa-
mayan siyasiler ağır bir sorumluluk ve tarihi bir suçluluk altındadır.”112

110)   Tuval: Yağlıboya resim yapılan çerçeveli bez zemin 
111)   M. Muhtar Han Siyasi Siyaset s. 66
112)   a) Mecelle b) Muhakemat Bediüzzaman s. 23
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“Hem insanın kıymet ve mahiyeti himmeti nispetindedir. 
Himmetin derecesi ise maksat ve meşguliyetinin (yüksekliği) 
nispetindedir.113

Siyasi şuuru olmayanların, insani onuru da bulunmayacaktır. Bu 
nedenledir ki,

Siyaset, gerçek ayarımızı ortaya koyan en hassas bir terazi ko-
numundadır.

Siyasette, batılların yanında ve zalimlerin yardımında olanların, 
ibadetleri de sadece “adet ve gösteriş”ten ibaret kalacaktır.

Evet, siyaset, “hikmet ve feraset” ister. Yoksa körün şoförlüğü-
ne benzeyecektir!..

Siyaset, “sabır ve metanet” ister. Yoksa hoş ama boş gösterile-
re dönüşecektir.

Siyaset “kadro ve kuvvet” ister. Yoksa Donkişot’un macerala-
rından farksız hale gelecektir.

Siyaset “iman ve istikamet” ister. Yoksa Firavunluğa ve fırsat-
çılığa özenecektir.

 Velhasıl insani siyaset Peygamber mesleğidir. Şeytani siya-
set ise menfaat meselesi ve mason hizmetçiliğidir.

Siyasette Başarı ve Bereket ise Şu Yedi Şeye Bağlıdır:
1- İnanç ve irade: Davasının haklılığına ve mutlaka zafere ula-

şacağına inanmayan ve bu inancın gereği olan azim ve iradeyi or-
taya koyamayanlar; siyasi müflis olmaya mahkûmdurlar. Kendileri 
inanmadıkları bir davaya başkalarını ise asla inandıramaz ve halkın 
güvenini ve desteğini sağlayamazlar.

2- Bilgi ve beceri: Davasının esaslarını, ülke insanın sorunlarını 
ve çözüm yollarını, değişen ve gelişen dünya şartlarını bilmeyen, 
takip etmeyen, kendisini devamlı yenileyip yetiştirmeyen siyasiler, 
bu yarışta saf dışı kalırlar.

3- Plan ve proje: Uzun ve kısa vadeli hedefleri ve projeleri bu-
lunmayan... Bunları dikkatle belirleyip, titizlikte tatbike koyamayan 
siyasiler zaman, imkân ve eleman israf edeceklerinden, asla başa-
rıyı yakalayamazlar.

4- Eleman ve ekip: Her işi tek başına yapmaya kalkışan.. Ekip 
çalışmasına yanaşmayan ve alışmayan.. Danışma ve dayanışma 
içinde olmayan... Yeterli ve yetenekli elemanlardan kendi marifet ve 
113)   Muhakemat s. 114 / Said Nursi
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mesuliyetleri sahasında yararlanamayan siyasiler, sonunda yenil-
mekten ve bitip tükenmekten kurtulamazlar.

5- Koordine ve organize: Aynı inancı ve aynı amacı paylaşan 
kurum ve oluşumlar arasında, gerekli ve ahenkli bir iletişim ve iş-
birliğini sağlayamayan siyasiler, hayallerini hakikate çeviremez ve 
arzulanan hedefe yanaşamazlar. 

6- Takip ve değerlendirme: Ekip ve elemanlarını, onlara ema-
net ettiği görev ve programlarını sık sık takip ve teftiş etmeyen... 
Aksaklıkları ve tıkanıklıkları vaktinde fark edip gidermeyen... Yan-
lışlık ve yamukluklarını düzeltmeyen siyasiler, zafer bayramını kut-
layamazlar.

7- Varılan netice: Kısa ve uzun vadeli hedeflerine ne ölçüde 
yaklaşıldığını.. Hangi başarıların, hangi plan ve elemanlarla kaza-
nıldığını... Bundan sonra hangi engellerin hangi taktik ve stratejilerle 
aşılacağını... Hem rakiplerini hem de işbirliği yapması gerekenleri 
hangi önem ve öncelik sırasına göre nasıl konuşlandıracağını bilme-
yen siyasiler de mutlu sona ulaşamazlar.

Stratejik Kölelik ve Zalimlerin Politik Hedefleri
Gerçek düşmanı tanımamak, gizli sömürü ve tahakküm 

odaklarının demokrat figüranlığını yapmak, artık en gafil ve re-
zil bir köleliğe dönüşmüş bulunuyordu. ABD yönetimine yakınlığı 
ve muhafazakârlığı ile tanınan Heritage Foundation’ın 1983 yılında 
dış politika analisti James A. Philips’e hazırlattığı ‘Koruyucu İs-
lam Kuşağı’ adlı raporda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu müs-
lüman ülkeler topluluğunun Sovyetleri bir duvar gibi kuşatması 
öneriliyordu. 1979 yılında İran İslam Devriminin fiilen son verdiği 
CENTO’nun dağılması, Afganistan’ın Sovyetler tarafından işgale 
kalkışılması ABD açısından bölgede ciddi bir kriz olarak algılanıyor-
du!.. Oysa Afganistan işgali Komünizmi yıktığı gibi, 11 Eylül bahaneli 
Amerikan vahşetleri de Kapitalizmi yıkacağa benziyordu.

“Komünizme karşı kalkan oluşturma” palavrası!
Heritage raporundan önce de Ortadoğu’da ‘İslam kartının’ kulla-

nılması doğrultusunda yaklaşımlar mevcuttu. Başkan Carter’in Ulu-
sal Güvenlik İşleri danışmanı Zbigniew Brezinski, 1977 yılından 
beri ‘İslam’ın komünizme karşı bir kalkan’ olarak kullanılmasını 
savunuyordu. Ayrıca 1979 Aralık ayında Şah’a direniş hızlandığında 
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Sovyetler’e bağlı ülkelere ve İslam 
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nüfusun yoğun olduğu Cumhuriyetlere yönelik radyo yayınlarının 
arttırılmasına karar veriliyordu. Bu karara müteakip, Carter yönetimi 
1980 yılı bütçesi ile ilgili olarak Senato Dış İlişkiler Komitesi’ne ver-
diği raporda Ulusal Güvenlik İşleri danışmanı Brezinski’nin ‘yük-
selen siyasi güç olmaya başlaması nedeniyle dünya çapında 
İslam fundamantalizmi konusunda araştırma yapılması işini 
yönettiğini’ bildiriyordu. Brezinski’nin üzerinde araştırma yaptığı 
‘kanun dairesinde İslam’ yani; Türkiye, Suudi Arabistan, Kuveyt 
ve Pakistan’daki; Amerikan aleyhtarı olmayan, sistemin kontrolü al-
tındaki İslam’dı. İşte Sovyetler’i kuşatmaya yönelik bu ‘kanun dai-
resindeki İslam’ ekseni ‘koruyucu kuşak’ formülasyonu ve Bre-
zinski etiketli bir strateji olarak ABD tarafından uygulamaya konuldu. 
Brezinski bölgede Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye’yi kapsaya-
cak bir politik işbirliği yapısını güvence altına alacak ‘Middle East 
Organization’ (METO) adını verdiği bir de örgütlenme öneriyordu. 
Brezinski’nin ‘koruyucu İslam kuşağı stratejisi’, “dost ülkelerde 
İslam’ı kontrol etmek ve kullanmak, düşman ülkelerde ise kış-
kırtmak ve karıştırmak” prensibine dayanıyordu. 

Carter yönetiminde alt yapısı hazırlanan bu strateji, Reagan dö-
neminde de geçerliliğini korumaya devam ediyordu. Wohlstetter 
Doktrini olarak bilinen ve ABD Dış İşleri Bakanı Haig ve Bakan yar-
dımcısı Burt tarafından Reagan yönetiminin benimsediği açıklanan 
strateji ‘koruyucu İslam kuşağı’nı içerik olarak daha da geliştiriliyor-
du. Bu doktrine göre; Sovyetler’in Ortadoğu’da etkisinin kırılması 
için Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan’dan oluşan İslam kuşağı-
nın birbirleriyle, ayrıca Körfez Ülkeleri ve Çin’le ilişkileri teşvik edi-
liyordu. Çünkü hakiki İslamiyet’in yükselişi Batı çıkarları için “tehdit 
ve tehlike” görülüyordu. O nedenle İslami hareketler müttefik ülke-
lerde denetlenirken, düşman ülkelerde kışkırtılıyordu. Özellikle Tür-
kiye’nin, Körfez’e ABD çıkarlarını destekleyecek tarzda müdahale 
kapasitesi arttırılıyordu. ABD emperyalizmi ‘İslam koruyucu kuşağı’ 
temelinde, Sovyetler’in güneyini Çin’den Türkiye’ye kadar kuşatır-
ken, Körfez’de bulunan ve dünya petrol kaynaklarının yüzde 65’ni 
oluşturan muazzam rezervleri denetimi altına almayı amaçlıyordu. 
Aslında Sovyetlerin Körfez’e yönelik askeri bir harekâta girişmesinin 
mümkün olmadığını ABD kurmayları da pekâlâ biliyordu!

Yeşil kuşağın (Türk-İslam Coğrafyasının) askeri üslerini 
Amerikan’ın emrine sokması! 
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Suni olarak yaratılan tehdit senaryolarıyla; Batı’nın petrol ikmalini 
kesebilecek bir Sovyet saldırısına karşı ABD askeri gücünün bölge-
de kalıcı üsler edinmesi meşru hale getiriliyordu. Bu bağlamda 12 
Eylül darbesi sonrasında Türkiye’nin Çin, Pakistan, Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Tunus ve Kuveyt ile ilişkileri ‘aniden’ 
oldukça sıcak bir biçimde gelişiyor, Türkiye milli çıkarlar peşinde 
koşarken, NATO eski Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı ve Reagan 
dönemi Dışişleri Bakanı Alexander Haig 1985 yılında ‘Washington 
Basın Klubü’nde yaptığı açıklamada; bu ilişkilerin geliştirilmesinin 
‘Amerika’nın teşviki’ sayesinde gerçekleştiğini belirtiyordu. Haig’in 
açıklamaları aynı zamanda “koruyucu İslam kuşağı’nın İsrail’in 
varlığını güvence altına alan” yönüne de ışık tutuyordu. Haig bu 
konuda şunları vurguluyordu: 

“Bence Ortadoğu ve Güneybatı Asya bir bütündür. Bugün 
böyle söylüyorum, bakanlığım döneminde de böyle düşünü-
yordum. O yıllarda Ortadoğu’da bir ortak amaç motivasyonunu 
şiddetle ön plana çıkarmak ihtiyacı beliriyordu. Arap, Türk, Ya-
hudi olduklarını bir tarafa bırakıp, bölgede ülkelerarası stratejik 
anlayış birliği yaratılması gerekiyordu. Bu stratejik anlayış bir-
liği bizim için öylesine önem taşıyordu ki bakanlığım yıllarında 
özellikle Pakistan ile Türkiye arasında dayanışma oluşturmak 
için yoğun çaba göstermiştim” diyordu. Haig’in “Amerika’nın 
bundan menfaati ne olacaktı?” sorusuna cevabı ise: “Bu ül-
kelerin kendi aralarında ortak çıkarlar bulmaları bile, yeterince 
Amerika’nın menfaatineydi!” biçiminde oluyordu. Haig “Strate-
jik anlayış birliğinin benim kafamdaki coğrafyası da Çin’den, 
Pakistan, Mısır, Türkiye ve İsrail’e kadar uzanıyordu” diyerek 
önemli bir olguya ve İsrail’i koruyup kollama duygusuna işaret 
ediyordu. 

‘Koruyucu İslam kuşağı’ bir yanıyla Ortadoğu’da emperyalizmin 
çıkarlarıyla uyumlu işbirlikçi Arap rejimlerini güvence altına alırken, 
diğer yandan İsrail’in stratejik varlığını güçlendiriyordu. “12 Eylül 
generallerinin kozmetik bir uygulama ile İsrail’le siyasi ilişkileri-
ni düşük profilli, bir temsil esasına bağlamasının, Suudi monar-
şisinin kendisini Siyonizm karşıtı göstermesinde olduğu kadar 
değeri vardır” iddiaları bir yanılgıyı yansıtıyordu. (Evet bizce bu 
iddialar bir yanılgıdır ve hatta bir ön yargıdan kaynaklanmakta-
dır. Çünkü 12 Eylül harekâtı, sözde Konya’da yapılan ve İsrail’i 
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kınayan büyük MSP mitingini gerekçe göstermişken, İsrail’le 
ilişkileri en alt seviyeye indirmesi ve milli şuurun yeşerip yer-
leşmesine yarayacak adımlar atıvermesi sonucu geç fark edip, 
Kenan Paşa ve Ekibine saldırmaya başlanmıştı.) İsrail’in Ortado-
ğu’da finansal, askeri, teknolojik varlık koşullarını yaratan ABD em-
peryalizminin en büyük işbirlikçisi Suudi monarşisi ‘koruyucu İslam 
kuşağı’ stratejisi ile Siyonist sömürgeciliğin dayanaklarını sağlam-
laştırmada önemli bir rol oynuyordu. 

Darbeleri ve Dengeleri zorlama!
Türkiye’de bir dönemin ideolojik-politik omurgasını oluştu-

ran görünürdeki Türk-İslam sentezi kadroları, söylemde antisi-
yonist geçinirken, aslında her türlü milli hareket ve fikre düş-
manlık temelinde Siyonist devletin askeri politik güvencesini 
pekiştiren ‘koruyucu İslam kuşağı’nın en büyük destekçileri 
oluyordu. Takkeli komprador kapitalizmin bu ‘hacı’lar diktatör-
lüğü, serbest pazar tek tanrıcılığının neoliberal uygulamalarına 
ilahi bir çerçeve kazandırırken, cüretini ABD emperyalizmine 
dayandırıyordu. ABD emperyalizminin küresel egemenlik stra-
tejisinde politik iktidarın ‘ılımlı’ İslamcılarda olması bir sakınca 
oluşturmuyordu. Küresel neolibaral kapitalizm ile ‘ılımlı’ olarak 
etiketlenen İslami akımlar birbirini tamamlayıcı unsurlar haline 
getiriliyordu. Postmodern söylemlerle popüler hale getirilen 
Amerikan “hoşgörü” ideolojisinin kimlik vurguları: vicdan, di-
reniş, insani duyarlılık gibi değerlerden İslam’ı arındırırken, ser-
maye egemenliği stratejisine kilitlenmiş bireysel bir duruşun 
ibadetçi ikiyüzlülüğü ‘ılımlı’ olma etiketiyle dayatılıyor ve top-
lum aldatılıyordu. İslam, hayata yön veren gerçek kimliğinden 
uzaklaştırılıp, mistik ve fantastik hayali bir dünyaya transfer 
ediliyordu. Dinimiz vahşet derecesinde kutuplaşmış bir kapita-
list genişlemenin doğal sonucu olan küresel bir ırk ayrımcılığı 
sisteminin onaylayıcısı haline getirilmeye çalışılıyordu. Ama 
Erbakan Hoca’nın dehası ve manevrası ile, 12 Eylül’de istismar 
edilmeye çalışılan İslam ruhu ve Kuvay-ı Milliye şuuru, sonun-
da kârlı çıkıyor ve Refah’ın 1. Parti olmasına bir nevi zemin ha-
zırlanıyordu.

Daha düne kadar Afganistan’da ABD’nin ‘koruyucu İslam kuşağı’ 
stratejisinin kiralık katilleri olarak çalışan; Suudi Arabistan, Pakistan, 
Britanya destekli sözde ‘özgürlük savaşçıları’ (El-Kaide, İŞİD ve 
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türevleri) şimdi maalesef Müslüman halkları ve özellikle ağabey ve 
şeyh takımını kompradorlaştırma dalgası ile kuşatan emperyalizm; 
yeni saldırı senaryolarının karanlık gerekçelerine hazırlanıyordu. 
Bu arada İsrail’in Afganistan’daki sözde ‘özgürlük savaşçıları’na ve 
Taliban oluşumuna yoğun desteğine ilişkin kirli sırların üzeri kapa-
tılıyordu. Şimdilerde yeni bir oluşum gibi sunulan ‘Büyük Ortadoğu 
Projesi’nin kökleri ABD’nin NATO’yu da devreye sokarak Avrasya’da 
küresel egemenlik kurma niyetinden kaynaklanıyordu. Avrasya’da 
‘istikrarsızlık’ potansiyellerinin askeri denetimi adına büyük bir üsler 
kuşağı oluşturan ABD emperyalizmi, sözde siyasal İslamcı ve din 
istismarcısı yapılar oluşturup iktidara taşıyor, bunları BOP’un eşbaş-
kanı yapıyor ve önce Erbakan’ı devre dışı bırakmayı amaçlıyordu. 

BOP’a hazırlık ve soysuzlaştırma:
ABD ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nden çok önce geleceğin askeri 

denetim ağını oluşturmak için, Balkanlar’dan başlayıp, Ortadoğu 
ve Kafkasları kapsayıp, Orta Asya’yı da içerecek bir Siyonist sö-
mürüye bağımlı ve ılımlı Müslüman devletler zinciri kurma planını 
uygulamaya başlıyordu. Bosna ve Kosava’yı karıştırmak bu zincirin 
Balkanlardaki halkalarını oluşturuyordu. Irak’ta, kalıcı ABD üsleri bu 
maksatla kuruluyordu. Kafkasya ve Orta Asya’da Amerikan askeri 
varlığı önemli boyutlarda arttırılıyordu. İsrail, Türkiye, Mısır, Ürdün 
ekseni ise; sadece kamuoyunu yatıştırmaya yönelik ve göstermelik 
İsrail ‘terörü’ kınamaları dışında güdümlü iktidarlar ve NATO göz-
lüklü sivil ve siyasi bürokratlar tamamen ABD taşeronluğu yapıyor 
ve Bush-Şaron yönetimlerinin değiştirilmesi temelinde daha rahat 
geliştirilecek programlar hazırlanıyordu.  NATO’nun Ortadoğu’da 
kazanacağı işlevler ve ABD’nin Avrasya zemininde değerlendirilir-
se, gerçek yüzü ortaya çıkıyordu. Irak’ta İslam’ın kutsal mabetlerine 
yakın insanlara ABD’li generallerin emirleriyle, tüm beşeri varlıkla-
rını ve onurlarını yok etmek için kadın-erkek tecavüz edilip, böyle-
ce Müslümanlık açısından bir moral yıkım anlamına gelen ve daha 
önce Haçlı Orduları tarafından uygulanan Lut’laştırma dayatılırken, 
emperyalizmin şahsi makam ve menfaat güvencesi, bugün Türki-
ye’nin ılımlı İslamcıları ve istismarcı iktidarları başta olmak üzere 
tüm İslam dünyasında paylaşılan ve arkasına sığınılan “Barış ve 
hoşgörü” safsatası oluyordu.114

114)  Suat Parlar
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Tarihin değil, adalet ve asaletin sonunu hazırlama!
Her şey ne güzel gidiyordu. Dizleri üzerine çökmüş Sırbistan, bir 

avuç dolar için mazlum ve Müslüman katili Miloseviç’i Uluslararası 
Savaş Suçları Mahkemesi’ne satmaktan çekinmiyordu. NATO, güç-
süz Rusya’ya karşı, ama asıl Türkiye’yi ve İslam ülkelerini kuşatmak, 
kasıtlı doğuya doğru genişliyordu. Irak’tan sonra şimdi Suriye çe-
şitli bahanelerle bombalanabiliyordu. UKO işgalindeki Makedonya, 
onu silahlandıranların sunduğu sözde silahsızlanmayı kabul etmeye 
mecbur kalıyordu!.. Mazlum Filistin halkı sıkı denetim ve ambargolar 
altında eziliyordu. Filistinli liderler ise akıllı bombalar tarafından yok 
ediliyordu. Son yıllarda Türkiye’de, hisse senedi sahipleri rekor kâr-
lar yapıyordu ve destek veriliyordu. Milli ve siyasi sol solduruluyor, 
İslami hareketler “layt” ediliyor, tüm partiler neoliberalizm ve sözde 
“insani” müdahaleciliğin ardında toplanıyordu. Kısacası, bazı yorum-
cuların deyimiyle, bölgemiz huzur içinde demokrasiye koşuyordu!?

11 Eylül’de Şaşkınlığa Uğrama!
Sonra birden şok, şaşkınlık ve dehşet yaşanıyordu. Tüm zaman-

ların en büyük gücü, tek gerçek evrensel imparatorluk sanılan ABD, 
11 Eylül’de tam kalbinden, zenginlik ve iktidarının merkezinden vu-
ruluyordu. Eşsiz bir elektronik casusluk şebekesi, benzersiz güven-
lik önlemleri, yüz milyarlarca dolarlık askeri bütçeleri bunların, hiçbiri 
felaketi önlemeye yetmiyordu!..

Eski ABD Dışişleri Bakanı Siyonist Bayan Madeleine Albright, 
ölen yarım milyon Iraklı çocuğun, ambargoya değip değmediği so-
rulduğunda, “Bu çok zor bir tercih, ama sanırım değer” yanıtını 
veriyordu. Ama ikiz kuleler çökünce bu zalimler zıvanadan çıkıyor-
du. Oysa masumların katledilmesi asla kabul edilemez bir durumdu. 
Ama bu demek değil ki, saldırının altında yatan nedenleri anlamaya 
çalışmayacağız, bu kendimizi aldatmak olurdu…

Amerikalı savaş karşıtı A.J. Muste, her savaşın kaybedenden 
çok kazanan tarafın başına sorun olduğunu söylüyordu. Çünkü 
zaferi kazanan, şiddetin işe yaradığını öğreniyordu ve daha da az-
gınlaşıyordu. Savaş sonrası tarihin tümü, bu gözlemin doğruluğu-
nu gösteriyordu. ABD’de, ülkeyi tehdit eden hiçbir doğrudan tehlike 
yokken, Savaş Bakanlığı’nın adı Savunma Bakanlığı’na çevriliyor 
ve hükümetler, birbiri ardına ve komünizmi bastırmak palavrasıyla, 
askeri müdahale ve siyasi istikrarsızlaştırma kampanyalarını yürür-



212 A h m e t  A k g ül

lüğe koyuyordu. Bugüne döndüğümüzde, batı ve özellikle Amerikan 
politikasıyla ilgili birkaç soruna göz atmamız gerekiyordu:

1. Kyoto Protokolü: Amerika’nın bu protokole muhalefetinin te-
melinde bilimsel bir neden yoktu. Gerekçe, “ekonomi için kötü” oldu-
ğuydu. Günde 12 saat, kölelik ücretleriyle çalışan insanlar, bu tutu-
ma nasıl bir tepki koyacak? Sorusu hesaba katılmıyordu!..

2. Durban Konferansı: Maalesef Batı, kölelik ve sömürgecilik 
nedeniyle tazminat ödeme fikrini bile kabul etmiyordu. Oysa İsra-
il devletinin, anti-semitik zulüm nedeniyle kurulup kazandığı bir tür 
tazminat olduğu niye saklanıyordu? Gerçi ne gariptir ki Avrupalılar 
tarafından işlenmiş suçların bedelini yani katliamı Avrupalı Naziler 
işliyor, ama Filistinli sahipsizlerin vatanı ellerinden alınıyordu ve be-
delini Filistinliler ödüyordu. Böylesi bir tutumun, sömürgecilik kur-
banları tarafından bir tür ırkçılık olarak değerlendirileceği niçin unu-
tuluyordu.

3. Makedonya: Batı (Siyonizm) bölge ülkelerini zayıflatmak, ka-
rıştırıp korkutmak için bu ülkeyi sürekli kışkırtıyordu ve onlar da, 
çaresiz batının emirlerini yerine getiriyordu. Sonuçta, NATO tarafın-
dan silahlandırılan çetelerin, NATO denetimi altındaki toprakların-
dan yöneltilen saldırılarına maruz bırakılıyordu. Acaba bu ülkedeki 
ve bölgedeki halklar bu konuda ne düşünüyor? diye kimse hesaba 
katmıyordu!..

4. Afganistan: Usame Bin Laden’in, güya SSCB’ye karşı Afga-
nistan’ı kullanan Amerikalılar tarafından eğitilip silahlandırıldığı ne 
çabuk unutuluyordu. Eski Başkan Carter’ın danışmanı Zbigniew 
Brezinski’nin “büyük satranç tahtası” olarak adlandırdığı bölgede-
ki oyunda kaç insan ölüyordu? Asya, Orta Amerika, Balkanlar veya 
Ortadoğu’da, Siyonist ve emperyalist merkezler tarafından kullanılıp 
sonra kendi hallerine bırakılan kaç terörist yetiştiriliyordu, konuları 
niye konuşulup tartışılmıyordu?

5. Irak: On yıl boyunca Irak halkı, yüzbinlerce ölüme yol açan bir 
ambargoya tabi tutuluyordu. Sebebinin, Irak halkının malı olan petrol 
kuyularını kontrollerine almak olduğunu herkes biliyordu. Ama kış-
kırtılıp Kuveyt’e saldıran Saddam’ın despotluğu bahane yapılıyordu. 
Peki, 1967’den bu yana yasadışı işgalini sürdüren İsrail’e yönelik 
niye hiçbir yaptırıma girişilmiyordu? Acaba batının “Her şeyin so-
rumlusu Saddam Hüseyin’dir veya Beşşar Esad’tır” yalanlarıyla 
gafil Müslümanlar mı avutuluyordu. 
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İşte bu yüzden; Emperyalizme kafa tutan Erbakan Latin Amerika, 
Endonezya ve İran düşman ilan ediliyor, Rusya kıskaca alınıyordu. 
11 Eylül trajedisinin, “timsah gözyaşları” dışında Amerika’ya acıma-
ya ve bu bahaneyle başlattığı saldırıları haklı bulmaya yol açacağını 
sananlar da aldanıyordu. Hem despotik köleliğin, hem de demokra-
tik köleliğin mimarı (canavarı) olan Amerikan saltanatı artık temelin-
den sarsılıyordu!

Akıllı analizler yapmanın ve bir özeleştiride bulunmanın tam 
zamanıdır!

ABD’nin 11 Eylül hezimeti üzerine elbette kızgın haykırışlar ve 
dayanışma mesajları yayınlanıyordu. “Sert yanıtlar” verildiğinde al-
kışlayanlar da çıkıyordu. (Acaba nereyi bombalayacaklar; Sudan’da 
bir ilaç fabrikasını mı, yoksa Yemen hava alanlarını mı?). Çok sayıda 
entelektüel enayi; bu saldırıları, karşı oldukları kişiye bağlayan söz-
de akıllı analizler yapıyor, sahte benzerlikler kuruyordu. Saddam, 
Kaddafi, batılı savaş karşıtları, antiemperyalistler, Filistin Kurtuluş 
Hareketi, hatta Çin, Rusya ve Kuzey Kore, suçlanıyor, birçoğu or-
tadan kaldırılıyordu. Böylesi bir barbarlığın Amerikalılara tamamen 
yabancı olduğunu söyleyenler bile çıkıyordu. Öyle ya, ne de olsa 
biz, yüksek irtifadan bombalamayı veya ambargolarla yavaş yavaş 
can almayı daha insani bulan bir anlayışa yatkınız!. Ama bunlardan 
hiçbiri asıl sorunu çözmüyor ve huzuru sağlamıyordu. İsyanın kendi-
sine saldırmak işe yaramıyor, asıl isyanı yaratan acılara ve bunların 
arkasındaki Siyonist Haçlılara yönelmek gerekiyordu.

11 Eylül saldırıları en az iki siyasi olumsuz sonucu doğuruyordu: 
Birincisi, zaten rahatsız edici ölçüde ırkçı olan Amerikan halkı, de-
dikleri gibi “bayrağın etrafında toplanıyor” ve devleti, ne kadar bar-
barca bir politika izlerse izlesin, destekleyip alkışlamaya başlıyor-
du.  Amerikalılar, gezegenin geri kalanının nasıl bir bedel ödediğine 
bakmadan “Amerikan yaşam tarzı”nı korumakta daha da kararlı ve 
acımasız davranıyordu. 

Öte yandan; ABD ve onun egemen olduğu dünya tarafından boz-
guna uğratılan, aşağılanan ve ezilen insanlar ve özellikle kışkırtılıp 
kurgulanan bazı Müslüman guruplar, bu barbar imparatorluğu vur-
mak ve yıkmak için tek silahın terör olduğunu sanmaya devam edi-
yor, görünüşte cihatçı, gerçekte emperyalizm uşağı örgütlere katılım 
artıyor ve ırkçı emperyalizm saldırılarına bahane üretiyordu. El-Kai-
deyi’de IŞİD’i de böyle anlamak gerekiyordu!
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İşte tam da bu nedenle; küçük bir azınlığın yani Siyonist 
sermaye diktasının insanlığın çoğunluğu üzerindeki kültürel, 
ekonomik ve askeri egemenliğine karşı, artık gerçek bir siya-
si mücadele, her zamankinden daha gerekli, önemli ve anlamlı 
hale geliyordu.115

•JEOPOLİTİKTEN STRATEJİYE GEÇİŞ
(Geçmişe Bakarak ve Mevcut Potansiyeli

Zorlayarak, Geleceği Planlamak)
Dünyamızda, denizler ve okyanuslar dışındaki karaların top-

lamı: 150 milyon km2 kadardır. Kutuplar, çöller ve elverişsiz böl-
geler çıkarılırsa, 30 milyon km2 yaşanabilir bir alan kalmaktadır. 
En ideal ve uygun bulunan Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerin 
toplam alanı yaklaşık 5 milyon km2 tutmaktadır. Türkiye ise bu 
en ideal coğrafyanın altıda birini (810 bin km2) oluşturmaktadır. 
Uygun ve olumlu iklim şartlarının insanların bedeni ve beyni 
(fiziki ve zihni) gelişimi ve üretimi üzerindeki etkisi kanıtlan-
mıştır. Türkiye iklimi, insanı 24 saat çalışır, düşünebilir kılmak-
tadır. Çok soğuk ve çok sıcak iklimlerde insanları uyuşukluğa 
atmaktadır. Hatta Türkiye, kıyılarının yüksek olması nedeniyle, 
küresel ısınmanın yol açacağı deniz kabarması ve kıyı bölgele-
rinin sular altında kalması gibi tehdit ve tehlikelerden de uzak 
bir konumdadır.

Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi, dünya tarihinin en uzun 
ömürlü devlet ve medeniyetlerinin çoğunlukla Akdeniz iklim 
kuşağında ve Anadolu’da kurulması da bir tesadüf sanılmama-
lıdır. Bu yüzden Batılılar Anadolu’ya: “ Dünyanın ortası, kutsal 
coğrafyası, medeniyetler ocağı” gibi isimler takmışladır. Er-
bakan Hoca’nın: “Dünyanın doğusu, batısı, güneyi ve kuzeyi 
Türkiye’ye göre ayarlanır. Bizim doğumuz, batımız dünyanın da 
doğusunu batısını, bizim kuzeyimiz güneyimiz dünyanın da ku-
zeyini güneyini oluşturmaktadır” tespitleri oldukça anlamlıdır.

Bu kutlu coğrafyayı bize vatan bırakan Selçuklu ve Osmanlı 
gibi şanlı ecdadımızı, sinsi ve sindirilmiş bir İslam düşmanlığıy-
la, kötülemeye kalkışmanın altında, ya soysuzluk veya şuursuz-
luk yatmaktadır.
115)  Jean Bricmont
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Osmanlı’yı yıkmak üzere Siyonist güdümlü emperyalist mer-
kezler aynen ABD’nin Irak, Libya, Suriye ve Yemen’i parçalama 
girişimlerindeki yalanları gibi, “Türklere demokrasi götürece-
ğiz, Onları müstebit Sultanların esaretinden hürriyete eriştire-
ceğiz” iddiasıyla saldırmışlardır. 

Bir zenci düşünürün “Batılılar Afrika’ya geldiklerinde onla-
rın İncilleri bizim ise madenlerimiz ve çiftliklerimiz vardı. Şimdi 
onların çiftlikleri ve maden işletmeleri, bizim ise İncilimiz ve kili-
semiz var” dediği gibi: Batı bize sözde demokrasi ve laiklik aşı-
lamış; ama bankalarımıza, fabrikalarımıza, maden ocaklarımıza 
medya ve televizyonlarımıza ve mason locaları vasıtasıyla gizli 
iktidara sahip olmuşlardır.

“3 T Formülü” diye özetleyebileceğimiz:
1- Tabii yapısı 
2- Tarihi mirası
3- Ve Talihli fırsatları bakımından Türkiye; bölgesel ve küre-

sel bir güç olma potansiyeline sahip ülkelerin başında yer al-
maktadır. 

1- Türkiye’nin Tabii Yapısı:
a) Asya, Avrupa ve Afrika’nın buluşma noktasında bulunan jeo-

politik coğrafyası 
b) Üç tarafının denizlerle çevrili iki yarımada da (Anadolu ve 

Trakya) üzerinde kurulması
c) İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip bulunması
d) Hint Okyanusuna açılan Süveyş Kanalını, Atlas Okyanusuna 

bağlanan Cebelitarık Boğazını kullanabilme imkânı 
e) Yani deniz, hava ve kara ulaşım yollarına ve dünya bağlantıla-

rına sahip olma şansı
f) Dört ayrı iklim şartlarının, verimli toprakların, ormanların ve 

akarsuları kaynaklarının varlığı 
g) Bor ve petrol gibi çok önemli ve henüz işlenmemiş yer altı 

zenginliklerin üzerinde oturması
h) Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu (petrol ve doğalgaz) enerji ta-

şıma hatlarının geçiş güzergahı olması ülkemizin jeopolitik avan-
tajlarını oluşturmaktadır. 

2- Türkiye’nin Tarihi Mirası:
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a) Orta Asya kültüründen başlayan ve muhteşem Selçuklu ve Os-
manlı Türk İslam Medeniyetinden devralınan engin devlet geleneği 

b) Anadolu’da çağlar boyunca kurulmuş çok farklı medeniyet ve 
kültürlerin süzülegelen birikimleri

c) Asya, Avrupa ve Afrika’daki çok değişik din, dil ve kavimlerden 
oluşan farklı milletleri asırlarca bünyesinde barındırıp adalet ve şef-
katle yönetmiş olmanın deneyim ve derinliği

d) Ve bütün bunların asil milletimize ve ülkemize kazandırdığı 
haklı bir itimat ve itibarın beslediği, liderlik potansiyeli de, Türki-
ye’mize önemli bir ayrıcalık ve yeniden süper güç olma avantajı 
kazandırmaktadır.

3- Türkiye’nin Talihli Fırsatları:
a) Orta Asya’daki Türkî Cumhuriyetlere ağabey ve örnek konumu
b) İslam dünyasına tabii ve tarihi liderlik durumu
c) Son birkaç asırdır, Emperyalist Batıya ve Siyonist odaklara 

rağmen başarılan ilk ve tek evrensel yapılanma olan; D-8 oluşumu-
nu kuran merkez ülke pozisyonu

d) Yetişmiş kalifiye eleman ve teknik uzman kadrosu; dinç ve di-
namik nüfusu

e) İslami kurallarla, çağdaş kuramları yoğurup yorumlayacak; 
demokrasi ve laiklik gibi kavramları Milli ve insani temellere göre ye-
niden ve örnek biçimde şekillendirip sunacak deneyim ve donanım 
olgusu ise Ülkemizi ve milletimizi yepyeni ufukların ve umutların 
kaynağı haline sokmaktadır.

Ancak ne var ki; bütün bu potansiyel imkân ve fırsatlar bir 
ülkenin süper güç haline gelmesi için yeterli olmamaktadır. Bu 
imkân ve fırsatları, “gizli kuvve”den fiili güce, potansiyel va-
ziyetten pratiğe dönüştürüp değerlendirecek bir zihniyet ve 
hükümete ve bu dönüşüme öncülük edecek bir lider şahsiyete 
mutlaka ihtiyaç vardır. İşte dış güçlerin ve işbirlikçi hainlerin, 
Milli Görüş ve Milli Çözüm korkularının temelinde bu gerçek 
yatmaktadır.

Emekli Kurmaylarımızdan, Milli bilinçli ve birikimli strateji ve jeo-
politik uzmanı Suat Günbey’in incelemek üzere bize verdiği ve olgun-
laştırılarak yayınlanmasını özellikle beklediğim ve önemsediğim kitap 
dokümanında da: “geçmişten ders ve ibret alarak, günümüzdeki 
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ve önümüzdeki imkân ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirme-
ye çalışarak, geleceğimiz ve güvenliğimizle ilgili milli, ciddi ve 
cesaretli strateji ve projeler ortaya koyma” hedefine fikri altyapı 
oluşturacak çok önemli kaynaklar ve ilmi tanımlar yer almaktadır.

Jeopolitik; bir memleketin güvenlik politikasının coğrafi 
olaylara göre planlanmasıdır.116 Yani; Coğrafi şartlara ve çev-
renin imkân ve fırsatlarına göre devletin güçlendirilip geleceğe 
hazırlanmasına jeopolitik denir.

Jeopolitiğin Doğuşu
Dünya haritasına göz atıldığında, Dünya’nın farklı yerlerinde ku-

rulmuş olan devletlerin çeşitli güç ve büyüklükte olduğu, büyük dev-
letlerin genellikle iklim, kaynak ve nüfus imkânlarının elverişli olduğu 
yerlerde kurulduğu görülür. Büyük Sahra’da şimdiye kadar güçlü 
bir süper devlet kurulmuş değildir. Gerekli şartların hiç olmazsa bir 
kısmına sahip olmadan rasgele coğrafi alanlarda büyük bir devlet 
kurmak imkânsız bir şeydir. Bu nedenle “coğrafi etkenlerle güç, 
kuvvet ve politika arasında bir ilişki vardır”117 denmiştir.

İbni Haldun, meşhur Mukaddimesi’nde toplumların kaderini çi-
zen etkenlerden birinin coğrafya olduğunu söylüyor ve şöyle diyor. 
Göçebe doğduğu toprağa bağlanmaz.118 Çünkü çöl kısırdır. Göçebe-
ye her ülke vatandır. Dolayısıyla, göçebe toprağa ve doğaya bağ-
lanmaz, birbirlerine bağlanarak toplumsal dayanışmayı arttırırlar. Bu 
nedenle birbirlerine bağlılıkları fazladır. Yerleşik halktan daha fazla 
dürüst, yiğit ve dayanıklıdır. Ayrıca iklimin insan üzerine etkisini şöy-
le anlatıyor. “İklim ve gıda, toplumlara değişmez vasıflar kazandı-
rır. “Soğuk ülkelerin halkı genelde zekâca daha geridir. Sanatların 
ve imarın gelişmesi daha geç olur. Konutlar daha ilkeldir, iklimi ılı-
man olan ülkelerde zanaatlar daha çabuk gelişir. Büyük devletler 
büyük imparatorluklar böyle yerlerde kurulur. Servet birikimi daha 
fazla olur. Bilim ve bilgi çabuk gelişir. Sıcak iklimlerde ise halk daha 
gevşektir. Ayrıca çölde insan tehlikeli bir doğanın ortasında varlığını 
devam ettirebilmek için diğerlerine dayanmak zorunda kalması milli 
birliği arttırır.”

116)  Atilla Erkan, Strateji Üzerine, Deniz Kuvvetleri Dergisi, sayı: 268,1978,s.17-21 
117)  Melvin J. Sanford, “Temel Strateji Esasları”, Stratejik Etütler Dairesi Bülteni, 
sayı: 33, 1972, s.1-5
118)  İbni Haldun, Mukaddime, Çev: Zakir Kadiri Ugan, C.I, II, III, MEB Yayınları, 
İstanbul, 481, İstanbul, 1990
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Jeopolitik: Potansiyel güç analizi yolu ile tabii faktörleri de-
ğerlendirip siyasi coğrafyayı anlamlandırmaktır, uluslararası 
sisteme etki eden faktörleri, aktörlerin güçlerini ve hedeflerini 
araştırmakla geleceğe yönelik tahminler yapmaktır.

Çünkü hedef yoksa, eldeki mevcut kaynakların bir anlamı da 
yoktur. Bu durumda tedbirlilik ve tedbirsizlik, varlık veya yok-
luk aynı işleve sahip olmaktadır ve bir anlam ifade etmemek-
tedir. Siz zaten rüzgâra kapılmış gidiyorsunuz. Akıbetinizin ve 
sonunuzun ne olacağına başkaları karar vermektedir. Neyin, ne 
anlama geldiği noktasında somut bir fikriniz yoksa; hadiseleri, 
tehditleri ve fırsatları değerlendirmede tereddüte düşmek, çe-
lişkili analizler yapmak durumunda kalırsınız. Hadiseleri doğru 
yorumlamak, ibret almak, bir tarih hafızasına sahip olmak, doğ-
ru karar vermek işin liderlik tarafını ilgilendirir. Başkalarına tabi 
olmak, oyun kuramamak, buhran anında bildiklerini unutmak 
ise, işin acıklı yönünü teşkil etmektedir.

Tabii bilimler; insanın kâinatı anlama ve ihtiyaçlarını karşıla-
mak için, doğayı, doğal çevreyi araştırarak, yasalarını bulmaya 
çalışır ve yararlanma yollarını gösterirler. Genç bir bilim olan 
jeopolitik politikanın amaçlarına ulaşması için onun üzerine 
etkisi olan, temel etkenleri bulmaya çalışır. Jeopolitiğin temel 
dayanağı mekan ve onun meydana getirdiği alandır. Araştırma-
larına coğrafi temeli dayanak yapan jeopolitik; coğrafi unsur-
ların devlet politikalarına etkisini ortaya çıkaran bilim olarak 
tanımlanmıştır.

Olaylara yön verebilmek için; toplumları ve doğayı yöneten yasa-
ları bilmek gerekir. Bu yasaların işleyişi bizim istek ve arzularımıza 
göre olmadığından bu yasalara karşı çıkmak doğaya karşı diren-
mek anlamına geldiği için peşinen yenilgiyi göze almak demektir. 
Bu nedenle acaba uluslar arası politikanın temel esasları ve poli-
tik dünyanın değişmez yasaları var mıdır? Varsa nelerdir? Bunla-
rı bilmek, ona göre hareket etmek ve ona göre tedbirler üretmek 
önemlidir. Uluslararası sisteme tesir eden kanunları kötülemek veya 
yüceltmekle hiçbir şey elde edilmeyecektir. Rasyonel tutumu tespit 
etmek için, devletlerin dış politikalarını belirleyen temel etkenlerin 
araştırılması gereklidir.

Siyaset bilimciler devletlerin en önemli niteliğinin “güç” ol-
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duğunu söylemektedir. Güç hukuktan daha önemlidir. Çünkü 
hukuk ancak güçle korunabilir.

Bazıları devleti 5’e ayırarak incelemiştir:
1. Geopolitik (Coğrafya ve devlet)
2. Demopolitik (Nüfus ve devlet)
3. Dekopolitik (Ekopolitik) (iktisadi kaynaklar ve devlet)
4. Sosipolitik (Sosyopolitik) (sosyal yapı ve devlet)
5. Kratopolitik (Devletin yönetim yapısı)
Bazılarına göre: “Bu dünya üzerinde, ancak yeterli bir alan geniş-

liği, yani uygun bir vatan; bir millete var olma imkânı sağlayabilir. 
Devlet sınırları insanlar tarafından yapılmış olup insanlar tarafından 
değiştirilebilirler. Almanya bir dünya devleti olacak veya hiç olmaya-
cak. Bu dünya üzerinde en kutsi hakkın bir insanın ekip biçmek iste-
diği toprağa sahip olması ve en mukaddes kurbanında insanların bu 
topraklar için döktükleri kan olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.”119

J.F. Kennedy şöyle demişti: “Eğer Hindistan çöküp gitsey-
di Latin Amerika elimizden çıksaydı, Orta Doğu ülkeleri Doğu 
bloğuna geçseydi ne balistik silahlar ne suni peykler, ne atom 
denizatlıları, ne uçaklar selametimiz bakımından bir şey yapa-
bilirdi.” Bu gün Hindistan ve Güney Amerika, ABD’ye karşı cephe-
dedir. Ortadoğu’da ise batağa saplanmış vaziyettedir. Öyle ise, ABD 
çökmektedir. Silah üstünlüğü fayda vermeyecektir.

Günümüzde birçok coğrafya yazarı, jeopolitiğin bilim olmadığı, 
siyasi coğrafyanın bir kolu olduğu görüşündedirler.

Jeopolitik kuramlar; mevcut coğrafi durumun sağladığı avan-
tajların devlete ve güç sistemleri üzerinde ne gibi yararlar sağla-
yacağından hareket etmektedir. Belli özellikleri taşıyan coğrafi un-
surların insan iradesini aşan yaptırma gücü nedir? Güç elde etmek 
çabalarının doruk noktasına (dünya hâkimiyetine) ulaştırabilmek için 
hangi koşulların bir araya gelmesi gerektiği? araştırılmaktadır. Kla-
sik jeopolitikte “mekân” çok önemlidir, “büyüklük” mekânla ilgili bir 
kavramdır. Modern anlayışta ise “imkân” önemlidir. İmkân üretmek, 
imkânları geliştirmek, hasmı kontrol etmek ve kapasite kazanmak 
önceliklidir.

Klasik Jeopolitik teorileri, genel olarak iki kategoriye ayırabiliriz. 

119)  Adolf Hitler, Kavgam, Toker Yayınları, İstanbul, 1987, s.437
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1. Kaynakları dayanak kabul eden kuramlar, 2. Kuvvete değer ve-
ren teoriler ve tasarımlar. 1. görüşü savunanlar, belli kaynaklar bir 
araya geldiği zaman gücün bir ölçüde kendiliğinden oluşacağı iddi-
asındadırlar. Hâlbuki kaynaklar işlenmedikçe bir anlam ifade etmez.  
Kaynak beşeri irade ve teknoloji ile kuvvet sentezini meydana geti-
ren en önemli öğedir. Bugün genel kabul gören bir gerçekte şudur; 
değişen, gelişen bilim ve teknolojinin oluşturduğu gidişat coğrafi un-
surlara bağlılığın önemini azaltmaktadır. Doğal olarak tabii dayanak-
tan yoksun olarak teknolojinin gelişmesi zor olduğu gibi yalnız kay-
naklara istinaden de kuvvet meydana gelemez. Çünkü insan faktörü 
gücün oluşumunda pasif değil aktif bir güçtür. Bununla birlikte insan 
iradesi kaynaklar için itici ve gerekli bir unsurdur. 2. görüşü savu-
nanlar yani kuvvete dayanan görüşler ise değişken (nispi) bir unsur 
olan kuvvetin hâkimiyet sağlayabilmesi için küresel çapta üstünlük 
kazanmasını anlıyorlar. Coğrafi çevreyi güç unsuru haline getiren 
kuvvetlerin nitelik ve yer değiştirmesi bugün için kullanılmayan alan-
ların kullanılmasıyla birlikte jeopolitik önemde değişmeler olacaktır.

Dil, Din ve Devlet İlişkisi:
Ulusların ortaya çıkışında; kavimlerin veya küçük etnik ke-

simlerin birlikte ve ortak değerler istikametinde yaşamaları 
onların kaynaşmaları, iktisadi ve sosyal manadaki kaynaşma 
yeni ulusları inşa etmiştir.120 Fakat etnik gruplar arasında dil ve 
kültür alanında yakınlık yok ise kaynaşma güçleşmekte ve bü-
tünleşme gerçekleşememektedir. O halde dilin ve kültürün mil-
liyet oluşumu üzerindeki etkisi oldukça önemlidir. İki ayrı dilin 
konuşulduğu yerlerde insanlar arasında iletişim kurmak güç-
leştiği için resmi kurumlar (radyo, televizyon, okullar, edebiyat, 
sanat ve çevreleri) çeşitli dilleri kullanmak mecburiyetinde ka-
lacaklarından dolayı birlik kurmak güçleşecektir. Bu nedenle dil 
birliğine kavuşma isteği dünyanın her yerinde acil istek olarak 
görülmektedir. Dilin milliyetin bir nişanesi olma özeliği dünya-
daki bütün milliyetçi hareketlerin üzerinde durduğu ana kültür 
sorunlarından biridir. Bu nedenle yabancı kokusu kokan terim 
ve cümlelerin sökülüp atılması milliyetçiliğin vazgeçilmez un-
suru haline gelmiştir ve devlete giden yolun açılmasıyla neti-
celenmiştir.
120)  A.g.e, s.91
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Bazı stratejistler “Müşterek dil olmadan bir milli topluluk dü-
şünülmez. Aynı anda birçok dil konuşan bir millet her an dağı-
labilir” demiştir. Bir Sovyet Afrika uzmanı da gene bu konuda 
insanların aynı dili konuşmadıkça anlaşamayacaklarını ve tek 
bir millet meydana getiremeyeceklerini söylemiştir. Bugün ül-
kemizde Türkçe dışındaki dilleri resmileştirmek ve eğitim dili 
haline getirmek isteyenlerin niyeti, Milli birlik ve dirliğimizi yok 
etmektir.

Yahudi asıllı bir Siyonist olan komünist devrimci Troçki, 
Sovyet Ordusu’nu dünya işçilerinin ortak ordusu olarak gördüğü için 
şunu söylüyordu. “Sovyetler Birliği’ne karşı bağlılık yemini etmiş 
bir asker aynı zamanda (dünya) işçi sınıfına karşı bağlılık yemi-
ni etmiştir”

Lenin, “Hiçbir Marksist, sosyalizmin prensiplerinden ay-
rılmadığı müddetçe sosyalizmin çıkarlarının ulusların kendi 
kaderlerini tayin hakkının çıkarlarından daha üstün olduğunu 
inkâr edemez” demiştir. Lenin’in bu sözü açıkça sosyalizmin çıkar-
larıyla Sovyetler Birliği’nin menfaatlerinin aynılaştırılmasından baş-
ka bir şey değildir. Sovyetler Birliği için kendi kaderini tayin hakkı 
Sosyalist yönetime kavuştuktan sonra ulusların Sovyet politikasına 
tabi olma derecesini gösterir. Şayet bir ulus tamamen Sovyet güdü-
mü altında ise tam bağımsızdır. Şayet Sovyetler Birliğine karşı ise 
dolayısıyla sosyalizme de karşıdır ve emperyalisttir. Ya da emperya-
listlerin güdümündedir, yani bağımsız değildir.

İşte bu noktada, hem Milli şuurumuzun olgunlaşması, hem 
de emperyalizme karşı yeni ve insani bir cephenin oluşturulma-
sı için İslam dininin ne kadar önemli ve gerekli olduğu, dikkatle 
düşünülmelidir. Günümüzde Sovyetler Birliği’nin dağılması so-
nucunda milliyetler meselesinin ne kadar önemli olduğu bir kez 
daha ortaya çıkıvermiştir. Soğuk Savaş bittikten sonra ABD’nin 
etnisite ve halklar üzerindeki baskısı “uluslararası topluma uy-
mak, dünyaya entegre olmak” şeklinde formüle edilmiştir. Her 
şey Batı’nın emperyalist bakış açısına göre yorumlandığı için 
“Kendi çıkarlarına denk düşen topluluklar var sayılıyor ve sa-
hip çıkılıyor. Ama ters gelen toplulukları yok sayıyor” şeklinde 
formüle edilebilir.

Mesela, “Doğu Timor için “bölünmelidir, çünkü iki ayrı din-
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den halk vardır” deniyor ama “Kıbrıs birleşmelidir. (İki ayrı din-
den halk olmasına rağmen) Kıbrıs bütündür” iddiasında bulunu-
yor. Filistin’de ayrı iki halk olmasına rağmen Filistinli Müslümanları 
devlet kurmaya ehil görmüyor. Irak’ta Türkmenler var olmalarına 
rağmen yeterli büyüklükte etnik grup saymıyor. Şiiler Arap olmasına 
rağmen Irak’ın ayrışma sürecinde farklı bir grup kabul ediyor, Sünni 
ve Şii Araplarla ayrılmaya zorluyor. Görüldüğü gibi etnik toplulukla-
rın konumu tamamen subjektif ölçütlere göre ele alınmaktadır. Bu 
şeytani mantığa göre: Dört ayrı milletten meydana gelen İsviçre 
tek devlet tek millettir. Yüzden fazla etnik grubun birleşmesinden 
meydana gelen ABD İngiliz asıllı bir millettir. Ama Boşnaklar ayrı din 
ve soydan gelseler bile ayrı devlet kurmaya ehil görülmemektedir. 
Tibet ve Doğu Türkistan (Sincan) büyük tarihi derinliklerine ve Çin 
toplumundan farklı geçmişlerine rağmen ayrı bir devlet kurma hak-
kına sahip değildir. Görüldüğü gibi “kendi kaderini tayin hakkı” 
hiçbir prensibe dayanmayan bir mantıkla ve her devletin çıkarına 
uygun gelen bir tavırla savunulmaktadır. Ve asıl hedef Kürt kardeş-
lerimizi kışkırtıp Türkiye’yi parçalamaktır.

Coğrafi Mevkii: 
Bir devletin dünya üzerinde bulunduğu yere coğrafi mevkii 

ve jeopolitiki denir. Tarihin başlangıcından beri her çevre dünya 
üzerinde aynı astronomik mevkisini muhafaza etmiştir. O çev-
renin değerini artıran yani onun önemini sağlayan etkenlerden 
biri de coğrafyadır.121 Coğrafi mevkiinin değerini artıran faktör-
ler; toplum ve uygarlıkların ilerlemesi sonucu doğacak kuvvet 
alanlarına ulaştırma ve ticaret yollarına, hammadde kaynakla-
rına uzaklık yakınlık ve bu bölgeleri kontrol etme ve etkileye-
bilme durumlarına bağlıdır. Dün Avrupa’yı Asya’ya bağlayan 
yollar üzerinde bulunan Anadolu yine aynı yerdir ama bu yol-
ların yer değiştirmesi ile birlikte bu yöndeki önemini kaybet-
miştir. İlk çağlarda fazlaca önemi olmayan Süveyş bölgesi bu 
gün petrol ulaştırmasının geçtiği, Akdeniz’i Avrupa’ya bağlayan 
en kısa yol olması nedeniyle değer taşımaktadır. Geçmişte iç 
deniz olan Akdeniz yeni kıtaların keşfi ve deniz aşırı memleket-
lerle ilişkilerin artması sebebiyle Süveyş Kanalı ve Cebelitarık 
Boğazlarına önem kazandırmıştır. Bundan iki asır önce önemi 
az olan Küba ve Antiller ABD’nin gelişmesi sonucu değer ka-
121)  Göney, a.g.e, s. 56-63
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zanmıştır. Anadolu’nun kuzeyinde Rusya gibi dünya politikası 
takip eden kuvvetli devlet olmayıp zayıf ülkelerden oluşan dev-
letler olsaydı soğuk savaş döneminde Türkiye’nin Batı açısın-
dan önemi daha az olacaktı. Buradan anlaşılan coğrafi mevkii 
kuvvetler gölgesine göre değer kazanmaktadır.

Denize Göre Mevkii:
Devletlerin denize göre mevkii milli hedeflerin saptanmasına etki 

ettiği gibi toplumların genel gelişme istikametleri üzerinde tesir eder. 
Sınırları denizlere dayanan ülkeler elverişli liman ve körfezlere sahip 
olmak için gelişmek, kıtasını güvene almak için kıtasına sıçrama ya-
pabilecek mevkilerdeki adalara sahip olmak isterler.122

Hiç kıyısı olmayan ülkeler denize ulaşmak için devamlı çaba ve 
arayış içindedir. 15-18 yüzyıllar arası Rusya, Baltık Denizine ve Ka-
radeniz’e çıkmak için yüzlerce savaşı göze almıştır. Genel olarak 
denebilir ki milli çıkarları durdurucu yönü ile deniz tarih boyunca sa-
bit bir görev ifade etmiştir. Denizler daima en ucuz ulaştırma yolu 
olarak değerini muhafaza etmektedir. (tonaj büyüklüğüne karşılık, 
taşıma ucuzluğu) Hava ulaştırmasının gelişmesi deniz ulaştırması-
nın önemini azaltmış, fakat onun yerini almamıştır. Eskiden denizler 
sadece ulaştırma kolaylıkları ve ortak sınırlara sahip olmayan ülke-
leri birleştirici özelliği ile önemini arttırıyordu, son zamanlarda deni-
zaltı kaynaklarının da işletilebilme olanaklarının gelişmesi üzerine 
denizler gittikçe artan önem kazanmıştır.

Beslenme problemi ve çözüm çareleri insanlığı yeniden denizle-
re yöneltmiş, hızlı nüfus artışı sebebiyle artan ihtiyaçları karşılamak 
için denizlerden istifade etmenin ve deniz ürünlerinden yararlanma-
nın önemi artmıştır.

Belli bir arazinin iklimini belirleyen en önemli faktör onun 
coğrafi mevkidir. Denize yakınlık iklimin genel olarak yumuşak 
ve nemli olmasını sağlar. Baltık Denizi kıyısı ile Akdeniz’in sı-
caklık farkı coğrafi mevkiden ileri gelir. Bölgenin denizlere olan 
mesafesi (rakımı), yüksekliği, ormanlık olması veya göllerle 
kaplı olması aynı koşullardaki coğrafi mevkilere göre iklimi ılı-
manlaştırır veya sertleştirir.123 

Diğer taraftan fiziki şartlar iklimin yeknesak karakter göster-

122)  A.g.e, s.63-69
123)  A.g.e, s.126-140
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mesini sağlar. Genel olarak dağlar nemleri ve rüzgârları kesen 
set vazifesi gördüklerinden kıtanın iç kesimlerine girdikçe ku-
raklaşmasını sağlarlar. Dolayısıyla genel olarak sahilden itiba-
ren başlayan yeşillik, iç kesimlere doğru gittikçe sıklığı azalan, 
ormanlar ve otlaklara oradan da çöllere doğru uzanır. İklim, 
mekânın yaşamaya elverişliliğinin en önemli unsurudur. Nüfu-
sun dünya üzerindeki dağılımını etkiler, göç hareketlerine tesir 
eder. Ziraat, ulaştırma, sosyal yaşam ve kültürel ilerleme ancak 
yaşamaya kolaylık gösteren iklim bölgelerinden gelişebilir.

İleri sanayi ülkeleriyle olan mesafenin kapatılması ve onlara ula-
şılması yorucu bir çabayı gerektirmektedir. Kalkınmakta olan ülkele-
rin öncelikli problemi: Sanayileşmenin ve gelişmenin yükünün bütün 
toplum kesimlerinin fedakârlığına ve ortak sorumluluğuna vermek, 
toplumun bütün kesimlerini ezmeden bu işi gerçekleştirmektir. Sa-
nayileşme zihniyetinin ideolojik tercihler içerisinde yozlaşmasını 
engellemek, sosyal adalet ve refahı dengeli biçimde yaygınlaştırıp 
emin adımlarla ilerlemek az gelişmiş ülkelerin hedefidir. Bu nedenle 
gerçek zenginlik mevcut kaynakların etkili ve karlı kullanılması, eği-
tim ve verimliliğin arttırılarak gelişmenin istikrarlı hale getirilmesidir. 
Sanayileşme zihniyetinin önündeki en büyük engel, halktan ziyade 
aydınların zihinsel takıntılarıdır. Batının üstünlüğüne olan yanlış 
inanç ve bir nevi tapınma duygusu; ‘kendi toplumunu hakir görme 
şeklindeki yaklaşımlar problemlerin çözülmesinde ön yargıya ve ha-
talara sebep olmaktadır. Bu durum hastalıkları yanlış reçeteyle te-
davi etme sonucunu doğurmaktadır. Batı toplumları içinde yaşayan 
göçmen unsurlar bulundukları toplumların ve kalkınmanın bir parça-
sı olurken kendi toplumlarında cehaletin ve geriliğin simgesi olarak 
tanıtılmaktadır. Esasen ana sorun Türkiye’yi yönetenlerin, bağımsız 
düşünme ve bağımsız karar verme yetenek ve cesaretinden yoksun 
bulunmaları, üstelik hem Atatürkçü geçinip hem de “bağımsızlık 
benim karakterimdir” diyen ATATÜRK’ e aykırı olarak Batı uşaklığı 
yapmalarından doğmaktadır.

Bilimsel ve Teknolojik Gücün Jeopolitiğe Etkisi:
Uluslar ve uygarlıkların kaderini çoğu kere savaş teknoloji-

sinde meydana gelen değişmeler belirlemiştir. Almanya’nın Av-
rupa’nın önde gelen endüstri ülkesi olarak ortaya çıkışı askeri 
ve siyasi gücünü etkilemiştir.124 Tekniğin süratle ilerlemesi ulus-
124)  Fahri Çeliker, “Yeni Askeri Teknolojilerin Uluslararası İlişkilere Etkisi”, Stratejik 
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lararası gelişme farkını dolayısıyla güç farkını doğuruvermiştir. 
Bu nedenle milletlerarası güç analizlerinin ana nedenlerinden 
biri teknik düzeydir. Asya’da uzun süre hâkimiyet kazanan Tu-
rani kavimlerin üstünlük sağlamaları komşularından daha önce 
yaşamlarında demiri değerlendirmeleri, bakırı işlemesini, çeliğe 
su vermesini bilmeleri ve atı ehlileştirmelerinden sonra olmuş, 
böylece kıta çapında sürat ve hareket kabiliyetine erişilmiştir. 
Komşuları aynı teknikleri öğreninceye kadar uzun süre üstün-
lüklerini sürdürmüşlerdir. Rahmetli Erbakan’ın; “önce Ahlak ve 
Maneviyet, sonra mutlaka Sanayi ve Teknolojik kalkınma” ham-
leleri bu bakımdan oldukça önemlidir.

Ön Asya’da uzun ve etkili uygarlık kurmayı başaran Arap kavim-
leri de çağdaşlarından kültür ve uygarlık bakımından daha üstün ko-
numa gelerek bu neticeye erişmişlerdir.

Çaldıran’da 1. Selim’in İran’ın ordusunu taktik ve lojistik de-
zavantaja rağmen yenmesi ve Mısır’ı fethetmesi o güne kadar 
hiçbir orduda görülmeyen kütle halinde, top ve tüfeğin muhare-
be sahasında kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir. O günün ko-
şullarına göre piyade ve zırhlı piyade ile ele geçirilmesi müm-
kün olmayan, modern mancınık ve kale muharebelerine göre 
tahkim edilmiş, etrafı su hendekleriyle çevrilmiş, kat kat surlar-
la örülmüş olan İstanbul, topun muharebe alanında kullanılma-
sıyla ele geçirilmiştir. Feodal beylerin saltanatı topun icadından 
sonra yıkılmıştır. 1. Dünya Savaşı’nın kaderini muharebe alanı-
na yeni giren tanklar belirlemiştir. 2. Dünya Savaşı’nda Japon-
ya’nın kayıtsız şartsız teslim olmasına Amerikalıların kullandığı 
atom bombasının neden olduğunu kimse inkâr edemeyecektir.

Teknik gelişmeler genel olarak şu avantajları sağlamaktadır.
1. Otomasyonu hızlandırarak daha az sayıda personelle 

daha çok iş yapılabilmekte, maliyet düşük olmakta, zamandan 
ve enerjiden kazanç sağlanmaktadır.

2. Özellikle teknolojik üstünlükte, rakip ülkeler yeni teknolo-
jiyi kullanıncaya kadar bir mukabele edilemez ara dönem oluş-
maktadır. (Spekülatif üstünlük dönemi)

Stratejistler “aynı anda iki tavşan avlanmaz, ikisini birden 
avlamaya kalkarsanız hiç birini yakalayamazsınız” atasözünü, 

Etütler Bülteni, sayı: 61, 1977, s.52-63
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mevcut kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak ve kuvvetleri en ka-
zançlı şekilde kullanmak olarak değerlendirmiştir.125 Pek çok komu-
tan her şeyi kontrol etmeye çalışır ve dikkatini dağıtırsa; bu durum 
çabada ve araçların ölçülü kullanımında dağınıklığa sebep olacak, 
zihnini tek bir işe teksif etmekten alıkoyacak, sonunda ne yapacağı 
noktasında tereddüde düşerek aciz kalacaktır. Savaş, emperyalist 
amaçlar için yapıldığı ve bir sömürü aracı olarak kullanıldığı gibi, ba-
zen milli savunma, ülke ve bölge çıkarlarını ve temel insan haklarını 
korumak için de gerekli olmaktadır.

Savaşın kazanılmasının başlıca şartları şunlardır: 
1- Savaş topyekündür, ve ülke topraklarının tümünü kapsa-

maktadır. Atatürk’ün dediği gibi “Hattı müdafaa yoktur, sathı 
müdafaa vardır.” 

2- Ekonomik sistemin, savunma amaçlarına hizmet edecek 
şekilde düzenlenmesi lazımdır.

3- Büyük kitlelerin savaşa katılması için halkın moralinin 
yükseltilmesi, düşmanın moralinin zayıflatılması için propa-
ganda vazgeçilmez bir araçtır. Bu noktada, en büyük moral ve 
maneviyat kaynağımız, İslam’dır.

4- Topyekün savaş hazırlıkları barıştan itibaren başlamalıdır 
ve sürekli uyanık bulunmalıdır.

5- Savaşın zafere ulaşması için başkomutanlığın, sevk ve 
idarenin bir kişinin elinde olması şarttır. Cumhurbaşkanı bu ne-
denle büyük bir önem kazanmaktadır.

Psikolojik savaşta en etkili dolaylı tutum; hasmını hile ile veya 
korkutma yolu ile yanlış bir harekete sevk ederek, onu kendi içinden 
yenilgiye uğratan şartları kolaylaştırmaktır. Düşmanın dengesini ta-
arruzla bozmaya çalışmak yerine, ezilen kesimleri kendi hükümetine 
karşı kışkırtmak ve askerlerinin moralini bozmak suretiyle önceden 
altüst edilmelidir. ‘Kuvvetli mevziler tespit edilerek başka yerlerden 
harekât yürütülebilir.” “Laurens’ın (Lavrens) çıkarttığı Arap ayak-
lanması Osmanlıyı içten yıkmanın en aşırı bir şeklidir” “Astarı 
yüzünden pahalı amaçlardan vazgeçmek yüksek strateji ile ahmak-
lık arasındaki farkı göstermektedir.126

125)  A.g.e, s.195
126)  A.g.e, s.218
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Hitler Fransa’yı içten tüketmeye karar vermişti ve izlediği strate-
jiyi şu şekilde izah ediyordu: “Galip gelen taraf akıllı ise; istekle-
rini yenilen tarafa parça parça bildirir. Kişiliğini kaybetmiş bir 
millet taksit taksit gelen bu istekler karşısında ‘ne var bunda, 
bu istekler bir şey değil’ der ve kabul eder. Baskılar ve istekler 
karşısında her seferinde silahı eline alması için yeterli sebep 
yoktur. Boyun eğdikçe daha büyük isteklere karşı direnmek 
manasını yitirir. Sırayla gelen felaketlere katlanmak alışkanlık 
haline gelir.”

İnsan, toplum halinde yaşayan bir varlıktır. Toplum halinde ya-
şamak için bireyler arasında kültürel bağ ve organizasyon olması 
gereklidir. Bu nedenle her toplumun kendine ait bir organizasyon 
modeli (teşkilatı) gözlenir. En üst seviyedeki organizasyonun mad-
di modeline devlet, fertleri birbirine bağlayıp organize eden manevi 
kuvvetin başında ise DİN gelir, ortak kültür bunun alt kademesidir.

Toplumun olduğu yerde bireyleri bağlayıcı değerler olması gere-
kir. Bu değerlerin çıkışı toplumla birlikte gelişir güçlenir. Bu değerler 
toplumun ortak kültürünü belirleyecektir. Politikayı bağımsız bir birim 
olarak uygulayabilen en büyük organize kültür ve değer yargılarına 
haiz topluluğa MİLLET denilmektedir. Günümüzde uluslararası ilişki-
ler büyük ölçüde devletlerarası ilişkiler olarak tanımlanabilir.

Toplumun belli bir hukuki veya ahlaki kültürel statü ile organize 
hale gelmesine devlet denilmektedir. Bugün bazı ırkçı emperyalist-
ler; “Devletin oluşabilmesi için bir milletin veya topluluğun olması 
şart değildir” demekte ve devlet millet kavramını dejenere etmekte-
dir. Oysa devleti meydana getiren toplumlar arasında din birliği ve 
kültür benzerliği (homojenliği) yoksa bu toplumların birlikte yaşama-
sı güçleşir.

Politika:
Uluslararası toplumda, devletlerin birbirlerine ve uluslarara-

sı kuruluşlara karşı çıkar ilişkilerinde uyguladığı davranış bi-
çimlerine politika denir.127 Uluslararası politika, değişik düşün-
celere, ideolojilere ve çıkar çekişmelerine dayanan karmaşık 
mücadeleler alanıdır, çıkar ortaklığı ve çıkar zıtlaşması politi-
kasının özünü teşkil etmektedir. Bu olgu zaman ve yere bağlı 
127)  Kemal Girgin, Çağdaş Politika ve Diplomasi El Kitabı, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayını, Ankara, 1975, s.402
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değildir. Thucyides, “Devletler arasında olsun, fertler arasında 
olsun en emin bağ çıkarların birliğidir” demektedir. Ekonomik 
ve politik entegrasyonlar insanlığı daha fazla ortak çıkar bir-
liğine doğru götürmektedir. Güvenlik, ekonomi, teknoloji ve 
ideoloji alanlarında meydana gelen her değişiklik veya yenilik 
dünyanın her tarafındaki toplumların geleceğini etkilemektedir. 
Bu nedenle politik ilişkilerle ilgilenmek şahsi bir eğilim konusu 
olmaktan çıkmış bilimin konusu haline gelmiştir. Politikacıların 
aldıkları kararlar entelektüel kapasitesi ne olursa olsun herke-
si etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Hızlı teknolojik değişmeler 
uluslararası problemlerin gitgide daha karmaşık yapı kazan-
masına neden olmakta ve olayların niteliğinin anlaşılmasını da 
güçleştirmektedir.

Uygarlıklar, büyük medeniyetler, insanların daima daha çok 
şeyler elde etmek arzusundan ve iradesinden doğup güçlen-
mekte ilerleme ve gelişme isteği ise çatışmaların zeminini teş-
kil etmektedir. İnsanların farklı istikametlerdeki amaç, arzu ve 
iradeleri yer yer çatışarak uluslararası sorunları meydana ge-
tirmektedir. Özet olarak; tespit edilen milli amaçlara ve bu he-
defleri elde etmek için kararlaştırılan hareket tarzlarına ve prog-
ramlarına ulusal politika denilmektedir.

Milli Ulusal Güç:
Milli güç bir ülkenin diğer ülkelere tesir edebilme ve onların 

etkilerine dayanma kabiliyetidir.128 Günümüzde uluslararası mü-
cadele maalesef sabit bir ahlak ve hukuka dayanmayan bir dü-
zen içinde sürmektedir. Herkesin kendini haklı gördüğü norma-
tif bir ahlak anlayışı egemendir. Dolaysıyla gücün kullanımında 
hukuki ve sistematik kurallar söz konusu değildir.

Güç beş başlık altında etüt edilmiştir;129

1- Potansiyel Güç: Bir memleketin işlenmemiş, “işlendiği tak-
dirde” etkinlik ve yetkinlik kazanacağı güç kaynaklarıdır. Fiili güç ile 
potansiyel güç arasındaki dengeyi iyi yönetimler ve liderler iyi kur-
makta; kötü yönetimler ise dağıtmakta ve boşa harcamaktadır.

128)  Muzaffer Erendil, “Milii Stratejinin Dayanağı: Milli Güç”, Stratejik Etütler Bülteni, 
Gen. Kur. ATESE Başkanlığı yayını, sayı:65, 1979,s.22-26
129)  Tümgeneral Carlos De Meira Mattos, “Güç Kavramının Oluşumu ve Değerlen-
dirilmesi”, Çev. Mehmet Erdoğan, Stratejik Etütler Bülteni, sayı: 61, 1977, s.95-100
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2- Fiziki Güç: Memleketin o günkü hali hazır ekonomik, askeri ve 
siyasi gücünü anlatır. Buhran zamanlarında fiziki gücün tüm kapasi-
tesinden istifade etmek bazen mümkün olmamaktadır.

3- Yararlanılabilir güç: Ulusal gücün belli amaca göre uluslara-
rası ortamda kullanabileceği azami güçtür.(Müsaade edilen güç, ya 
da hemen kullanılabilecek hazır güç)

4- Tükenen Güç: Kullanıldıkça veya yerine başka bir alternatif 
bulunmadıkça azalan milli güç faktörlerini tanımlamaktadır. Mesalâ, 
demografik gerileme (nüfus azalması) hemen hemen bütün güç fak-
törlerinde az çok gerilemeye sebep olmaktadır. Stoklanmış varlıklar 
ve yeraltı zenginlikleri kullanıldıkça veya tüketildikçe azalır. Strate-
jide tükenen kaynaklar yerine konulamaz, ikame kaynaklar buluna-
mazsa güç faktörü güçsüzlük faktörüyle yer değiştirmeye başlaya-
caktır. Her gücün bir mukavemet yeteneği bir tahammül kapasitesi 
ve sınırı bulunmaktadır. Bu sınırların aşılması ve kaynakların gide-
rek aşınması ve azalması güçlerde yıpranmaya, uluslararası güç 
yarışında geri kalmaya, hatta yarışı kaybedip devre dışı bırakılmaya 
yol açacaktır.

5. Nispi Güç: Uluslararası ortamda güç mukayeseleri mutlak de-
ğil nispidir. Zaman; güç değişikliklerine bağlı temel faktördür. Her 
ulus kesintisiz gelişme gösterebilir ve geçmişe nispetle gittikçe güç-
lenebilir; bu durum uluslararası ortamda mukayese edilebilir faktör 
değildir. Gücün kendi kendisiyle mukayesesi uluslararası sistem açı-
sından anlamlı bir fikir vermez buradaki ölçü nispi güç olmaktadır.

Milli Güç Kaynakları
A. Coğrafi Faktör
1. Toprağın genişliği ve stratejik derinliği
2. Nüfus sayısı ve kalitesi
B. Politik Faktör
1. Organizasyon yeteneği
2. Kültür seviyesi
3. Sınır özellikleri ve komşu ülkelerin gelişme seyri
4. İktisat politikasının ve zihniyetinin esnekliği
5. Milli, adil ve insani bir sistemin mevcudiyeti
C. Psikolojik Faktör
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1. Dirençkenlik oluşturan dini ve manevi dinamikler
2. İntibak kabiliyeti ve Milli eğitim kalitesi ve kapasitesi
D. Ekonomik Faktörler
1. Toprak verimi ve tarımsal üretimi
2. Hammadde kaynaklarının zenginliği
3. Sanayi üretim kapasitesi
4. Teknoloji seviyesi
5. Ticaret hacmi ve finansman, kredi yeterliliği
 “Dünya uluslarının hepsi güçlenme isteği içinde bulunur-

ken bu milletlerden birinin güç elde etmek istediğinden vaz-
geçmesi, güç mücadelesini başkalarına bırakması tehlikelidir, 
teslimiyetçiliktir ve o ulusun kendi canına kast etmesi demek-
tir.”130 Milli hedefler tespit edilirken çok büyük bir hedef tespit 
edilebilir. Hedefin büyük seçilmesi başarılamayacağı anlamına 
gelmez; hedef ne kadar büyük olursa olsun zaman dilimi için-
de parça parça stratejiye yüklenerek başarılabilir. Milli hedefler, 
ulusun milli birliğini ve bütünlüğünü artırabildiği gibi milli he-
defin verdiği bağlılık kolektif çalışmayı ve ulusal bütünlüğü de 
pekiştirebilir. Ulusal hedef; elde edilmeleri halinde ulusal gü-
venlik ve refah sağlayan maksat ve ülküler toplamıdır. Ulusal 
hedefler halkın zihninde basit ifadelerle algılanabilmeli ulusal 
gururu ve hazzı tatmin eden, meşrulaştırılan ve meşru kabul 
edilen amaçlar olmalıdır. Ulusal hedefler dış dünya tarafından 
genel bir mukavemetle karşılanmamalıdır.

Milli strateji, ulusal hedeflere erişilmesinde hazırlanıp uygulanan 
milli projelerdir. Eldeki araçların, imkânların ve fırsatların en akılcı, 
tasarruflu ve en çok yarar sağlayıcı biçimde kullanıldığında, savaşa 
başvurmadan da ulusal hedeflerin ele geçirilmesini sağlayabildiği 
görülmektedir.131

2. Dünya Savaşı’nda taarruz stratejisinin galip geldiği bir ger-
çektir. Stratejik bombardıman, deniz gücü, sanayi kapasitesi, yıp-
ratma ve imha stratejisini desteklemiştir. Hava gücünün çok önemli 
olduğu gözlenmiştir. Bütün askeri endüstriyel üretimi hava gücüne 
tahsis etmenin mümkün olmadığı anlaşılmış, kara ve deniz gücünün 

130)  A.g.e, s.38
131)  Necdet Öztorun, “Askeri Strateji”, Kara Kuvvetleri Dergisi, Sayı:78,1986, s.1-22
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de vazgeçilmez olduğu belirlenmiştir.
Gücünü yıpranma derecesine kadar harcayan bir devletin, kendi 

politikasını ve geleceğini iflasa sürükleyeceği kesindir. Güç denge-
sinin bozulması daima yeni savaşların çıkışına yol vermiştir. Liddell 
Hart’a göre “Savaşta kendi kendini yitirmek suretiyle ortadan 
kalkan devlet sayısı; herhangi bir yabancı istilası sonucu bu 
duruma düşenlerden fazladır. 19. yüzyılda İngiltere elindeki 
kuvvetle bir büyük devlet olarak büyümesi arasında ölçülü den-
geyi sağlamıştır. Daha sonra bu dengeyi kaybedince gücünü de 
elinden kaçırmıştır.

Çok önemli olduğu, ama özellikle dikkatlerden uzak tutuldu-
ğu için şu gerçeğin altını tekrar çizmek istiyorum: Süper güç 
olmak için; 

a- Jeopolitik konum önemlidir, ama yeterli değildir. Şayet ye-
terli olsaydı, Türkiye bu durumda kalmayacaktı.

b- Ekonomik kalkınmışlık gereklidir, ama yeterli değildir. 
Eğer yeterli olsa, Almanya süper güç sayılacaktı.

c- Teknolojik atılım gereklidir, ama yeterli değildir. Yeterli ol-
saydı, Japonya süper güç olacaktı.

d- Demografik (Nüfus) yoğunluğu önemlidir, ama yeterli de-
ğildir. Yeterli olsaydı, Hindistan süper güç rolü oynayacaktı. 

e- Nükleer güç ve askeri üstünlük gereklidir, ama yeterli de-
ğildir. Eğer yeterli olsaydı Rusya, Çin ve Güney Kore süper güç 
tanınacaktı. 

Hâlbuki süper güç olmak, yani bölgesel ve küresel düzen 
ve dengeler kurmak ve uygulamak için; jeopolitik, teknolojik, 
ekonomik ve askeri hazırlığını zalim güçlerin yıkılması ve adil 
bir dünya düzeninin kurulması için kullanacak; ülkesini ve tüm 
ezilen milletleri huzur ve refaha kavuşturacak büyük bir siya-
set ve strateji dehasına ihtiyaç vardır. Yani süper güç olmak 
için, bir süper beyin kaçınılmazdır. Bilgi ve birikimi, deneyim ve 
derinliği, feraset ve cesaretiyle kendisini kanıtlamış, ülkeye ve 
yeryüzüne şekil verecek seçkin kadroların güvenini kazanmış 
Milli Görüş ve Mil Çözüm projeleri hazırlamış bir lider, ve onun 
sağlam takipçileri Türkiye’mizin de, insanlık aleminin de en kut-
lu şansıdır.
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•SİYONİZM’İN ŞEYTANİ SİYASETİ
Rejimin adı : Siyonizm
Devletin adı : Gizli Dünya Devleti
Hükümetin adı : Bilderberg
Senatonun adı : Trileteral Commisyon
Dış ilişkiler Konseyi : CFR
İştigal (meşguliyet) alanı:Bütün dünya
İşgal alanı : Filistin 
İştah Sahası : Türkiye ve Ortadoğu (Arz-ı Mev’ud)
Patronları : Rockefeller (Yahudi Şirketi ABD),  

  Rotschild (İng)
Karakolları : Mason Locaları
Devşirme ocakları : Lions ve Rotary Kulüpleri
Merkez üsleri : Amerika Birleşik Devletleri
Eyaletleri : Avrupa, Rusya, Çin, Hindistan
Sömürgeleri : Güney Amerika, Avustralya, Japonya,  

 Afrika ve Asya (özellikle İslam ülkeleri)
İşte size, özellikle son bir asırdır, şeytani heves ve hesap-

lar uğruna dünyayı perde arkasından yöneten, insanlığı anarşi 
ve savaşların tuzağına iten, açlığın ve ahlaksızlığın girdabında 
inleten, insafsızca ezen, sömüren ve sömürdükçe semiren, ya 
demokratik hileler veya despotik ihtilallerle istedikleri kukla hü-
kümetleri iş başına getiren SİYONİZM’in kimliği... “Gizli Dünya 
Devleti” dediğimiz Siyonizm’in, “Görünmeyen hükümeti” gibi 
çalışan Bilderberg’in asıl üyeleri, seçkin Siyonist Yahudilerden, 
yedek üyeleri ise başka ülkelerden ve farklı din ve kavimlerden 
devşirdikleri mason kişilerden meydana gelmektedir. 

Şimdi Bilderberg’ciler, dünya hâkimiyetlerinin garantiye 
alınması ve kalıcı bir statü sağlanması için:

1- Tek merkezli, uluslararası finans ve banka kuruluşlarının yay-
gınlaştırılması...

2- Ürünlerin serbest dolaşımı ve tüm gümrük engellerinin kaldı-
rılması.

3- Uluslararası ekonomik birlikteliğin sağlanması.
4- Milli orduların dağıtılması ve savunmanın ortak barış gücüne 

bırakılması.
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5- Tüm emniyet ve kolluk kuvvetlerinin merkez bir polis teşkilatı-
na bağlanması.

6- Uluslararası ortak bir parlamentonun (Merkezi Dünya Hükü-
metinin) kurulması gibi nihai hedeflerini gerçekleştirecek projeler 
üzerinde çalışmalar yaptıkları bilinmektedir. İstanbul’da gerçekleşen 
“Yeni Atlantik girişimi” adlı uluslararası Kongrede de bu tür geliş-
melere alt yapı hazırlamaya çalışıldığı tahmin edilmekteydi.

Cengiz Çandar’ın (2 Mayıs 1998 Sabah) haber verdiğine göre 
“Trileteral Commisyon”u andıran bu toplantıya, meşhur mason 
ve siyonistlerden Henry Kissinger, Richard Perle, Morton Abro-
movitz, Helmut Schimidt, George Shultz, Margaret Thatcher, 
Zbıgnıev Brezinski, Netanyahu’nun sağ kolu Dore Gold yanın-
da, Türkiye’den de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Devlet 
Bakanı Şükrü Sina Gürel, Orgeneral Çevik Bir, Milliyetten Sami 
Kohen, ANAP’lı Bülent Akarcalı gibi isimlerin katıldığı öğrenil-
miştir. Bu toplantıya katılan üst düzey yabancı siyonistlerin, 
“Milli Görüşü kendi amaçları istikametinde manipüle etmeye 
yönelik bazı gizli görüşmeler yaptıkları” da söylenmekteydi.

Türkiye’nin Bilderberg temsilcileri olarak, Süleyman Demirel, Er-
dal İnönü, Mesut Yılmaz, Rüştü Saraçoğlu, Selahattin Beyazıt, Jak 
Kamhi, Nejat Eczacıbaşı, Bülent Ecevit ve Kamuran İnan gibi isimler 
dikkat çekmektedir.132 1997’de Bilderberg’in bir alt kuruluşu olan ADL 
tarafından ödüllendirilen Mesut Yılmaz, New York yakınlarındaki bir 
sayfiye kasabasında yapılan Bilderberg Toplantısına katılıp döndük-
ten hemen sonra, önce ANAP genel başkanlığına, ardından baş-
bakanlığa getirilmiştir. Erdal İnönü ise, Bilderbergciliğin avantajıyla 
katıldığı Sosyalist Enternasyonal’in 2.başkanlığına ve Türkiye’de ku-
rulan DYP-SHP komisyonunda başbakan yardımcılığına seçilmiştir. 
Bilderberg’ci Ecevit’in ise perde arkası manevi destekçilerinin ve 
ilham perilerinin kimler olduğu zaten bilinmeyen bir şey değildir. Bu-
gün ise, hem AKP’nin hem HDP’nin hem de CHP’nin ADL, JDL, CFR 
gibi Siyonist odaklardan talimat aldıklarını herkes bilmektedir. 

Yukarıda “Gizli Dünya Devleti”nin Dış ilişkiler konseyi olarak 
tanıttığımız CFR teşkilatı, yine siyonist Yahudilerin güdümün-
deki ülkelerden seçtikleri siyaset mensuplarından, iş dünyasın-
dan, Din adamlarından, istihbarat ajanlarından, köşe yazarı ve 
132)   Bak: Strateji Dergisi Sayı: 6, s. 67
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yorumcularından oluşan 1400 kişilik bir kadroyla çalışmakta, 
Ford Vakfı, Rockefeller Vakfı, Carnogie Vakfı gibi, uluslararası 
dev şirketlerin mali desteğiyle işlevini sürdürmekte ve “Hoşgö-
rü” “Dinlerin Birlikteliği” “Ulusların kardeşliği” “Küreselleşme” 
gibi kavramları istismar ederek, insanlığı yozlaştırmaya çalıştı-
ğı gözlenmektedir.

Bilderberg’in bir alt kuruluşu olan ve bir nevi askeri kanadını oluş-
turan “IIF” adlı teşkilatın görevi ise, yabancı ülkelere “devlet ada-
mı” yetiştirmektir. Siyonizmin güdümündeki ülkelerden ABD’deki IIF 
merkezine seçme öğrenciler gönderilmekte, burada geleceğin devlet 
adamları ve kuvvet komutanları eğitilmektedir. Örneğin, Bilderberg’e 
bağlı II’F (Devlet Adamı Yetiştirme Merkezi)’nin kurulduğu 1954 yı-
lında, Ortadoğu’nun çok önemli bir ülkesinin başkentinden genç bi-
risi yüksek mühendis olarak Amerika’ya gönderildi. Orada tam 4 yıl 
sıkı bir eğitimden geçirildi. Ülkesine döndükten ve önemli mevkilere 
getirildikten sonra “kendisini yetiştiren ve yücelten merkezlere nasıl 
hizmet edeceği de “ gösterildi. Daha sonra ülkesine geri geldi ve 
sular idaresinin başına getirildi. Bu arada siyaset bilgisi ve mason-
luk mekanizmasının nasıl işlediği öğretildi. Sonra bütün ülkeyi idare 
edeceğine bile inandırıldı, güven verildi. Ve derken siyonist Morrison 
firmasının finanse ettiği ve Amerikancı albayların başını çektiği bir 
askeri idareyle milli bir hükümet saf dışı edilmişti. Ama askerlerle 
bu işi yürütmek mümkün değildi. Onlar kaba ve kısa vadeli işler için 
gerekliydi! Masonik merkezler hem devirdikleri ve idam ettikleri milli 
şahsiyetlerin manevi mirasına sahip çıkıp istismar etmek, hem de 
kendi projelerini yürütmek üzere, IIF merkezinde eğitip yetiştirdikleri 
kişiyi, demokrasi kahramanı ilan edip, önce partisinin, sonra hükü-
metin başına getirdiler... Yani ihtilali yaptıran da, arkasından kendi 
adamlarını mazlumların mirasına oturtan da, aynı merkezlerdi!?

Siyonistler bir asırdır bütün zulümlerini ve sömürülerini bü-
yük bir gizlilik içinde yürüttüklerinden, insanlar, uzun zaman 
perde gerisindeki patronlara değil, görünürdeki “piyon”lara 
hücum edip durdular. Ama çok geç de olsa insanlar uyanma-
ya, masonluğun içyüzünü anlamaya ve siyonizmin esaretin-
den kurtulmak için çareler aramaya başladılar... Ve sevinerek 
söyleyelim ki, önemli mesafeler de aldılar. Özellikle Milli Görüş 
hareketi ve onun muhterem lideri bu “karanlık oda’yı ve kiralık 
adamlarını” topluma tanıtmak ve insanlığı siyonizmin kıskacın-
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dan kurtarmak amacıyla, tarihi ve talihli bir çığır açtı... Ve artık 
Türkiye mutlu hedefine de çok yaklaştı... Bu davayı içinden ka-
rıştırmak, tabii liderlerinden ve temel dinamiklerinden ayırmak 
ve asıl hedefinden saptırmak için, bütün şeytani gayretleri ve 
girişimleri de, devamlı boşa çıktı. 

Velhasıl, siyonizm artık can çekişmektedir. Ve şeytanın şa-
hane şatosu çökmek üzeredir... Bundan 100 yıl önce siyonist 
lider Theodor Herzl’in “İsrail’in kurulması ve siyonizm’in dün-
yaya hâkim olması” planlarını hesaba katmayanlar nasıl aldan-
dı ise, şimdilik Milli Görüş hareketini ve hedefini hayalcilikle 
suçlayanlar da, yakında aldandıklarını göreceklerdir.

Seviyeli Milli Siyaset Gereği
Siyaset, sadece güzel konuşmaktan ve bir takım yanlışlıkla-

rı ve haksızlıkları ortaya koymaktan ibaret değildir. Her şeyde 
olduğu gibi siyasette de netice önemlidir. Şikâyet ettiğiniz yan-
lışlıkları düzeltecek ve kendi doğrularınızı yürütecek iktidar ve 
imkânları ele geçiremedikten sonra, bütün sözleriniz havai ve 
hayali duruma düşecektir. Zira “adaletsiz siyaset zulmet, kuv-
vetsiz siyaset ise zafiyet ve zillettir.”

“Ey iman edenler (kendiniz) yapmadığınız ve yapamayacağı-
nız şeyi niçin (boşuna hava atmak kastiyle başkasına) söylersi-
niz? (Böyle) Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah Katında bir 
gazap (konusu olması) bakımından (günah) büyüyecek (büyük 
bir suç teşkil edecektir).”133 Ayetinde geçen “Ma-la tef’alun” fiili, 
geçmiş, şimdiki ve gelecek üç zamanı birden kapsadığından “geç-
mişte yapmadığınız, şu anda da başarmaya çalışmadığınız ve 
gelecekte de yapamayacağınız ve yapmaya niyetli ve gayretli 
olmadığınız şeyleri nasıl söylüyorsunuz? Etrafınızı niçin alda-
tıyorsunuz? Ve niye riyakârlık ve ucuz kahramanlık yapıyorsu-
nuz?” ikazlarını içermektedir.

Yani sadece alkış toplamak ve içini boşaltmak için yapılan ko-
nuşmalar siyasette gereksiz ve geçersizdir. Siyaset, bozuk sistemin 
halkta oluşturduğu yamuklukları, hakkın doğruları içinde eritebilme, 
daha doğrusu haklı ve hayırlı olanı, halka benimseterek ve onların 
isteğini ve desteğini elde ederek bunları yürütebilme becerisidir. De-
mokrasiyi de bu anlamda değerlendirmelidir. Bazı gerçekleri, kah-
ramanca ve korkusuzca konuşmamız değil, bunları yürütmemiz ve 
133)   Saff: 2-3
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yerleştirmemiz emredilmektedir. Üstad Bediüzzaman “Konuştuğun 
her şey doğru olmalıdır. Ama her doğruyu her yerde söylemek 
doğru değildir” tespitine uygun hareket etmelidir.

Bakınız, bugün, mecliste milletvekili ve grubu bulunmayan, 
seçimlerde bile yüzde 1-2 şans tanınmayan bazı parti başkan-
larının, televizyon ekranlarındaki ve miting meydanlarındaki 
konuşmaları alkışlanıp beğenilir. Cesaretli ve isabetli sözleri 
takdir edilir. Ama bütün bunlar maalesef su üzerine yazılan ya-
zılar gibidir. Kendi partisinden ziyade başkalarına yaramakta ve 
halkı, haksızlıkları önlemeye en yakın gördüğü ve hizmetlerine 
şahit olduğu partiye yönlendirmektedir. Çünkü halkları yönlen-
diren ve iktidarları şekillendiren şeytani güç odaklarını etkisiz 
kılacak tedbirleri başarmadan, haklı ve hayırlı bile olsa, sadece 
vaatlerle ve doğru tespit ve tevsiyelerle, kutlu ve mutlu netice 
elde edilemeyecektir.

Siyasette, Milli ve Manevi Değerleri İstismar Etmek de Ol-
dukça Çirkin ve Tehlikelidir 

Çünkü bu değerlere sadece saygı gösterilir ve hizmet edilir. Si-
yaset ise istismar değil, bir hizmet mesleğidir. “Biz daha çok dinda-
rız. Biz herkesten takvayız” diye milletten oy istemeğe yeltenmek 
elbette ve herhalde yanlıştır. Zira o takdirde, partiler arasında “biz 
daha çok dindarız” yarışı başlayacak ve tabi riyakârlığa ve sahtekâr-
lığa kapı açılacaktır. İslam’ın istismarında ise, müminler hiçbir za-
man münafıklarla başa çıkamayacaktır. Çünkü münafıklar dünyalık 
servet ve şöhret için, her türlü mukaddeslerini satabilecek bir yapı-
dadır. “iyilik ve takvada (hayırlı hizmet yapmak ve başkalarını 
kötülükten sakındırmak konusunda) yardımlaşın.”134 ama, nefis-
leri ve dünyalık menfaatleri öne çıkaracak biçimde bir  “Yarışma ve 
kapışma” yasaktır. Üstelik Allah bize “Mü’min ve Muttaki olun” di-
yor... “Mü’min ve muttaki görünün” demiyor.  Çünkü  “imaj” başkadır. 
“İman” başkadır. Müslüman rolü oynamakla mü’min olmak elbette 
farklıdır. Çağrı Filminde Hz. Hamza rolün oynayan Amerikalı artistle, 
Hz. Hamza’nın farkı ortadadır. 

Birisi sözde şeriatçı, diğeri de görünüşte Atatürkçü ve sos-
yal demokratçı geçinen iki sahtekârın, aslında ayarı da değeri 
de aynıdır. Ve bu tiplerin yapmacık kavgaları ve ağız dalaşları 
dışında biri birleriyle çok rahat uyuştukları da bilinen ve izlenen 
134)   Maide: 2
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bir olaydır.  Müslüman müşterileri tuzağına çekmek için havra-
ların yanına minare dikip ezan okuyanlarla, Mason Locasındaki 
hahamların “iman”ları ve ayarları aynı, ama “imaj”ları, “kamuf-
laj”ları ve “ambalaj”ları farklıdır.  

Dini vecibelerini gayet tabii ve samimi bir şekilde yerine getirmek 
ise ayrı bir olaydır ve lazımdır. Çünkü başkalarının kınamasından ve 
aleyhinde konuşmasından korkarak dini kimliğini ve görevlerini terk 
etmek de bir nevi riyakârlıktır. Hâlbuki olgun ve onurlu siyasilerin 
mitinglerinde, demeçlerinde ve Meclis kürsülerinde dindarlık numa-
rası yapmaya kalkıştığı görülmemiştir. Onların konuşmalarının ağır-
lık merkezi halkı açlıktan, ülkeyi geri kalmışlıktan nasıl kurtaracağı? 
Temel insan haklarının nasıl korunacağı? Mevcut zulüm ve sefaletin 
nelerden kaynaklandığı? Bu konularda parti olarak bugüne kadar 
nelerin yapıldığı ve gelecekte hangi hedef ve hizmetlerin amaçlandı-
ğı? gibi konulardır. Çünkü hem inancımıza hem de insanımıza etkili 
hizmet verebilmek için bu konularda başarılı olmamız şarttır. 

Öyle ise artık, özellikli Milli Siyaset ve Milli Çözüm davetçile-
rinin kahvelerde ve mitinglerde, cami vaazı üslubuyla konuşma 
kolaycılığını ve alışkanlığını terk etmeleri lazımdır. Ülkemizin 
sorunlarını ve çözüm yollarını canlı örnekleriyle ve halkın anla-
yacağı bir dilde ortaya koymalı, belediyelerimizdeki ve bir yıllık 
hükümet dönemindeki önemli başarıları ve bunları engelleme-
ye çalışanları anlatmalıdır. Tarih, doğru projelerini ve değerli 
prensiplerini iktidara getirebilmiş, bunları icraate dökebilmiş,  
haksızlık ve ahlaksızlık temellerini sökebilmiş, yeni bir medeni-
yete öncülük edebilmiş ender siyasilerin örnek mücadelelerini 
ve yüksek meziyetlerini anlatmakta ve bunlar gelecekte nesille-
re de ışık tutmaktadır. Fiiliyata dökülememiş, uygulanma şansı 
ve şartları elde edilememiş beylik ve gönül eğlemelik sözler ise 
sadece edebiyat kitaplarında kalmıştır.  

Ve işte hatırlayınız... Bir yıl gibi kısa bir dönemde devrim ni-
teliğinde başarılı hizmetler gerçekleştiren Refah-Yol hükümeti, 
sonunda bu hizmetleri kesintiye uğratmadan, Hocanın tabiriyle 
“havada ikmal yaparcasına”, daha önce protokolde kararlaştı-
rıldığı gibi, bir erken seçime gitmek üzere başbakanlık değişi-
mi için 3 parti ortak karar almış, bunu bir basın toplantısıyla 
halka açıklamış ve yazılı bir ittifak belgesiyle köşke çıkılmıştı. 
Ama, ANAP’ta içinde olmak üzere sözde demokrat geçinen şu 
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sol partilerin patavatsızlığı ve tutarsızlığı asla unutulmamalıydı. 
Hiç sıkılmadan, Refahı dışarıda bırakacak bir hükümet modelini 
ısrarla savunmaları bile bunların niyetini ve tiyniyetini ortaya 
koymaktaydı. Bunlara alet olan yetkililer de kamu vicdanında 
elbette mahkûm olmuşlar ve lanete uğramışlardır. Oysa, Re-
fah Partisi gibi milletin seçip birinci yaptığı partiye ve Erbakan 
Hükümetine düşmanlık millete düşmanlıktı, milleti dışlamaktı, 
ve hatta milletle savaşmaktı. Çünkü bu parti milletin bağrından 
çıkmıştı ve Milli dinamiklere dayalıydı. Milletle savaşmak ise 
saçmalıktır, şaşkınlıktır ve tabi sonu pişmanlık ve perişanlıktır. 
Ey karanlık güçlerin kiralık zavallıları! Daha ne zaman anlaya-
caksınız ki “ARTIK MASONLUK SALTANATI YIKILMAKTADIR!” 
yerli burjuvazi ve solcu dikta rejiminden sonra Milli Görüş’ten 
koparılarak ve İslamcı kılıfı sarılarak iktidara taşınan işbirlikçi-
ler de sarsılıp savrulacak ve bu köhne zihniyet tarihin çöplüğü-
ne atılacaktır. 

Bundan sonraki tüm girişimler ve gelişmeler, sonuç olarak 
bu gerçeğin biraz daha gün yüzüne çıkmasından başka hiçbir 
işe yaramayacaktır... Ve bunları, Amerika’daki siyonist merkez-
ler ve İsrail bile kurtaramayacaktır! Çünkü kul, köle oldukları 
bu şeytani güçler bile, değil başkalarını korumak ve kollamak,  
şimdi artık kendi yarınlarını ve yarenlerini kurtarma telaşında-
dır. Biraz daha bekleyelim!... Hele ne günler doğacaktır ve kim 
bilir ne kadar yaklaşmıştır!

•İKTİDAR HEVESİ VE HALİFELERİN
SON SÖZLERİ

 “Başa geçme” arzusu ve “hükmetme” duygusu ve özellikle 
böyle bir şansı ve fırsatı olanlar için çok tehlikeli ve tahrik edici 
bir dürtü ve düşüncedir. Tarih boyunca pek çok ihtilallerin ve 
hıyanetlerin arkasında iktidar hırsının bulunduğu görülecektir. 
Nice komploların, kardeş kavgalarının ve kanlı savaşların en 
önemli sebeplerinin başında yine bu “hükümet ve hâkimiyet” 
sevdası gelir. Evlatla babanın, karı ile kocanın bile arasına gi-
ren, öz kardeşleri birbirine düşüren, sadık dostlukları düşman-
lığa çeviren ve devamlı kin ve intikam ateşini körükleyen hep 
bu iktidar hırsı ve hevesidir. Hâlbuki her şey ezelde tayin ve tak-
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dir edilmiştir. Kıskançlıklar, komplolar ve her türlü kulis oyun-
ları aslında hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Çünkü “O sizi yer-
yüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için 
kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. (Kimilerinizi öteki-
lerinizden (mal, mevki, marifet yönünden) derece derece üstün 
kılarak, size verdiği (nimet, fazilet ve fırsatlarla) sizi imtihan 
etmektedir)…”135 Cenabı Hak: “Nasıl davranacağımızı görmek 
ve bizi denemek üzere, başkalarının ardından bizleri yeryüzüne 
iktidar mevkiine getirmektedir.”136

Evet, Hakkı ve adaleti yürütmek, halka hizmet, hayra reh-
berlik etmek ve bu yolla Allah’ın rızasına erişmek maksadıyla 
Allah’tan imkân ve iktidar istenebilir.137 Ama bunun için gayrı 
meşru yollara tevessül etmek ve kendisinden çok daha layık 
kimselerin ayağını kaydırmayı düşünmek ise en azından gaflet-
tir. Sonu da mutlaka hasaret ve mahrumiyettir. “(Oysa bu tipler, 
Hak davadan döneklik ederek) sırtını çevirip gittiği ve işbaşına 
(iktidara geçtiği) zaman (ülkesinde ve) yeryüzünde (barış kılıf-
lı) bozgunculuğa girişmeye, ekini ve nesli helak etmeye çaba 
gösterir (Genleri ve GDO’ları bozulmuş İsrail tohumları ile bitki 
ve hayvan türlerini ve bebeklerin-gençlerin geleceğini tahribe 
yönelir). Allah ise, (fitne ve fesadı) bozgunculuğu sevmeyen-
dir.”138 ayeti,  kabiliyet ve karakteri müsait olmayanlar işbaşına 
geçtiğinde meydana gelecek acı sonuçları haber vermektedir. 
Evet, “Her toplum layık olduğu şekilde idare edilecektir” (Ha-
dis) Bazen, belaya müstahak olmuş toplumların başına, Cenabı 
Hak, mücrim ve zalim kimseleri getirmek suretiyle onları teczi-
ye ve terbiye edebilir.139

Hatta “Ülkenin servetini ve milletin emeğini sömürecek, her 
tarafı talan edecek ve halkın ileri gelenlerini ve iyilerini ezecek 
ve küçük düşürecek işgalcilere” fırsat verebilir.140

İşte Türkiye böyle bir süreçten geçmiştir ve geçmektedir. 
Ama ümit ediyoruz ki yeni ve haysiyetli bir dönem yaklaşmak-
tadır. Ve işte bu çok hassas dönemde, oldukça tecrübeli ve ted-
135)   En’am:  165
136)   Yunus: 14
137)   Sad: 35
138)   Bakara: 205
139)   En’am: 123
140)   Neml: 34
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birli beyinlere ihtiyaç vardır. Acemi ve aceleci davranışlar her 
yönüyle zarardır. 

“Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife (Devlet ve hükümet 
reisi ve ümmetinin peygamberi) yaptık. O halde insanlar arasın-
da adaletle hükmet... Sakın hevaya ve nefsi arzulara uyma! (Zira 
heva ve heves) seni Allah’ın yolundan ayırıp uzaklaştırır. Doğ-
rusu, hesap gününü unutarak Allah’ın yolundan sapanlara çok 
çetin bir azap vardır.”141 ayeti de nefsi heva ve hesaplarla iktidara 
talip olanların, korkunç akıbetini bizlere hatırlatmaktadır.  

 Şeytanı dahi isyana ve tuğyana sevk eden asıl sebep, yine 
onun iktidar hırsı ve hesabı olduğu unutulmamalıdır. Yeryüzün-
de hilafetin (yönetim, mevki ve mesuliyetinin) kendisine değil 
de Hz. Adem’e verilmesi”142 Onu çileden çıkarmış, ihtiras ve in-
tikam hırsı ve kıskançlık damarıyla itiraz edip lanete uğramıştır. 

Şimdi hepimize ibret ve örnek olacak şekilde büyük halifele-
rin son sözlerine ve vasiyetlerine kulak verelim:

Hz. Ebubekir (R.A) hastalığı ağırlaşınca Hz. Ömer’i çağırdı ve 
şunları vasiyet etti:

Bil ki Allahın gündüzleyin bir hakkı vardır ki, onu geceleri kabul 
etmez. Allahın geceleyin bir hakkı vardır ki, onu da gündüzleri kabul 
etmez. Çünkü farz eda edilmedikçe nafilelere önem vermez. (Hali-
fenin ve hükümet yetkililerinin gündüz görevi: farz ibadetleri yerine 
getirdikten sonra, hak ve adaleti yürütmek, halkın sorunlarını dinle-
mek ve bunlara çözümler üretmektir. Geceleyin ise, durum değer-
lendirmesi ve nefis muhasebesi yapmak ve ibadete vakit ayırmak 
gerekir. Bunun tersi, geceleri eğlenceye dalarak, gündüzleri de tak-
va numarası ve ibadet gösterisi yaparak hilafet ve hükümet işleri 
yürütülemez) 

Biliniz ki, kıyamet günü terazileri ağır basanların asıl sevap ve 
sermayeleri; (fazla ibadet ve hizmetlerinden ziyade) herhalde ve her 
yerde Hakka tabi ve taraf olmalarından ve Hakkı üstün tutmaların-
dan ibarettir. Kıyamet günü, terazileri hafif gelenlerin gerçek kaba-
hati ise, Batıla meyletmeleri ve zalimlerle işbirliğine girişmeleri ne-
deniyledir. 

Allah’ım! Sen kullarını fırka fırka yarattın… Her birisini kendi fıtra-
141)   Sad: 26
142)   Bakara: 30
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tına göre ayırdın... Ne olursun, günahlarımdan dolayı beni şakilere 
katma!...

Allah’ım! Sen her nefsin ne işleyeceğini ve neyi kesbedeceğini 
biliyordun. Senin bilginden ve takdirinden kurtuluş çaresi yoktur. Ne 
olursun beni, itaatten ve istikametten ayırma! Allah’ım! Ölümümden 
sonra da beni kendine yaklaştır ve rahmetinden uzaklaştırma! 

Allah’ım! Her, kim ki ümidi ve korkusu senden başkası olduğu 
halde sabahlar ve akşamlarsa, o kimse şakidir ve şirk ehlidir. Doğ-
rusu benim güvenim de ümidim de yalnız sensin... Günahtan dönüş 
ve ibadete yöneliş de ancak senin kudretinledir...”

Hz. Ömer’in son vasiyeti:
İran asıllı ve sözde dönme bir mecusi köle olan Ebu Lü’lü, zehirli 

hançerle kendisini ağır şekilde yaralayınca ve artık yaşama ümidi 
kalmayınca, Hz. Ömer’e vasiyetini bildirmesi ve halife tayin etmesi 
istendi. Bunun üzerine şunları söyledi:

“Ben hilafet ve hükümet işini,  Resulullahın kendilerinden 
razı olarak vefat ettiği şu altı kişiden daha iyilerine bırakabilece-
ğimi zannetmiyorum ve göreve herkesten ziyade bunları müs-
tahak görüyorum: Bunlar Ali, Osman, Zübeyr, Talha, Saad ve 
Abdurrahman’dır (RA)” “Benden sonra halife olacak zat’a Mu-
hacirin’e hürmet etmelerini, Ensarın faziletini gözetmelerini, di-
ğer Ashabın (RA) ve tüm Müslümanların hakkına ve hukukuna 
riayet etmelerini vasiyyet ediyorum ve herkese ve her hususta 
sadece güçlerinin yettiği şeyleri teklif etmelerini hatırlatıyorum” 

Hz. Osman’ın (RA) son sözleri: 
Hakaret ve hıyanetle şehit edilmesinin ve başına gelenlerin biraz 

da, bazı içtihad ve icraatlarının sebep olduğunu ima ederek, Yunus 
Peygamberin balığın karnında iken söylediği ayeti kerimeyi tekrar 
etti “Allah’ım Senden başka İlah yoktur, sen yücesin, gerçekten 
ben (nefsime) zulmedenlerden oldum”143

“Allah’ım! Canıma kasteden bu hainleri kahretmeni istiyo-
rum. Bütün işlerimde sadece Senden yardım diliyorum ve bu 
düçar olduğum musibet ve felakete karşı Senden sabır talep 
ediyorum”144

Hz. Ali’nin (RA) son sözleri: 
143)   Enbiya: 87
144)   Tirmizi ve Nesei
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Müezzinleri, evine gidip sabah namazı için Hz. Ali’yi çağırdılar. O 
gün üzerinde bir ağırlık vardı, üçüncü hatırlatmada evinden çıktı ve 
şu şiiri okudu: 

“Ölüm için, itikadını pek sağlam bağla 
Zira ecel oku, mutlaka sana ulaşacaktır.
Ağlarsan, Dosttan ayrı geçen günlere ağla!..
Belki ölüm kemendi boynuna bugün dolanacaktır.” 
Hz. Ali, caminin küçük kapısına vardığında, ibni Mülcem adlı 

harici kendisine hücum ederek hançerle şehit etti. Bıçak darbelerini 
yerken Hz. Ali’nin ağzından şu sözler döküldü:

“Kâbenin Rabbine yemin ederim ki, zaferi ben kazandım!..145

Kim bilir, belki de bu sözleriyle, hilafetten önce maruz bırakıldığı 
mahrumiyetlere ve sonra en yakınları tarafından uğradığı hıyanet ve 
hakaretlere rağmen, nefis davası gütmediğini ve kendisini İslam’ın 
hatırına ve hakikatine feda ettiğini anlatmak istiyordu. 

Hz. Muaviyenin son sözleri:  
Ölüm döşeğinde iken abdest alıp bir müddet zikir ve ibadetle uğ-

raştı. Sonra kendi kendisine şunları söyledi:  
“Ey Muaviye! Üzerine ihtiyarlık ve düşkünlük çöktüğünde ve 

şimdi ölüm döşeğinde mi Rabbini hatırlıyorsun? Neden gençlik 
dalların yeşil ve canlı ve damarların kanlı iken bunları yapmı-
yordun?” 

Sonra sesli olarak ağlamaya başladı ve şöyle yalvardı: 
“Ya Rabbi! Şu asi ve kalbi katı ihtiyara rahmet et!.. Hatalarını 

azalt ve günahlarını affet!.. Senden başka ümidi ve güvencesi 
olmayan bu ihtiyara “halim” sıfatınla muamele et”. 

Ve etrafına dönerek: 
“Acaba dünya dedikleri şu bizim yaşadığımızdan başka bir şey 

midir? Dikkat edin ve iyi dinleyin!.. Biz neş’emiz ve hevesimizle dün-
yanın çiçeklerine ve meyveli bahçelerine sahip olmayı ve maişet ve 
gayretimizle onlardan lezzet almayı başardık zannediyorduk... Ey-
vah ki aldandık ve dünya bizi değirmeninde öğüttü ve çürüttü... Yuh 
olsun dünyaya ve yazıklar olsun bu dünyaya aldananlara!..” dedi ve 
son olarak şunları söyledi: 

“Keşke ben “Zİ TUVA” (Mekke yakınında bir vadi) da basit 

145)   İhya-i Ulum 
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hayat yaşayan bir Kureyşli olsaydım.  Ve ah keşke şu hilafet ve 
hükümet işlerine asla bulaşmasaydım”146

Siyaset ve Karakter Meselesi
Akıl, çok büyük nimettir ve akıl, bir işin sonunu düşünerek ve 

sorumluluğunu yüklenerek hareket etmektir. Akılla iman her zaman 
beraberdir. Akıl, iman etmeyi, iman ise akıl yürütmeyi gerektirir. İma-
nın meyvesi ibadet, ibadetlerin meyvesi ise ahlak ve istikamettir. İs-
lam’ın temel amacı da karakterli ve kaliteli insan yetiştirmektir. Zira 
“Bir insanın şerefi dinidir. Asaleti ahlak ve karakteridir. Kıymeti 
ise aklı(nı kullanması) nispetindedir.”

İnsanlarda, iyi veya kötü bir takım arzu ve düşünceler o yöndeki 
amaçları doğurur. Bu amaçlar, haliyle bazı davranışlara dönüşür. Bu 
davranışlar ise zamanla çeşitli alışkanlık ve bağımlılıkları oluşturur. 
Bu tür alışkanlık ve bağımlılıklarımız ise, sonunda ahlak ve karakte-
rimizi belirler. Her şeyin bir fiyatı vardır. Nimet-Külfet dengesi esas-
tır. Rahmet sarayına ancak zahmet yolundan varılacaktır. Öyleyse 
yüksek bir şeref ve haysiyet sahibi olmanın da elbette bir faturası 
olacaktır. Sayılmak ve saygı duyulmak için; ahlak, anlayış ve asalet 
aranır. İstikamet, adalet ve iyi niyet sahibi olmak mutlaka lazımdır. 
Bunun için mertlik ve cömertlik şarttır. İnsanın kıymeti himmeti ka-
dardır. Yoksa yağcılık ve riyakârlık yaparak, ona buna hava atarak 
ve reklâmını yaptırarak elde edilen şöhret ve hürmet ise sahte ve 
geçici olacaktır.

Karakterli insan, her şeyden önce kendi kendisine inanan 
ve güvenen ve vicdanıyla barışık yaşayabilen insandır. Zora ve 
zahmete talip olmayan, ucuz ve kolay işler peşinde koşan kim-
selerde yüksek karakter oluşmaz. Büyük adamlar mutlaka zah-
met ve mihnet ustasına çıraklık yapmışlardır. Büyük hedeflere 
büyük hilelerle değil, ancak büyük çilelerle ulaşılacaktır. Asla 
unutulmasın ki her başarının bir bedeli vardır. Ve başarıların bü-
yüklüğü de ona ödenen bedel oranındadır.

Aciz insanlar ucuz insanlardır. Kolaycılık kalitesizliği, kalite-
sizlik ise, karakter hamlığını doğuracaktır ve karaktersizlik çok 
acı ve alçaltıcı bir köleliktir. Basit menfaatlerin kölesi, bayağı 
duyguların kölesi... Korkaklığın ve kötü alışkanlıkların kölesi 
olanlar, değersiz ve dengesiz kimselerdir. Evet herhangi bir ko-

146)   İbni Ebi Dünya 
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nuda başkalarının kendisini yüceltmesini ve yönlendirmesini 
bekleyen insan, onların kölesi değil midir? Kendi ayakları üs-
tünde yürümek ve düşmanlarına minnet etmemek ve muhtaç 
düşmemek ise, gerçek hürriyettir. İşte, batılılar karşısındaki 
ezikliğimiz ve acizliğimiz tam bir esaret örneğidir.

Ve hele kendi beyni, kendi bileği ve kendi yüreği ile yürümek 
ve yükselmek yerine, kendisini piyon olarak kullanmak isteyenlerin 
reklâm edip gündeme getirmesiyle horozlanmak... Ve başkalarının 
emeğini ve başarısını kendisine mal etmesi sonucu şımarmak ve 
nankörlüğe kalkışmak ve hıyanete varan bir vefasızlık ortaya koy-
mak da, haysiyet hamlığının ve karakter kısırlığının çağdaş ve çirkin 
örnekleridir. İğne ile kuyu kazar gibi, yarım asrı aşan bir mücadele ve 
mücahede sonucu nice granit zülüm dağlarını delerek ve nice küfür 
karanlıklarını geçerek davasını ve camiasını biiznillah kutlu akıbete 
hazırlayan ve asıl bundan sonra yüksek bilgi, birikim ve becerisine 
varis olan sadık kadroları devre dışı bırakmayı düşünenler, vefa ve 
vicdan duyguları kadar, akıl ve izan nurundan da mahrum demektir.

Nice meydan muharebelerini kazanarak mareşallik rütbesi-
ne ulaşmış kahramanların elbisesini ve apoletlerini çalarak ge-
neral olacaklarını zannedenler, zavallı kimselerdir!

Saltanat ve baş olma sevdasına, babasını öldürüp mirasına 
ve makamına konmak isteyen sefillerin haleti ruhiyesiyle hare-
ket eden gafiller, sonunda dizini dövecektir. Bu gaflet ve enani-
yeti bırakıp nefislerimizi ve nefsine yenilenleri uyarmamız gere-
kir. Çünkü gerçek başarıların ve büyük bayramların önündeki 
en önemli rakiplerimiz nefislerimizdir... En tehlikeli engelimiz, 
kendi nefislerini yenemeyenlerimizdir. Evet tüm batıl düzenle-
rin ve zalim yönetimlerin hepsi nefsine köle olanların eseridir. 
Öyle ise önce nefis engellerini geçemeyenler bozuk dengeleri 
değiştiremez ve saadet sistemini kuramazlar! Benliğini ve ben-
cil beklentilerini Mevlâsı ve davası yolunda feda edemeyenler 
fazilet ufkuna kavuşamazlar!

“Ben feragat ve fedakârlık yaparak bu hayırlı harekete ne ka-
tabilirim?” diye düşünmeyip “bu davanın ve camianın sırtından 
dünyalık neler kazanabilirim?” diye hesap edenler... Yani hasbi 
değil, hesabi davranan kimseler hakikat rıhtımına yanaşamaz-
lar! Cüce adamlar yüce davaları omuzlayamaz, omuzlasalar 
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da uzun zaman taşıyamazlar! Sefere çıkamayanlar ve özellikle 
uzun seferlerin sıkıntılarına katlanamayanlar kesin zafere ula-
şamazlar! Geçici ve küçük hevesler peşinde olanlar, büyük ve 
ciddi hedeflere asla varamazlar! Ne tabana tapanlar, ne tavana 
yaltaklananlar değil, sadece Hakka inanan, yalnız Hakka sığı-
nan ve herhalde Hakkı savunan sadıklar mutlu sona kavuşurlar! 
İnandığı ve gönülden bağlandığı doğruları, tek başına da kalsa-
lar, sonuna kadar sabır ve samimiyetle savunamayanlar, zaten 
inanmış sayılamazlar! Herkes tarafından dışlansalar, en yakın-
ları kendilerine bile düşman olsalar, hatta horlanıp divanelikle 
suçlansalar dahi, yine de Hak bildiklerine sahip çıkamayanlar 
asrın sahibine sırdaş olamazlar! Heyecan yelkenlerini başka-
larının üfleme havasıyla dolduranlar, ya onların istikametinde 
yol alıp şeytanın yükünü taşımaktan ya da batıp boğulmaktan 
kurtulamazlar. Başkalarının dolmuşuna binenler ve dolduruşa 
gelenler sıratı müstakimde tutunamazlar.

Evet nefislerini aşamayanlar rakipleri ile başa çıkamazlar... 
Hakka ve halka hizmet yolunda önce kendi kedilerini yenebi-
lenlerin karşısında ise, artık şeytanlar ve düşmanlar tutunamaz-
lar! Uzun mesafeli maraton yarışları kısa vadeli koşular ve ucuz 
kahramanlıklarla kazanılamazlar! Dayatmalar veya önüne yem 
atmalar sonucu değişime başlayıp, davasından ve değerlerin-
den tavize yanaşanlar, bir nevi tecavüze uğramışlardır ve artık 
gebe kalmaktan kurtulamazlar! Başkanlık ve başbakanlık gibi 
makamları ma’bud edinenler... Şöhret ve etiketi maksut edinen-
ler... Ve bunlar için mukaddeslerini rüşvet verenler... Medyada 
ve meydanlarda sivrilseler bile asla zirveye yaklaşamazlar! 
Bunlar hiçbir zaman, sivrilmekle zirveleşmenin farkını da kav-
rayamazlar! Şeytanın saltanat şatosuna kazık yapılmak üzere 
başkaları tarafından sivriltilmekle, sabır ve sadakat dayanağı, 
hikmet kanadı ve hizmet ayağıyla, kulluk köşküne ve mutluluk 
zirvesine yetişmenin farkını anlamayan ve doğru tercih yapa-
mayanlar ise şanlı tarihler yazamazlar!

Öyle ise gelin dostlar, zalimlerin ekmeğine yağ, ezilenlerin 
ayağına bağ olmayalım. Nefislerimizin hevalarını putlaştırma-
yalım... Zira nefsin arzuları sınırsızdır ve hepsini tatmin etmek 
imkânsızdır. Gelin önce bu imtihanı kazanalım ve iştahımızı 
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sonsuzluk diyarına saklayalım. Ulvi davamıza süfli hevamızı 
karıştırıp safiyet ve sevabımızı boşa çıkarmayalım. Kolay ba-
şarıların ve kukla makamların değil, zorluklara talip olup kutsal 
amaçların peşinde koşalım…

Unutmayalım ki Zafer Güneşi, Zirveye Güreşenlerin Üzerine 
Doğacaktır!

Batılın karanlığını sadece Hakkın nuru boğacak, Kur’an’ın saa-
det ve hâkimiyet sarayı nefsin köleliğinden kurtulup Rahmana kul 
olan kahramanların eliyle kurulacaktır. Öyle ise bu denli bencillik ve 
benlik herkes için de yanlış ve yakışıksızdır. “Her şey benim için... 
Herkes benim için... Hepsi benim için” diye düşünmemiz.. En ileri 
makam ve mertebelere, en değerli menfaatlere sadece kendimizi 
layık görmemiz... “Bir ben varım bir de bendelerim” gururuna ve ku-
runtusuna düşmemiz açıkça nefislerimizi ilahlaştırmaktır. Milyonlar-
ca dava adamının ve nice isimsiz kahramanların gayret ve hizmetini 
kendimize mal etmemiz... “Külfeti başkaları yüklensin, keyfini 
ben süreyim... Zahmeti başkaları çeksin, nimeti ben devşire-
yim... Riske başkaları girsin, rantına ve rahatına ben erişeyim” 
hevesini ve hesabını gütmemiz, İslama da insanlığa da aykırıdır.

Her şeyden önce kul olduğumuzu ve kusurlu bulunduğumuzu 
unutmak... Allah’ın bizlere ikram ettiği ve imtihan için verdiği bazı 
marifetleri ve cemaatimizde bize karşı oluşan muhabbetleri, iki de 
bir pazarlık konusu yapmak ve bunu bir koz olarak kullanmak... Şah-
si kapris ve kuruntularımız yüzünden davamızı da dünyamızı da sı-
kıntıya sokmak... İnsani kurallara ve siyasi sorumluluklara rağmen 
kendi başımıza buyruk davranmak, mutlaka tövbe ve tedavi edilme-
si gereken bir tavırdır.

Ve zaten bu tür nefsi hesap ve hileler aslında hiçbir şeyi de-
ğiştirmeyecek, ezelde tayin, takdir ve taksim edilenden başka 
hiçbir sonuç ortaya çıkmayacak ve herkes kendi niyetiyle ve 
nefsinin hıyanetiyle baş başa kalacaktır. Öyle ise artık hedefe 
iyice yaklaşılan, birlik ve bütünlüğe her zamankinden daha çok 
ihtiyaç duyulan bir ortamda, ayrı baş olma sevdasına düşmek-
ten ve fesatçılara fırsat vermekten sakınmamız, hem davamız, 
hem de dünyamız açısından mutlaka lazımdır... Aklıselime ve 
vicdanın sesine kulak verme zamanıdır. Selamet, sağduyudadır.
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•SİYASETLE İLGİLENEN DİN BÜYÜKLERİ
Siyaset: Hak ve adaletle hükümet etme, devlet ve millet işle-

rini yüklenme ve yürütme işidir. Bu nedenle, siyaset, kutsal bir 
meslek, yüksek bir meziyet ve pek hayırlı bir hizmettir. “Bir saat 
adaletle hükmetmenin “yetmiş yıl nafile ibadetten hayırlı sayıl-
ması”147 bunun içindir. Çünkü “İnsanların hayırlısı ve efendisi, 
insanlara menfaat veren ve onlara hizmet edendir”148 Evet Siya-
set, en başta ve bizzat Hz. Peygamber Efendimizin mesleğidir 
ve O (SAV) her hususta bize en güzel ve en mükemmel örnektir. 
Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Asr-ı Saadet boyunca devlet 
ve hükümet işlerini de üstlenmiş ve ilahi adalet hükümlerini tat-
bik etmiştir. Hulefa-i Raşidin Hazretleri de Peygamberlerimizin 
izinden gitmiş, din ile devlet işlerini birlikte yürütmek suretiyle 
siyaset etmişlerdir. İmamı Şafii’nin 5. Raşit halife saydığı ve bü-
tün ulemanın Hicri 1. Asrın müceddidi olarak tanıdığı Ömer bin 
Abdulaziz Hazretleri de Hilafet ve siyaset işlerini bizzat yürüten 
bir şahsiyettir. 

Bunlardan sonra gelen bütün müçtehit, müceddit ve mürşit-
leri ve büyük din ve dava önderleri,  ya doğrudan veya dolaylı 
olarak siyasetle ilgilenmişler, devlet ve hükümetle ilgili kurum 
ve kuralların İslamiyete ve insaniyete uygun olarak şekillenme-
si ve yürütülmesi konusunda gayret göstermişlerdir. Gerçek ve 
örnek İslam alimlerinin hiçbirisinin, batıl sistemlere ve zalim 
yönetimlere müsamaha ettikleri ve hele bunlarla işbirliğine gi-
riştikleri asla görülmemiştir. Böyle davrananlar sadece Bel’a-
mın temsilcileridir.  

Şimdi Adil devlet düzenin yerleşmesi ve İslami siyasetin yürütül-
mesi yolunda hem fikri hem de fiili hizmet gören din büyüklerimizin 
başlıcalarını arz edelim.  

İmam Ca’fer-i Sadık’ın siyaseti 
Hilafet talebiyle ortaya çıkan amcası Zeyd bin Ali Zeynelabidin 

ve diğer ehl-i beytin, Emevi Hükümdarları tarafından nasıl gaddar-
ca katledildiklerine ve kendilerine bağlılık gösterisi yapan Şiilerin dö-
nekliklerine ve hıyanetlerine bizzat şahit olan İmam Cafer-i Sadık 
Hz.’leri, fiili siyaset yolunun tıkandığını ve zahiri bütün imkânların 
tükendiğini görünce, talebelerine ve yakın çevresine “fikri siyasetin” 
147)   Hadisi Şerif 
148)   Hadisi Şerif
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prensiplerini ve geleceğe dönük projelerini öğretmeye başlamıştır.  
Halife El-Mansur’la karşılaştığı yerlerde ise, Onu ikaz ve irşad 

etmekten asla geri durmamıştır. Hatta yine beraber bulundukları bir 
mecliste, bir sinek Mansur’un yüzüne konup kalkarak rahatsızlık 
verince, Mansur, Cafer-i Sadık’a dönüp: “-Allah bu sineği, acaba 
niye yaratmış?” diye sorunca, Cafer-i Sadık da  “Büyüklük tas-
layanları küçültmek ve acizliklerini göstermek için!” cevabıyla 
ağzını kapatmıştır. 

Halife Mansur, “Ey İmam, niçin meclisimize katılmıyorsun ve 
yanımızda bulunmuyorsun?” şeklinde mektup yazdığında ise, Ona: 

“Bizim sizden ne bir korkumuz ne de dünyalık bir umudu-
muz yoktur ki, yağcılık yapalım. Sizin ise, ahiret derdiniz ve 
adalet düşünceniz yoktur ki size nasihatta bulunalım. Öyle ise,  
dünya peşinde olanlar sana Hakkı ve hayrı söylemezler. Ahiret 
peşinde olanlar ise, senin gibilerle arkadaşlık etmezler”149 diye-
rek teklifini ciddiye almamıştır. 

İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Mücadelesi 
Büyük Mezhep imamımız ömrünün 52 senesini Emeviler, 18 

senesini ise, Abbasiler döneminde ilmi-içtihadi gayretler kadar siya-
si ve ulvi gayretlerle geçirmiş bir şahsiyet olarak tarihe geçiyordu. 
İmam-ı Azam Hz’leri “Devlet ve hükümet eliyle tatbik edilmeyen 
ilmin faydasız olacağını” Peygamberimizin ise, “Faydasız ilim-
den Allah’a sığındığını” çok iyi biliyordu. Bu nedenle İslami Kural-
lara ve ilmi kararlara uyacak bir hükümetin kurulmasını istiyor ve işte 
bu maksatla Emevi zorbalarına karşı Ehl-i Beyti destekliyor ve halkı 
bu yolda teşvik ediyordu.

Hatta Emevi hükümdarı Hişam bin Abdülmelik’e karşı Kufe’de 
ayaklanan Ehl-i Beytten Zeyd bin Ali Zeynelabidin için: “Zeyd’in bu 
çıkışı, Resulullah’ın Bedir’deki çıkışına benziyor” demekten sa-
kınmıyordu. Ve yine “eğer Kufe’lilerin ve Şiilerin dedesi Hz. Hü-
seyin’i terk edip kaçtıkları gibi, şimdi de Zeynilabidin’i yalnız 
ve yüzüstü bırakacaklarından korkmasam ve yanımda duran 
halkın emanetlerini teslim edecek birini bulsam, gidip Onunla 
birlikte savaşırdım” buyurmuştur150.

 Bu durumu fark eden Emevi halifeleri ve valileri, İmamı 
Azam’ı tesirsiz hale getirmek ve zulümlerine ortak etmek için 
149)   Baahuddin El- Amili El-Keşkül C.1 s. 129. Bulak Mısır
150)  İbnü’l Bezzazi, Menakıbi Ebi hanife C.1 s. 55
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O’na resmi vazife teklif etmişler, kabul etmeyince de hapse atıp 
ölesiye dövmeye başlamışlardır. Bu zulümden kurtulan İmam-ı 
Azam Hz.’leri, mecburen Hicaz’a dönmüş ve Beytullah’a sığın-
mıştır.151 

 Daha sonra Abbasiler döneminde tekrar Bağdat’a dönen 
Ebu Hanife Hz.’leri bu sefer de İmamı Malik Hz.’lerinin “Bu çı-
kış meşrudur” fetvasıyla H. 145 yılında Medine’de ayaklanan, 
Ehl-i Beytten Muhammed En-Nefsü-z Zekiyye ve Irak’ta ayakla-
nan kardeşi İbrahim’i desteklemeğe ve hatta Abbasi hükümdarı 
Mansur’un bazı komutanlarını ikna edip, İbrahim’in tarafına ge-
çirmeğe başlayınca, yani yeniden ve fiilen siyasete karışınca, 
tekrar takip ve tehdit altına alınmıştır.

Abbasi halifesi Mansur, İmam-ı Azam’ı etkisiz hale getirmek, 
O’nu halkın gözünden düşürüp ikiyüzlü gibi göstermek ve zulümleri-
ne alet etmek amacıyla kendisine baş kadılık (şimdiki Diyanet İşleri 
ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı) teklifini yapmıştır. Büyük imam 
bu oyunun farkına varmış ve Mansur’a: “Bu göreve atanacak in-
san gerekirse senin, çocuklarının ve komutanlarının aleyhine 
bile olsa, doğru hüküm vermek zorundadır. Hâlbuki siz, buna 
katlanamazsınız. Bana gelince Allah’ın rızasını sizlerin hatırına 
feda edemem” diyerek bu rüşvet makamına yanaşmamıştır. Bunun 
üzerine hapse atılmış ve her gün artırılmak suretiyle kırbaçlanarak 
işkenceye başlanmıştır. Sağlık durumu kötüleşince serbest bırakıl-
mış, ama göz hapsine alınarak ders ve fetva vermesi yasaklanmış 
ve zaten çok geçmeden H. 150 yılında Rahmet-i Rahman’a kavuş-
muş ve o işkencelerin tesiriyle şahadet rütbesine ulaşmıştır. 

Açıkça İslâm düşmanlığı yapan ve Kur’ani hükümleri savu-
nanları zindanlara tıkan mason ve münafık kesimlerle uzlaşan, 
ama Hakkı temsil ve tebliğ eden hareketten, liderinden ve sadık 
takipçilerinden ise devamlı uzak duran ve buna rağmen kalkıp 
“Biz İmam-ı Azam’ın Mezhebi ve mesleki üzerindeyiz” iddiasın-
da bulunan birtakım hocalar bundan ibret almalı ve utanmalıdır.

İmam Malik’in siyasi direniş ve dirayeti
Bu büyük imam da Kur’an ahkâmına ve İslam ahlakına riayet 

etmedikleri ve sünneti ve adaleti gözetmedikleri için Emevi ve 
Abbasi yönetimlerini açıkça tenkide başlamış, Muta nikâhının 
haram sayıldığını ve ikrah ile (istemeyecek zorla) alınan biatın 
151)   Hicri: 130 
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geçersiz olacağını hatırlatmış ve özellikle Ehli Beytten Muham-
med En-Nefsü-z Zekiyyenin zulüm yönetimine karşı Medine’de-
ki ayaklanmasına fetva verip meşru saymış olduğundan, ikinci 
Abbasi Halifesi El-Mansur’un emriyle hapse atılmış, çok ağır 
işkenceler yapılmış ve hatta bir kolu ta omzundan çıkarılmıştır.152

İmam Şafii’nin gayret ve himmeti
İmamet ve Hilafetin ve İslami ölçüler içerisinde şekillenecek bir 

hükümetin kurulmasının Müslümanlar üzerine yerine getirilmesi ge-
reken bir farz olduğunu savunan İmamı Şafii, üstünlük bakımın-
dan Hz. Ebubekir’den sonra geldiğini kabul ettiği ve çok özel bir 
muhabbet beslediği Hz. Ali evladının, haklı ve hayırlı çıkışlarını 
devamlı desteklemiş ve 34 yaşında iken “Şiilik propagandası 
yapıyor” iftirasıyla Yemende hapsedilmiştir. Kendisi ile birlik-
te tutuklanan 9 arkadaşı öldürülmüş İmamı Şafii ise bazı hatırlı 
taraftarlarının iltimasıyla son anda salıverilmiştir.153 İmam Şafii 
siyasette tarafsız kalmak gibi bir kolaycılığa ve hele makam ve 
menfaat için zalimleri desteklemek gibi bir yanlışlığa asla te-
nezzül etmemiştir.

İmam Hanbel’in siyasi karakteri ve öğütleri
“Kur’an mahlûktur (sonradan yaratılmıştır)” gibi sapık bir dü-

şünceyi siyasi saltanat ve sömürü aracı yapan ve bu batıl düşünce-
ye bağlı olanları yüksek görevlere atayarak hükümdarlığını garan-
tiye alacağını hesaplayan Abbasi halifelerinden Me’mun ve sonra 
Mu’tasım dönemlerinde, İmam Ahmed bin Hanbel bu zülüm ve hak-
sızlıklara karşı çıktığı için çok büyük sıkıntılara maruz bırakılmıştır. 
Önce Halifenin emriyle Bağdat’ta tutuklanmış, her gün bayılıncaya 
kadar işkence yapılmış, ama bazı sapıkların siyasi ihtirasları için di-
nin yozlaştırılmasına asla razı olmamıştır. Daha sonra ayaklarına 
zincir vurularak ta Tarsus’ta bulunan Me’mun’un yanına götürülmek 
üzere yola çıkarılmış, ama halifenin ölüm haberi gelince yarı yoldan 
geri çağırılmıştır.

Yeni halife Mu’tasım da yine İmam Hanbelî hapse atmış, 
yıllarca zulüm ve işkence altında bırakmıştır. “Kur’an mahlûk 
mudur, değil midir” münakaşası işin zahiri kılıfıdır. Zalim hü-
kümdarların asıl korkusu İmam Hanbelin, halkı adil bir yönetim 
için şuurlandırması ve her yönüyle İslami bir düzen ve dönem 
152)  M. Ebu Zehra Fıkhı Mezhebler Tarihi
153)   Ehli  Sünnetin Önemi sh. 37, Vural Yayıncılık
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için çalışmasıdır. Tarihler O’nun 14 yılının zindanlarda ve geri 
kalan ömrünün de gözaltında geçtiğini yazmaktadır. Akidevi ve 
ahlaki sapıklığa ve siyasi sultaya karşı çıktığı ve İslami adalet 
ve istikamet düzenini yerleştirmeye çalıştığı içindir ki, bu denli 
hıyanet ve hakaretlere uğratılmış, ama O asla hainleri ve zalim-
leri alkışlamamıştır.

İbn Hazm’ın siyasi bilinci
İspanya’da Kurulan Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti ve İslam 

Medeniyetinin önemli merkezi olan Kurtuba’da dünyaya gelen ve 
Ehlisünnetin Zahiri mezhebinin kurucularından olan bu büyük müç-
tehit, Endülüs Emevi hükümdarlarından hem Murtaza Abdurrahman 
bin Muhammed’in, daha sonra da Abdurrahman En-Nasır’ın veziri 
olarak bizzat hükümet ve siyaset işlerine karışmıştır. Dönemindeki 
âlimler onu kıskandığından, amirler ise siyasi feraset ve cesaretin-
den korktuğundan dolayı pek büyük sıkıntı ve sürgünlere uğramış, 
ama bu zat İslami adalet için siyasi ve ilmi çalışmalarından asla yıl-
mamış ve usanmamıştır.

İmam Nesei’nin siyasi feraseti
Hicri 225 de Horasan’da doğan bu büyük muhaddis, çağının 

önemli ilim merkezlerini ve İslam beldelerini dolaşmış, Mısır’dan 
Şam’a geldiğinde “Hain ve zalim yöneticilerin ve bidat ehli kim-
selerin peşinden gidilmemesi gerektiğini” anlatan hadisleri öğ-
rettiği ve halkı hükümete karşı isyana sevk ettiği gerekçesiyle Emevi 
iktidarınca tutuklanmış ve işkence ile şehid edilmiştir.  

İmam-ı Rabbani’nin siyasi marifeti ve hedefi
Hindistan ve Pakistan ikliminin İslamlaşmasında ve tasav-

vufi hayatın saflaşmasında çok önemli bir payı olan bu büyük 
mürşid ve müceddid, dönemin Hint-Türk hükümdarı olan Ekber 
Şah ile “dinin özünü bozmaya, İslam inancını yozlaştırmaya ve şe-
riat ahkâmından uzaklaşmaya” başladığı gerekçesiyle, çok sert 
ve net tenkitlerde bulunduğu için,  arası açılmış ve Miladi 1619 
yılında Gvalior’da bir kaleye hapsedilmiştir. 

Çağdaş alimlerden: Bediüzzaman’ın siyasi girişim ve hedefleri 
Eserlerinde “siyaset dairesinde çok hayırlı ve hakikatlı hiz-

metlerin yapılacağını sezdiklerini” ve kendilerini önce bu vazifey-
le görevli zannederek İttihat Terakki Partisine girdiklerini, ama son-
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radan, “asıl görevlerinin Risale-i Nur yoluyla İmanı tahkik hizmetini 
yürütmek olduğunu fark ettiklerini” ve ileride siyaset aleminde yapı-
lacak mutlu ve muhteşem gelişmelere zemin hazırlamakla istihdam 
edildiklerini” beyan eden Üstat Bediüzzaman Hz.leri  “Müslümanlar 
arasında tefrika çıkaracak,  zalim yöneticilere kuvvet katacak 
ve din istismarıyla makam ve menfaat sağlayacak” şeytani bir 
siyasetten, özellikle CHP’nin tek parti diktatörlüğü döneminde uzak 
durmuş ve “Euzübillahi mineşşeytani ve siyaset” – şeytani siya-
setten ve şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım” sözünü kendisine 
düstur edinmiştir. 

Ancak 1950’den sonra Demokrat Partinin işbaşına gelmesi 
üzerine Üstat Bediüzzaman, Menderes ve hükümetine açıkça 
sahiplik etmiş, bizzat başbakana çeşitli mektuplar yazarak teb-
rik ve temennilerini iletmiş, çevresine ve talebelerine de De-
mokrat Partiyi desteklemelerini özellikle öğütlemiştir. Hatta bu 
Mektuplarında Menderes’e “Ezanı Arapça aslına döndürdükleri 
gibi, Ayasofya’yı yeniden ibadete açmalarını, Dini eğitim ku-
rumlarını çoğaltmalarını, Milli ve manevi değerlere sahip çık-
malarını” önemle tavsiye etmiş, aksi halde “ırkçılarla halkçıla-
rın birleşip kendi başını yiyeceklerini” söylemiş ve bu dedikleri 
aynen zuhur etmiştir.154

Üstad Bediüzzaman Hz.leri “Ümmetce beklenen O zatın “si-
yaset âleminde” görev yapacağını155 haber vermiş ve “(İman 
ve İslam) öylesine kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anado-
lu’nun sinesinden onu çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın ge-
niş (siyaset) dairesinde asıl sahipleri, yani Mehdi ve şakirdleri,  
Cenabı Hakkın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve tohumlar 
sünbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah’a şükrederiz” 
demiştir.156 Bu zatın siyasete bakış açısını aşağıda ayrı bir başlıkta 
anlatmaya çalışacağız. 

Mevdudi’nin devlet ve siyaset değerlendirmesi 
Adil devlet ve hükümet şuurunun yeniden uyanmasında çok 

önemli emeği olan bu büyük İslam alimi Pakistan’ın zahiri bağımsız-
lığını kazanmasından sonra ilmi, ahlaki, siyasi ve iktisadi benliğine 

154)   Tarihce-i Hayat sh.  512-515 Sinan Matbaası 1960 İstanbul
155)   Sikke-i Tasdiki Gaybi sh. 42
156)   Bediüzzaman Aynı Eser sh.  140-141
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ve bağımsızlığına da yeniden ulaşması yolunda pek kıymetli hiz-
metleri ve projeleri olan bir şahsiyettir. Pakistan’da Cemaati İslami 
Partisini kurmuş, seçimlere girmiş ve çetin mücadeleler vermiştir. 

“Önce İmani, ilmi ve ahlaki inkilab mı, yoksa siyasi ve içtimai 
inkılab mı yapılmalıdır? Sorusuna bir makalesinde şöyle cevap 
vermektedir: 

“Siz imani ve ahlaki inkılâbı gerçekleştirmek ve içtimai haya-
tı düzeltmek ve düzenlemek istiyorsanız, evvela bu neticeye na-
sıl ulaşacağınızı ve hangi vasıtaları kullanacağınızı düşünmeniz 
gerekir. Bu vasıtalar ise eğitim ve öğretim kurumları, basın ve 
yayın organları gibi şeylerdir. Bütün bunların hakkın ve hayrın 
hizmetinde kullanılması ise ancak hükümet eliyle mümkün ola-
bilmektedir. Hükümet olmak için de siyasi faaliyetlere girişmek 
ve kendi doğrularımızı halka kabul ettirip onların desteğini elde 
etmek şart görülmektedir”157

Said Havva’nın “Siyasi Cihat” düşüncesi 
Çağımızın yetiştirdiği büyük İslam âlimlerinden birisi olan Said 

Havva “İslam Erinin Ahlak ve Kültürü” adlı eserinin “Siyasi Ci-
had” başlığının “Zalim Devlet Düzeninde Siyasi Cihat” bölümün-
de aynen şunları söylemektedir:  

“Bugün, her İslam ülkesinde birlik ve dirliğin ve adalet dü-
zeninin kurulmasını sağlayacak ve evrensel hukuk kurallarını 
uygulayacak ve bütün insanların temel hak ve hürriyetlerini 
koruyacak bir hükümetin oluşturulması şarttır.  Kalbinde zerre 
kadar imanı bulunan her Müslüman’ın da bu amaçla çalışması  
(ve bu yoldaki hizmetlere katılması) farz-ı ayındır. Bütün bu hiz-
metlerin ve mutlu neticelerin ise ancak siyaset çatısı altında ya-
pılabilme ve yürütülebilme imkânı vardır. Bu nedenle siyasetten 
kaçan veya ilgilenmek istemeyen kimseler, haliyle bu imkân-
lardan mahrum kalacaktır. Öyle ise siyaset düşüncesinden ve 
hizmetlerinden uzaklaşmaya çalışan bir Müslüman, ya İslam’ı 
anlamayacak kadar şuursuz ve sorumsuz bir insandır. Veya İs-
lam’ın hükmünü savunamayacak kadar korkaktır.”158   

157)  Tercümanül Kur’an Dergisi Zilkade 1367 Aralık 1948 Ayrıca Bak. İslam’da Hü-
kümet Ali Genceli Tercümesi Hilal Yayınları Ankara son sayfa 
158)   Said Havva Allah Erinin Ahlak ve Kültürü
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Sonuç: “Siyaset büyüklerin mesleğidir, küçükler büyüklerin 
işlerini beceremezler! Çünkü Siyaset, dünyaya hangi zihniyetin 
hükmedeceğine karar meselesidir. Ve Hak ile Batılın en hassas 
mücadelesidir.

Bediüzzaman ve Siyaset Gerçeği
Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kendi asrının müced-

didi olan159 çok önemli bir şahsiyettir. Ülkemizdeki din tahribatı-
na karşı verdiği örnek ve yüksek mücadelesi ve özellikle “iman, 
ihlâs, takva, nefsanî duygu ve dünyalıklardan uzak durma ve 
insanlığa faydalı olma” esaslarını ders veren Risale-i Nur Külli-
yatını meydana getiren çok güzel ve mükemmel eserleri, değe-
rini her zaman muhafaza edecektir. Ve zaten ümmetin hasretle 
beklediği ve kendisinden sonra geleceğini müjdelediği ZAT için 
de: “Sonra gelecek O mübarek zat; Risale-i Nur’u bir progra-
mı olarak neşr ve tatbik edecek”160 demekte ve böylece Risale-i 
Nurun bütün ülkelerde, inşallah bozuk felsefe dersleri yerine; 
iman hakikatleri ve İslam ahlakı olarak okutulacağını ve pek çok 
ilmi ve insani hükümlerinin, devlet eliyle resmen tatbikata ko-
yulacağını haber vermektedir. 

Hz. Üstadın siyaset anlayışına gelince:
1- Bediüzzaman siyaset kavramını bazen “Adil bir devlet ve 

hükümet modelinin tarifi...”
2- Bazen de: “İlahi ve evrensel saadet kanunlarının tatbiki” 

olarak ifade etmektedir.
“Hak ve adaletle halkın yönetilmesi” anlamındaki “siyaset” 

için, zaten mücadelesinin bir amacı olduğunu, “İslam’ın bir 
hakikatine, her gün bin başımı vermeğe razıyım” anlamındaki 
sözleriyle dile getirmektedir. Zira bu gerçek anlamıyla siyaset; 
“İslam’ın tatbikini, Hak ve adalet hükümetini, Efendimizin (SAV) 
Sünnetini ve Raşit Halifelerin hayat sistemini” içermektedir.

Ancak:
A- Dünya hesabına ve sadece palavra ve politikayı esas alan 

particiliğe temelden karşıdır:
a) Devlet ve hükümet imkânlarını ve iktidarını, küfür ve zulüm 

hesabına kullanmak ve böylece ülkede ve yeryüzünde haksızlığı ve 
ahlaksızlığı yaygınlaştırmak,

159)   Sikke-i Tasdik-i Gaybi 2. Mektub
160)   Sikke-i Tasdiki Gaybi 
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b) Müslümanların dini duygularını ve İslam’ın yüce değerlerini 
dünyalık makam ve menfaatler için istismara kalkışmak,

c) Müslümanlar arasında vahdet ve uhuvveti (birliği ve kardeşliği) 
bozucu kısır kavgalara ve kutuplaşmalara sebep olmak ve zalimlere 
tabi ve taraftar bulunmak şeklindeki, batıl ve bozuk siyasi anlayış 
ve davranışlardan ise, Bediüzzaman şiddetle sakınmakta ve bu tür 
siyasetler için “Euzü billahiminşeytani ve siyaseh - Şeytandan 
ve onun razı olduğu siyaset anlayışından Allah’a sığınırım” bu-
yurmaktadır.

B- Dava adına, siyaset ve partiyi bir araç olarak kullanıp, İs-
lamî ve insanî amaçlara ulaşmayı ve bu yolla dine ve millete 
hizmette bulunmayı hedef alan bir siyaset için ise, üstadın iki 
temel prensibi vardır:

1- İnancımıza ve insanımıza hizmet adına ortaya çıkacak olan 
bir partinin, kurucularının ve kurmaylarının en az yüzde 60-70’i 
mü’min ve mütedeyyin (dindar ve dürüst) olmalı, yani o parti 
Mason ve münafıkların güdümünde bulunmamalıdır. Çünkü: 

“Hakikatı İslamiye bütün siyasetin fevkinde (üstünde)dir. 
Bütün siyasetler ona hizmetkâr olabilir. (Ama) Hiçbir siyasetin 
haddi değil ki İslamiyet’i kendine alet etsin”.161

2- Üstat ayrıca;
“Şimdilik bu vatanda dört parti var. Biri Halk Partisi, biri 

Demokrat, biri Millet diğeri de İttihadı İslam’dır. İttihadı İslam 
Partisi (idarecileri) yüzde altmış yetmişi tam mütedeyyin olmak 
şartıyla şimdiki siyaset(te görev) başına geçebilir. Dini siyasete 
alet etmek değil, belki siyaseti dine alet etmeğe çalışabilir.  Fa-
kat çok (uzun bir) zamandan beri (halkımız arasında maalesef) 
terbiye-i İslamiye(nin) zedelenmesiyle ve mevcut (hakim zihni-
yet ve) siyasetin cinayetine karşı dini alet etmeğe mecbur ka-
lacağı cihetiyle, şimdilik o parti  (siyasete girişmemek ve) başa 
geçmemek lazımdır”162 buyurarak siyaset cephesinde İslami bir 
hizmet ve hareket için zaman ve zeminin de müsait olması gerektiği-
ne dikkat çekmiştir. Zira dünya siyonizminin iki kolu gibi davranan ve 
ülkemizde sağ-sol diye ortaya çıkan “Masonluk ve Komünistlik gibi... 
Sonunda anarşi ve ahlaksızlığı doğuran ve her tarafı ele geçiren zın-
dıklık ve dinsizlik hareketlerine karşı163 yeterli ve tutarlı olamayacak 
161)   Hutbe-i Şamiye: 50
162)   Emirdağ lahikası 2-132
163)   Emirdağ Lahikası: 2:24
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ve başarısızlıkla sonuçlanacak siyasi girişimler elbette gereksiz ve 
bereketsizdir. Bu gerçeği çok iyi fark eden Üstat, bütün gayret ve 
himmetini “tahkiki iman” (Temel imani gerçekleri ve İslami pren-
sipleri yerleştirmek) hizmetine hasretmiş, ilim ve medeniyet adına 
yapılan ve moda gibi yaygınlaşan dinsizlik felsefesine ve inkârcılık 
düşüncesine karşı iman hakikatlerini izah ve ispat eden eserleri ders 
vermiş ve neşretmiştir. 

Bu çok kıymetli hizmetlerinden ve pek kerametli hallerinden dola-
yı kendisine beklenen Mehdi olduğunu söyleyen bir kısım talebeleri-
ne ise: “(Hayır benim için sadece belki müceddittir, onun pişdarı 
(Mehdiyet’in ön hazırlıklarını yapan)dır denilebilir.164 Buyurmuş 
ve “Bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek Zat, 
Risale-i Nur’u bir programı olarak neşr ve tatbik edecek. O zatın 
ikinci vazifesi ise Adalet nizamını icra ve tatbik etmektir. Birinci 
vazife (Bize verilen imanı tahkik hizmeti) maddi kuvvetle değil,  
belki kuvvetli itikat, ihlâs ve sadakatle (mümkün) olduğu hal-
de,  bu ikinci (Hukuk nizamını icra ve tatbik) vazife(si ise) gayet 
büyük maddi  (ekonomik ve askeri) bir kuvvet ve (siyasi) hâki-
miyet lazım(dır) ki o ikinci vazife tatbik edilebilsin. (Beklenen ve 
bizden sonra gelecek olan) o zatın üçüncü vazifesi (ise) Hila-
feti İslamiyeyi, İttihadı İslam’a bina ederek, İsevi Ruhanileriyle 
de ittifak edip din-i İslam’a hizmet etmektir. (Yani beklenen Zat 
projeleriyle ve takipçileri eliyle İslam Birliğini ve hâkimiyetini 
sağladıktan sonra bütün dünya Müslümanları organize bir güç 
halinde toparlanacak ve bir kısım Hıristiyan ülke ve liderleriy-
le bile irtibat ve ittifak kuracak ve sonunda Siyonizmin zulüm 
saltanatını yıkmış olacaktır) Bu bakımdan bize o gelecek zatın 
ismini vermek ve Mehdi demek yanlış olur.  Hem üstelik “Ehli 
siyaset evhama (korku ve telaşa) bir kısım hocalar ise itiraza 
başlar”165 demiştir.

Üstadın bu ifadelerinden de anlaşılıyor ki, kendisinden son-
ra geleceğini müjdelediği “o zat” hem siyasetten çıkacak, hem 
de bilinen klasik manada bir Hoca-din adamı olmayacaktır.  Zira 
siyasilerin korku ve telaşı, kendi metot ve meslekleriyle onlara 
rakip çıkacağı ve şeytani saltanatlarını yıkacağı içindir. Hocala-
rın itirazı ise, O zatın mollalar ve müderrisler içinden çıkacağını 
164)   Sikke-i Tasdiki Gaybi: 8
165)   Sikke-i Tasdiki Gaybi: 8
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beklemeleri yüzündendir.  
Üstad Bediüzzaman Hazretleri siyaset ve particilikle inancımıza 

ve insanımıza hizmet etmeğe karşı değildir. Ancak kendi yaşadığı 
zaman ve zeminin siyasetle uğraşmaya müsait ve münasip olma-
dığını söylemekte ve siyaset sahasındaki mutlu ve mesut halet ve 
hareketlerin kendisinden sonra gelecek Zat tarafından yürütüleceği-
ni müjdelemektedir:  

“Ve bu nurdur ki, eskiden de tahayyül ve tahminin ile geniş 
dairede ve siyaset aleminde gelecek Mes’udane ve dindarane 
haletlerin ve vaziyetlerin mukaddimesi ve müjdecisi iken; bu 
muaccel (peşin ve hazır) ışığı O müeccel (ileride gelecek) sa-
adet (olduğunu zan ve) tasavvur ederek eski zamanda siyaset 
kapısıyla onu arıyordum”.166 İtiraf ve ifadeleriyle: siyaset saha-
sında çok bereketli hizmetlerin yapılacağına dair bazı manevi ışık 
ve işaretler gördüğünü ve bu hevesle İttihat ve Terakki saflarında 
siyasete girdiğini, ancak sonradan kendisinin Risale-i Nur yoluyla 
iman hakikatlerini yaymak ve yerleştirmek suretiyle ileride gelecek 
ve siyaset cephesinde zuhur edecek mutlu ve mübarek hizmetlere 
zemin hazırlamakla vazifeli olduğunu fark ettiğini beyan etmektedir. 

Zira “Bu zamanda ehli İslam’ın en mühim tehlikesi, fen ve 
felsefeden gelen bir dalalet (sapıklık)la kalblerin bozulması ve 
imanın zedelenmesidir. Bunun yegâne çaresi ise, Nurdur, nur 
göstermektir ki, kalbler ıslah olsun, imanlar kurtulsun.. Eğer 
siyaset topuzuyla hareket edilse, galebe çalınsa  (ve hakim ge-
linse o taktirde) kâfirler münafık derecesine iner. Münafık (ise) 
kâfirden daha fenadır. Demek (ki) topuz böyle bir zamanda kalbi 
ıslah etmez. O vakit küfür kalbe girer saklanır (açık inkâr, giz-
li) nifaka inkilab eder. HEM NUR, HEM TOPUZ.. İKİSİNİ BU ZA-
MANDA BENİM GİBİ BİR ACİZ YAPAMAZ!.. “Onun İçin bütün 
kuvvetimle nur’a sarılmağa mecbur olduğumdan,  siyaset topu-
zu(na) ne şekilde olursa olsun, bakmamak lazım geliyor. Amma 
maddi cihadın muktezası (icap ve ihtiyaçları) ise: O vazife şim-
dilik bizde değildir. Evet, ehline göre kâfirin veya mürtedin teca-
vüzatına sed çekmek için  (siyasi güç ve) topuz lazımdır. Fakat 
(bizim) iki elimiz var. Eğer yüz elimiz de olsa (şimdilik ancak) 
nur’a kâfi gelir. Topuzu tutacak elimiz (ve bu şartlarda siyasetle 

166)   Kastamonu Lahikası: 20
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uğraşacak ve başarılı olacak halimiz) yok!...167 Diyerek, üstat, 
haklı olarak, iman hizmetinde bulunanların ve başta nurcula-
rın, özellikle kısır siyasi çekişmelerin dışında kalmalarını ve çok 
mecbur kalsalar da “siyaseti dine alet etmelerini” ve en azından 
İslami gaye ve gayretler içinde olan partiyi desteklemelerini 
öğütlemiştir.168

Bediüzzaman Hazretleri: “Risale-i Nur (ve iman hakikatleri) 
mal-ı umumi (toplumun hepsinin ortak malı ve ihtiyacı) oldu-
ğundan, hizmet-i Kur’aniyede bulunan nur şakirdleri tarafgirlik-
lere giremezler”. 

“Hem milletin her tabakasının (iktidara) muvafıkı ve muha-
lifi(nin), (devlet) memurunun ve amisinin (sade vatandaşın) o 
hakikatlerde hisseleri var ve onlara (Risale-i nura) muhtaçtırlar.  
(Bu bakımdan)   Risale-i nur şakirtleri tam tarafsız kalmak için 
siyaseti ve maddi mübarezeyi  (menfaat çekişmesini) tam(a-
mıyla) bırakmak ve hiç karışmamak lazım gelmiş...”169 diyerek 
o dönemde, Nurcuların kesinlikle partiler dışında kalmalarını 
istediği halde, maalesef bu talimat ve tavsiyesine pek uyulma-
mış ve “şimdi (ülkemizde ve yeryüzünde) hükmeden (Masonluk 
ve komünistlik gibi Siyonizmin güdümünde) öyle kuvvetli ce-
reyanlar içinde, siyasete girenlerden hiçbir kimse istiklâliyetini 
ve ihlâsını (vicdani bağımsızlığını ve Allah rızasını) muhafaza 
edemez... Her halde (Masonluk gibi hakim ve zalim) bir cere-
yan Onun (hizmet ve) hareketini kendi hesabına alacak, dünye-
vi maksatlarına alet yapacak. O hizmetin kutsiyetini bozacak”170 
diyerek ikaz ve işaret buyurduğu ve korktuğu bu duruma düş-
mekten pek çoğu kurtulamamıştır.  

Hz. Üstat: “Dindar demokratların hususan Adnan Menderes 
gibi zatların hatırı için, otuz beş seneden beri terk ettiğim siya-
sete (sadece) bir iki gün baktım”171 dediği halde pek çok nurcu 
kardeşimiz Demokratın devamı olmak iddiasında ve aslında ma-
sonların komutasında bulunan partilerin, bir zaman gençlik kolları 
ve sanki yan kuruluşları gibi çalışmış ve çirkin siyaset oyunlarına 
bulaşmışlardır. Süleyman Demirel’in cılkı çıkınca bu sefer 22 İslam 
167)   Lem’alar: 96
168)   Emirdağ Lahikası 2: 138
169)   Şualar: 325
170)   Şualar: 325
171)   Emirdağ Lahikası 2: 132
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ülkesinin parçalanmasını amaçlayan BOP Eşbaşkanlarının, yani Si-
yonizmin kâhyalarının peşinden koşulması ne kadar acıdır.

Üstat bütün himmetini ve hizmetini Risale-i Nur’un okunmasına 
ve yayılmasına hasrettiği ve talebelerine de ısrarla bunu emrettiği ve 
hatta Eşref Edib’in Sebiürreşat dergisinde Risale-i Nur’u öven yazı-
lar yazmasını bile hoş görmediği halde, zamanla bir kısım nurcular 
tamamen gazeteciliğe başlamış ve Risaleleri ikinci üçüncü plana at-
mışlardır. 

Hz. Üstad, “Bu on sekiz senedir sizlere müracaat etmedim 
ve hiçbir gazete okumadım. Üç senedir burada işitilen radyoyu 
dinlemedim. Ta ki Kutsi hizmetimize manevi bir zarar gelmesin. 
Bunun sebebi şudur ki: İman hizmeti ve iman hakikatleri, bu 
kâinatta her şeyin fevkindedir, hiçbir şeye tabi ve alet olamaz.”172  
Dediği halde, bazı nurcu kardeşlerin açtığı radyo ve televizyon ka-
nallarında, Risale-i Nur’dan bir cümle duymak için maalesef saatler-
ce beklemek, bizleri üzen ve düşündüren bir olaydır.  

Üstat Bediüzzaman’ın insanlığa hayat ve huzur verecek dersleri-
ni ve düsturlarını anlamak ve uygulamak ise, hepimiz için gereklidir 
ve görevimizdir. Ancak ve ne var ki; hem peygamberlere hem de 
böylesi müceddid ve rehberlere özellikle kendi sağlığında yeterli ve 
gerekli ilgi gösterilmemiştir. Vefatından sonra da istismar edilmek 
istenmiştir. 

Bakınız, bir uyarıcı ve kurtarıcının geleceğini bildikleri ve 
bekledikleri ve bunu zaten Allah’tan ısrarla istedikleri halde 
özellikle “Kitap ehlinin ve dindar çevrelerin” tavrını şu ayetler 
ne güzel izah etmektedir:  

“(Kitap ehli olan dini cemaatlerle, biz de Allah’a inanıyoruz 
diyen putçu müşrikler) en güçlü yeminleriyle Allah’a kasem et-
tiler, şayet kendilerine bir nezir (uyarıcı ve Hakka çağırıcı) ge-
lirse herhangi bir ümmetten daha önce ve samimiyetle hak ve 
hidayete tabi olacaklarına (ve o peygambere sahip çıkacakları-
na dair söz verdiler) Ancak, (o ısrarla istedikleri ve bekledikleri 
kurtarıcı ve) uyarıcı zat kendilerine gelince (bu durum) onların 
nefretlerini artırmaktan ve haktan uzaklaşmalarından başka 
işe yaramamıştı. (Üstelik) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve 
kötülüğü tasarlayıp planlayarak (elçiye ve Hak davetçiye kar-
şı çıkmışlardı). Oysa hileli düzen, kendi sahibinden başkasını 
172)   Kastamonu Lahikası: 99
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sarıp-kuşatmayacaktı. Onlar (kendileri gibi hile ve tuzak kuran) 
önceki kavimlerin kanunundan (ve onların çarptırıldığı cezadan) 
başkasını mı bekliyorlar? (veya hile ve hıyanetleri yanlarına mı 
kalacak zannediyorlar) (oysa) Allah’ın sünnetinde (ezeli adalet 
ve hikmet takdirinde) asla bir değişme başkalaşma bulamazsın 
(ve kesinlikle bir sapma ve caymaya rastlayamazsın).”173

Evet, işte tarih… Hz. Musa’nın şeriatını ihya ve icra etmek 
için geldiği halde, Hz. İsa’ya (AS) ilk düşmanlığı maalesef Yahu-
diler yapmışlardır. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin gelece-
ğini ve hatta ismini ve işaretlerini bildikleri ve bekledikleri halde  
“ehli kitap” Ona haset, hakaret ve hıyanette bulunmuşlardır.  

İslam tarihindeki mücedditlerin durumu da aynıdır: 
Bir İmam-ı Azam Hazretlerine en büyük sıkıntıyı, taklitçi ve 

taassupçu alimler açmışlardır. Zalim idareciler tarafından dö-
vülerek şehit edilmesi karşısında bile maalesef suskun kal-
mışlardır.  Ve asrımızda bir Bediüzzaman Hazretlerine ilk sahip 
çıkması gereken medrese ve tekke ehli, maalesef “nur’lardan” 
yararlanmaya ilgi ve ihtiyaç duymamışlar ve Hz. Üstadı şanlı 
mücadelesinde yalnız bırakmışlardır. Ve yine Risale-i Nur pek 
çok yerde Milli Görüşü işaret ettiği ve açıkça müjdelediği halde,  
maalesef nurcu kardeşler bu davaya gerektiği gibi sahip çıka-
mamışlardır...

İşte  “taassup inadı ve haset damarı psikolojisini” izah ve 
ifade eden ayeti kerime: 

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) apaçık belli 
olduktan sonra, nefislerini (kuşatan) kıskançlıktan dolayı, ima-
nınızdan sonra sizi inkâra döndürmeyi arzu etmektedir.”174

Evet, şahsen Milli Görüş Hareketinin ve Muhterem Liderinin, 
Haklı ve hayırlı bir yolda olduklarına kanaat getirmemiz ve bu sa-
hada çalışmaya karar vermemiz hususunda; Risale-i Nur’un işaret 
ve beşaretleri en büyük dayanağımız ve fikir kaynağımız olmuştur.  
Çünkü Üstat Hazretlerinin “Batı (alemi) Fen ve Sanayi silahı ile 
bizi istibdad-ı manevi (baskı ve esaret) altında eziyor. Onlara 
karşı maddeten terakki etmek ve sanayileşmek şarttır.”175

“İ’la’yı kelimetüllah ise, şu zamanda maddeten terakkiye mü-
173)   Fatır: 42-43
174)   Bakara: 109
175)   Hutbe-i Şamiye 
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tevakkıftır. (İlahi kelamın ve adalet nizamının hâkimiyeti ekono-
mik yönden kalkınmaya bağlıdır)176 diye haber verdiği, ağır sanayi 
ve ekonomik kalkınma hamlesini başlatan Milli Görüştür.  

Risale-i Nur’larda “Nev-i beşeri (insanlık alemini) umumi felaket-
lere sürükleyen ve Bolşevikliğe (komünistliğe ve anarşistliğe) sevk 
edip, terakkiyatı ve asayişi  (çok yönden gelişmeyi ve genel huzuru 
ve emniyeti) mahveden (her türlü haksızlık ve ahlaksızlığın) kökünü 
kesecek iki şeydir: 1-Vücub-u zekât 2-Hurmet-i Riba” (Zekâtın mec-
bur tutulması ve faizin yasaklanması) diye anlatılan gerçeği:  

1- Sermaye ve üretimden alınacak tek cins verginin (zekât) 
uygulanacağı

2- Ve faizin her türlüsünün kaldırılacağı Adil Ekonomik Dü-
zen programları ile ortaya çıkan, Milli Görüş’tür.177

Bediüzzaman’ın (RA) “İnşallah ileride, Cemahir-i müttefika-i 
Amerika gibi, Cemahir-i müttefika-i İslami’ye de meydana gelecek-
tir.”178 (Yani 50’ye yakın ülke bir araya gelip Amerika Birleşik Dev-
letlerini kurduğu gibi, inşallah ileride Müslüman ülkeler birliği de 
oluşacaktır) diye işaret ettiği “İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Ortak 
Pazarı” gibi vahdet ve kuvvet unsurlarını savunan, İslam’ın ittihad ve 
ittifak şartlarını amaçlayan ve hazırlayan, Milli Görüştür. 

İşte bunun gibi hüccet derecesine ulaşan pek çok işaret gösteri-
yor ki, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin: “İleride geniş dairede ve 
siyaset âleminde gelecek mesudane vaziyetler...”179 diye müjde-
lediği ve O mutlu ve mes’ut gelişmelere zemin hazırlamakla görevli 
olduklarını söylediği hareket,  Milli Görüştür.  

Evet, tarih boyunca ehli kitabın ve dindar grupların yakasını bı-
rakmayan “haset, inat ve taassup” damarı terk edilip, izan ve insaf 
ölçüleriyle dikkat edilse, bizim söylediklerimizin ne kadar haklı oldu-
ğu görülecektir.

Bu konuyu Üstadımızın çok önemli bir tespit ve teşhisiyle 
kapatalım:  

“Hiçbir fasık (günahkâr) yoktur ki (kendisinin) salih olmasını 
(kötülükten kurtulmasını) temenni etmesin. Ve (hele) amirini ve 
reisini (yöneticilerini ve hükümet yetkilerini) mütedeyyin (din-

176)   Münazarat sh. 30
177)   İşaretül İcaz sh.  48
178)   Hutbe-i Şamiye 
179)   Kastamonu Lahikası sh. 20
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dar ve dürüst) görmek istemesin. (Kalbinde imanı bulundukça 
fasık bile olsa bunları mutlaka arzu eder) İlla ki,  eliyazübillah, 
irtidat ile vicdanı tefessüh edip yani  (ancak Allah korusun, gizli 
bir dinsizlikle vicdanı bozulmuş olup) yılan gibi başkalarını ze-
hirlemekten zevk alan kimseler ancak, Emperyalist ve Siyonist 
zalimleri ve işbirlikçilerini destekleyebilir; içkiyi, kumarı, faizi 
ve fuhşu yaygınlaştıran, İslamiyetsiz zihniyetleri ve istikamet-
siz şahsiyetleri idareci seçip milyonlarca insanımızın ekonomik 
ve ahlaki yönden sefalete sürüklenmelerine sadece münafıklar 
razı olabilir)180

•DİN İSTİSMARI VE SİYASET SAHTECİLİĞİ
Sömürü ve zorbalığa dayanan, askeri ve ekonomik üstünlü-

ğünü zulmetmek için haklılık sebebi sayan bugünkü emperya-
list ve kapitalist dünya sistemine (Siyonizm’e) başkaldıracak ve 
yeni bir güç merkezi oluşturacak her türlü hizmet ve hareket-
leri-çok mecbur kalmadıkça-zorla bastırmak ve dağıtmak yeri-
ne, “bu tür teşkilat ve cemaatların beynine sızarak, hedefinden 
saptırmak” yöntemi daha çok tercih edilmekte ve asırlardır yapıla 
gelmektedir. Zaten tarih boyunca süregelen Hak-Batıl mücadelesin-
de, şeytani güçler, Rahmani hareketleri hep içten yıkmanın ve yıp-
ratmanın yollarını aramışlardır.

Özellikle bugün, siyonist güçler ve masonik çevreler, Müslüman-
ları kontrol altında tutmak ve kendilerine zarar vermeyecek hizmet 
ve ibadetlerle oyalamak için, İslami gerekçe ve görüntülerle, yeni bir 
hizmet ve teşkilat kurmak yerine, “daha önce Müslümanların iyi 
niyetle kurup geliştirdiği hareketlerin içine ve beynine sızarak, 
onu hedefinden saptırmayı ve kendi çıkarları doğrultusunda 
kullanmayı”, daha pratik ve daha ekonomik bulmaktadırlar.

Çünkü, açık vermeden, İslam kılıflı bir teşkilatı uzun zaman yü-
rütmek hem zordur, hem çok zaman almaktadır, hem de kendilerine 
pek pahalıya mal olmaktadır!.. Avcılar, yabani keklikleri tuzağa çek-
mek için, özel yetiştirilmiş evcil keklikler kullandıkları gibi... Eroin ve 
esrar kaçakçılarını yakalamak için, polisleri esrarkeş kılığına soktuk-
ları gibi; karanlık ve şer güçler de: İslami hizmetlerde isim yapmış, 
kendisini her bakımdan çevresine ve cemaatine ispatlamış ve artık 
her yerde keramet ve kemalatı anlatılmaya başlanmış Hoca Efendi-
180)   Lem’alar: 122
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leri, Şeyhleri, Ağabeyleri tavlamanın yollarına başvurmaktadır. 
Bunun için böylesi şahsiyetlerle önce dostluk kurulur, onların kar-

şısına çıkmak ve yollarını tıkamak yerine, uzun müddet yanlarında 
ve arkalarında koşulmaktadır. Onların İslami gayretlerine, yurt ve 
kurs hizmetlerine maddi ve siyasi yardımlarda bulunulmaktadır.

Hizmetlerinin kolaylaştığını ve yaygınlaştığını gören ve bunun-
la haklı olarak sevinen ve övünen önder konumundaki şahsiyetler, 
kendilerine bu imkân ve fırsatları sağlayanlara minnet borcu altı-
na sokulmaktadır. Ve bu hayırlı hizmetlerin daha da gelişmesi ve 
güçlenmesi için bu yardımların devamını gerekli görüp savunmaya 
başlamaktadır. Ve bu maksatla, yardım merkezlerinin bazı siyasi ri-
calarını kıramaz hale taşınmakta ve istek üzerine “müritlerine ve 
çevrelerine ya siyasetin dışında kalmalarını veya bozuk zihni-
yetli bir mason partisini desteklemelerini öğütlemek” zorunda 
kalınmaktadır.

Tabi bu açık hatalarına bir takım gerekçeler göstermek lüzumu 
da ortaya çıkmakta ve bir sürü hikmet ve mazeretler uydurulmakta-
dır. Önceleri, hizmet aşkına ve halis amaçlarla verilen bu masum(!) 
tavizler, giderek geri dönülmez bir noktaya ulaşmaktadır.

İslami değerleri bir bir yıkmaya çalışan dış güçlerin, içimizdeki 
sömürge valileri gibi davranan, eğitim, basın, televizyon gibi kurum-
ları ve devlet imkânlarını haksızlık ve ahlaksızlık yolunda kullanan 
partilere ve mason şahsiyetlere taraf olmaktan dolayı duyulan mah-
cubiyet duygusunu ve kınanma korkusunu yenmek için, uydurduk-
ları asılsız gerekçelere, zamanla “gerçekmiş” gibi sahip çıkılmaya 
çalışılmaktadır. Yani,  inandıkları gibi davranamadıkları için, davran-
dıkları gibi inanmaya başlanmaktadır.  

Zaten dış güçler ve masonik çevreler de şu kadarına razıdırlar: 
“Bazı İslami gruplar her türlü dini hizmet ve ibadeti yapsınlar, 
sadece Müslümanların devlet şuuruna varmalarına ve siyasi 
birlik kurmalarına ve hükümet olmalarına mani olsunlar!..”

“(Ki onlar) Dünya hayatını ahirete tercih ederek (zalim yö-
netimleri destekleyen) ve insanları (aldatıp) Allah yolundan çe-
viren (ve İslam gerçeğinin) eğrilmesini (yanlış ve eksik öğre-
tilmesini) isteyen ve bu yüzden sinsi bir sapıklık içine düşen 
kimselerdir.”181 ayeti bu tiplerin halini anlatmaktadır.  

181)  İbrahim: 3
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Giderek, masonik medya bu gibi şahsiyetlerin devamlı reklâmı-
nı yapmakta ve şöhretlerini yaygınlaştırmaktadır. Bunu ya bir kısım 
dindar görünümlü gazeteler eliyle bizzat uygulamaya koymakta 
veya açıkça İslam düşmanı olan gazetelerde sık sık bu gibi şahıs-
lara sataşarak ve onlara atıp tutarak, dolaylı yoldan yapmaktadır. 
Çünkü “filan din düşmanı gazeteler mademki bu şahsı hedef alıyor, 
demek ki ondan korkuyorlar. Öyle ise asıl kahraman odur” fikri Müs-
lümanlara aşılanmaya çalışılmaktadır. 

Bu gibi dini ve manevi şöhreti olan bazı kişiler ve çevreler 
önce “siyaset kötü ve bayağı bir iştir. Biz böyle basit şeylerle 
uğraşmayız” derler... Bu söz tutarlılığını ve geçerliliğini yitirince 
bu sefer “Biz asıl büyük cihat olan nefis terbiyesiyle uğraşmalı-
yız. İnsanlar tek tek ıslah olunca, zaten tabiatıyla, toplumun da 
devletin de düzeleceğini” söylerler... Bu iddia da yalama olunca 
bu sefer “Solcu komünistler gelmesin diye faizci kapitalistleri 
desteklemek zorundayız” safsatasıyla İslami siyasetin güçlen-
mesini önlerler!.. Ardından ilmi ve insani projelerin sahibi Milli 
Görüş hareketine her türlü hakareti reva görenler, ona hıyanet 
eden dönekleri ve işbirlikçileri övmekten çekinmezler…

Bu din istismarcısı ve dünya hırslısı tiplerin her vasıta ve 
fırsatla devamlı reklâmları yapılır. Her tarafta kerametleri anlatı-
lır. “Mehdi, müceddit ve kutbu zaman” oldukları kanaati yayılır 
ve bir nevi tabulaştırılır. Bunlara karşı çıkanlar, çarpılmakla ve 
sapıklıkla suçlanır. Bunların İslama aykırı söz ve davranışları-
nı görenler bile, kınanmak ve dışlanmak korkusuyla, susmak 
zorunda bırakılır... Artık bu gibi şahıslar tevazu ve teslimiyet 
perdesi altında, tam bir enaniyet heykeline dönüşürler. Kendi-
lerinden başkasına tahammül edemezler. Bu yüzden İslam ve 
insanlık adına başarı sağlayacak ve kendilerini gölgede bıraka-
cak kimseleri asla çekemezler. Ve onların hizmet ve gayretlerini 
devamlı kötüler ve kösteklerler. Özellikle Hakkın hâkimiyeti için 
yapılan manevi ve siyasi cihat hareketine katılıp hizmet etmeyi 
asla içlerine sindiremezler. Fetullahçı Cemaatın oluşum süreci 
ve sivriltilmesi bunun en taze örneğidir.

“(Kitap ehli olan dini cemaatlerle, biz de Allah’a inanıyoruz 
diyen putçu müşrikler) en güçlü yeminleriyle Allah’a kasem et-
tiler, şayet kendilerine bir nezir (uyarıcı ve Hakka çağırıcı) ge-
lirse herhangi bir ümmetten daha önce ve samimiyetle hak ve 
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hidayete tabi olacaklarına (ve o peygambere sahip çıkacakları-
na dair söz verdiler) Ancak, (o ısrarla istedikleri ve bekledikleri 
kurtarıcı ve) uyarıcı zat kendilerine gelince (bu durum) onların 
nefretlerini artırmaktan ve haktan uzaklaşmalarından başka 
işe yaramamıştı. (Üstelik) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve 
kötülüğü tasarlayıp planlayarak (elçiye ve Hak davetçiye kar-
şı çıkmışlardı). Oysa hileli düzen, kendi sahibinden başkasını 
sarıp-kuşatmayacaktı. Onlar (kendileri gibi hile ve tuzak kuran) 
önceki kavimlerin kanunundan (ve onların çarptırıldığı cezadan) 
başkasını mı bekliyorlar? (veya hile ve hıyanetleri yanlarına mı 
kalacak zannediyorlar) (oysa) Allah’ın sünnetinde (ezeli adalet 
ve hikmet takdirinde) asla bir değişme başkalaşma bulamazsın 
(ve kesinlikle bir sapma ve caymaya rastlayamazsın).”182 ayetleri 
bunların iç yüzünü göstermektedir.

Bu tür insanların bir kısmı alet edildiği hıyanetin ağırlığına 
ve vicdani sorumluluğuna daha fazla dayanmayıp, zamanla ha-
talarını itiraf etmekte ve Hakka dönmektedir. Tabi benlik taşını 
düşürmek, böbrek taşını düşürmekten daha kolay değildir. Di-
ğer bir kısmı ise, mürit ve talebelerinin şuurlanması ve maso-
nik oyunların farkına varması sonucu, kendilerini zorlamaları 
ile mecburen yanlışlardan vazgeçmektedirler. Diğer bir takımı 
da, Milli düşüncenin ve Adil bir Düzenin kesin zaferine ve Hak-
kın hâkimiyetine şahit olacakları güne kadar, batılın yanında 
kalacağa ve ancak o zaman çaresiz teslim olacağa benzemek-
tedirler. Öyle ise hem bozuk düzenden kurtulmanın, hem de bu 
insanları nefsin tuzağından kurtarmanın tek yolu, Adil bir Dü-
zenin kesin iktidarını çabuklaştıracak gayret ve hizmetlerimizi 
artırıvermektir.

Bu Arada Nefsin İki Yönü Bulunduğu Unutulmamalıdır.
1- Şehvet ve lezzet arzuları 2- Üstünlük ve enaniyet duygularıdır. 
1- Yemeye, içmeye, rahatına ve menfaatine düşkün olmak, cinsi 

münasebet zevkine ve dünya ziynetlerine kapılmak gibi durumlar, 
nefsin “şehvet ve lezzet arzularıdır”.

2- Ama, gurur, kibir, haset, benlik gibi huylar ise nefsin “üstünlük 
ve enaniyet damarlarıdır”. 

İnsanların işledikleri bütün günahlar, hem sebepleri hem de neti-
celeri bakımından da iki kısımdır.
182)  Fatır: 42-43
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1- Şehvet ve lezzet arzularının yol açtığı günahlar: İçki, kumar, 
faiz, fuhuş gibi ahlaksızlıklardır.

2- Üstünlük ve enaniyet duygusunun doğurduğu günahlar ise 
benlik, kendini beğenmişlik, gurur ve kibir yüzünden düşülen fira-
vunluk ve şeytanlık durumlarıdır.

Birinci sınıf günahlar genellikle açığa çıkar. İnsanı ele verir ve 
toplumun zahiri hayatını kirletir. Genel ahlakın korunması ve sos-
yal hayatın disiplin altına alınması için, zina, içki, iftira, hırsızlık ve 
cinayet gibi günahlar için dinimizde ağır ve caydırıcı cezalar öngö-
rülmektedir. 

Buna karşılık enaniyet ve firavunluk duygularının sebep olduğu 
günah ve kötülükler ise, genellikle gizlidir ve kalbi hayatı körletir. 
Daha büyük zulümleri netice verir, ama İslam, bunlar için bu dünya-
da herhangi bir ceza tayin etmemiştir. Çünkü hem bu tür günahların 
ispatı mümkün değildir. Zira hüküm zahire göredir.  Hem de bunlar, 
öyle dünyalık cezalarla temizlenecek cinsten günahlar olmayıp, an-
cak ahiret aleminde ve cehennemde hesabı görülecek çok büyük 
kötülüklerdir.  

Allah dostunun buyurduğu gibi “Şükrediniz ki her günah, içki 
gibi hemen sarhoşlukla sahibini ele verip rezil etmiyor. Yoksa 
içimizden ayık gezen pek az insan kalırdı.” 

Şeytanın şehvet kışkırtmalarına kapılarak ve fıtri lezzet ve ebedi-
yet arzularına dayanamayarak hata işleyenlerin ilk örneği Hz. Adem 
AS.dır.

Cennet hayatı ve rahatı ortamında ve her türlü nimet ve lezzetler 
arasında ebedi kalmak arzuları ve özellikle Hz. Havva’ya olan ta-
bii ve cinsi duyguları ile şeytan onları aldattı. “(Şeytan bu suretle) 
Onları aldattı ve (derecelerini alçalttı). Ağacı (şehvetle) tadınca 
çirkin yerleri kendilerine göründü ve (o çıplak vaziyetlerinden 
utanarak) cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar.”183 
ayetinde geçen “Ağaç”ın şehvete işaret olduğu ve cinsi münase-
betten kinaye bulunduğunun ayetin son kısmındaki ifadelerden 
anlaşıldığı yolundaki görüşler de haklı olabilir. Ve zaten bundan bir 
önceki ayette de: “Şeytan kendilerinden örtünüp gizlenmesi (ge-
reken) çirkin-edep yerlerini (avret mahallerini) açığa çıkarmak 
(böylece cinsi tahrikle şehvet tuzağına kaptırmak) için onlara 

183)   Araf: 22
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vesvese verip (akıllarını çeldi) ve dedi ki: Rabbinizin size bu 
(şehvet) şecerini yasaklaması, sadece, sizin iki melek olmama-
nız veya cennette ebedi kalmamanız içindir.”184 ayeti de bu ka-
naatı kuvvetlendirmektedir. Ayette geçen “Sev’a” kelimesi insanın 
açığa çıkmasından utandığı ve insan fıtratının gizli kalmasını arzula-
dığı, “cismani lezzetlerin, ahlaki rezaletlerin ve behimi fiillerin”  
her birine ithaf olunur.185

Ayrıca yine aynı surenin 27nci ayetinde “Ey Âdemoğulları! Şey-
tan Anne ve babanızın (Hz. Adem’le Havva’nın) edep yerlerini 
kendilerine göstermek (ve şehvetlerini tahrik etmek) için; elbi-
selerini sıyırtıp soyarak, onları cennetten çıkardığı gibi, (dikkat 
edin) sizi de bir fitneye düşürmesin (ve cinsi sapıklığa sürük-
lemesin)” buyrularak Hz. Âdem’le Havva anamızın böyle bir mak-
satla ve şeytanın aldatması ile elbiselerini çıkardıkları, bunun sonu-
cu tabiatıyla avret yerlerinin açık kaldığı ve birbirine baktıkları ifade 
edilmektedir ki,  bu ayette yine geçen  “Sev’a” kelimesinin “insanı 
sonunda pişman ve perişan eden gizli kötülük ve çirkinlikler” mana-
sına geldiği bildirilmektedir.186

Gerçi Cenab-ı Allah, Havva anamızı Hz. Âdem’in helali olmak 
üzere yaratmış ve ikisini birlikte Cennete bırakmıştı. Ama imti-
han sırrıyla belli bir müddet ona yaklaşmayı yasaklamıştı. Evet 
şöyle veya böyle, Hz. Âdem’i günaha sevk eden şey, geçici bir 
gaflet duygusu ile nimet,  lezzet ve ebediyet arzusuydu. Şeytan 
ise onların bu damarlarını ve duygularını tahrik ediyordu. Bu tür 
günahlar imandan ziyade ahlâka zarar veriyordu ve peşin ceza-
landırılması gerekiyordu ve öyle oldu. Cenab-ı Hak Hz. Âdem’le 
Havva’yı cennetten çıkardı, birbirinden ayırdı ve dünyanın farklı 
bölgelerinde nice yıllar zahmet mihnet ve hasret dolu bir hayat 
yaşamaya mahkûm bıraktı. 

Ama onlar affedilecekti... Çünkü bu günahlarını uzun zaman he-
saplayarak ve planlayarak değil, ani bir şehvet ve gaflet galebesi 
sonucu işlemişlerdi ve hemen arkasından hatalarının farkına varmış 
ve ciddi bir pişmanlık duyarak Allah’a dönüp şöyle yalvarmışlardı: 
“Rabbimiz, biz kendi nefislerimize zulmettik. Eğer bizi, mağfiret 
edip bağışlamazsan, bize acıyıp merhamet buyurmazsan mut-
laka hüsrana uğrayanlardan oluruz”187

184)   Araf: 20
185)   H. Basri Çantay Araf: 20 
186)   Kamus C.1 Sh.  29
187)   Araf: 23
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Gurur, kibir, haset, benlik ve bencillik havasıyla ve enaniyet 
damarlarıyla günah işleyenlerin ilk örneği ise, İblistir. 

Cenab-ı Hak O’na, Hz. Âdem’e secde etmesini, O’na hürmet ve 
itaat göstermesini emretmekle imtihan etti. Direk kendi zatına sec-
de etmesini isteseydi, Şeytan hiç itiraz etmeyecekti. Ve zaten bunu 
devamlı yapıyordu. Ama Rabbımız (CC) O’nun “Allah’tan sonra 
birinci olmak ve en üstte bulunmak” gibi üstünlük davasını ve 
enaniyet damarını biliyordu ve bunu açığa çıkarmak için Hz. Adem’e 
secde etmesini emrediyordu. Ama İblis bu ilahi hükmü hazmedemi-
yordu. Hz. Adem’in kendisinden üstün olmasını çekemiyordu.  Ha-
set ve enaniyet damarı, onu isyana sevk ediyor ve bu yüzden Hz. 
Adem’e secde etmiyor ve şeytan oluyordu. Bunun sebebi soruldu-
ğunda ise  “Ben ondan hayırlıyım. (Çünkü) Beni ateşten yarattın 
Onu ise çamurdan yarattın”188 diyor ve kendi hatasını itiraf ede-
ceğine, yanlış bir kıyas yaparak ve haşa haksız karar verdiğini ima 
ederek, Allah’a itiraza yelteniyordu! 

Şeytan, önce ateşi topraktan kıymetli zannederek hata edi-
yordu, oysa toprağın her bakımdan ateşten kıymetli olduğunu 
bilmiyordu. İkincisi, kendisinin Hz. Âdem’den önce yaratılması-
nı bir üstünlük sebebi sayıyordu ve tabii bunda da yanılıyordu. 
Üçüncüsü, kendisinin o güne kadar pek çok ibadet ve hizmet 
yaptığını düşünerek bundan dolayı üstün olması gerektiğini ile-
ri sürüyordu ve yine aldanıyordu. Dördüncüsü bütün ibadet ve 
hizmetlerinin, sadece Allah rızası ve kulluk düşüncesiyle değil, 
üstünlük sevdasıyla yapıldığı anlaşılıyordu. Beşincisi, Şeytan 
bu emri ilahiye iman ve imtihan düşüncesiyle bakmıyor, akıl ve 
mantık ölçüleriyle yaklaşıyordu. Ne var ki bu küstahça itiraz ve 
isyanına rağmen, Cenabı Hak hemen onu cezalandırmıyor, hat-
ta kıyamete kadar fırsat veriyordu!..

Bu bakımdan bütün günahkârları iki sınıfa ayırmak mümkündür. 
1- Hz. Âdem gibi, beşeriyet galebesi ve gaflet neticesi işle-

nen ve hemen arkasından pişmanlık duyulup tevbe edilen gü-
nahların sahipleri...

2- Şeytan gibi,  benlik,  bencillik ve birincilik duygusu, haset, 
inat ve enaniyet damarıyla işlenen ve ardında bu kabahatinden 
dolayı kendilerini haklı ve mazur gösteren günahların sahipleri!...

188)   Araf: 12
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Birinci tür günahlar genellikle açıktır ve anlaşılır. Ama ikin-
ciler ise gizlidir. Dünyevi cezası bakımından birinciler, uhrevi 
cezası bakımından ise ikinciler daha tehlikelidir. Gerek tarikat 
ocaklarında, gerek cihat ordularında, gerekse hayır ve hizmet 
kurumlarında olsun, daha ziyade ikinci tür günahlar gözlenir ve 
asıl bunlardan sakınmak gerekir. 

Çünkü her devirde milli siyasete ve liderine itaat etmeyi ve bir 
başkasının emrine girmeyi nefsine yediremeyenler!... Bazı hesap ve 
heveslerle, sözde bizden göründüğü halde davamıza itibar ve iti-
mat etmeyenler!.. Bir başkasına, kendisinden fazla hürmet ve rağbet 
edilmesini hazmedemeyenler!.. “İleride benim makamıma otura-
bilir ve menfaatıma ortak olabilir,” endişesiyle dava arkadaşlarını 
kötüleyip köstekleyenler!.. Parti oluşumunda ve hizmet yolunda ken-
disine verilen imkân ve yetkileri, nefis hesabına istismar ve suistimal 
edenler!... İlimde, ibadette ve hizmette kendisini geçenleri çekeme-
yenler!.. Evet bunların tamamı, hep enaniyet ve haset yüzünden 
böyle hareket etmektedirler! 

İçki, kumar, zina gibi açık günahları ve haramları bırakmak, na-
maz, oruç,  hac, zekât ve cihatın zorluklarına katlanmak “küçük ci-
hat”, ama üstünlük ve enaniyet damarlarıyla oluşan, benlik, bencillik, 
kendini beğenmişlik duygularını yenmek, bazı fazilet ve meziyetleri, 
başka kardeşlerine de reva görmek ve icabında onların emrine gi-
rebilmek, en azından, her hakkı sahibine verebilmek ise “Büyük ci-
hat”tır.  Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz “küçük cihattan büyük 
cihada dönüyoruz” buyururken işte bu gerçeği vurgulamaktadır. 
Ve ikincisi, birincisinden çok daha zordur; çünkü niceleri, birin-
ciyi kazanmış, ama ikincisine takılıp kalmıştır. Nasıl ki böbrek taşı 
kireçli ve kirli sulardan ve vücuttaki artık maddelerden oluşuyorsa 
“Ben”lik taşı da, bir kısım meziyet ve marifetleriyle böbürlenmek, 
ibadet ve hizmetler sonucu ulaşılan şöhretine güvenmek ve kendini 
üstün görmekle oluşmaktadır. Ve maalesef yukarıda da belirttiğimiz 
gibi benlik taşını düşürmek böbrek taşını düşürmekten daha 
kolay olmamaktadır. Benliğini putlaştıran çağdaş Bel’am’ların, di-
nimize ve davamıza verdiği zarar ise maalesef deccallardan aşağı 
kalmamaktadır.
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•SİYASET VE STRATEJİ TAKTİKLERİ VE 
KUR’AN’İ TEMELLERİ

Taktik uygulamak ve hile yapmak, Kur’an’da  “Keyd” ve 
“Mekr” kelimeleriyle ifade edilir. Keyd; tuzak hazırlamak ve hi-
leye kalkışmak, düzen kurmak189, gizli savaş ve hileli mücadele 
yapmak190 manalarını içerir. Genel anlamıyla  “keyd/hile”; bir şeyi 
elde etmek ve amaçlanan neticeye gitmek için kurulan tuzak ve 
hazırlanan plân demektir.191 Bu kelime Kur’an’da otuz kadar yer-
de geçmektedir. Kırk kadar yerde ise “Mekr” kelimesi zikredil-
mektedir.  Keyd/hile kavramı, kâfirler ve zalimler için; mümin ve 
mazlum insanlara mekir ve münafıklık etmek, hile ve hıyanet dü-
zenlemek,  suret-i haktan görünüp zarar vermek,  nefsi arzular 
ve şeytani amaçlar için desise ve dubara düşünmek anlamında 
kullanılmıştır.192 Cenabı Hakkın kendisi ve hayırlı kimseler için 
“Keyd-Mekr-hile” kavramı ise: Zalimlerin hile ve hıyanetle hazır-
ladıkları tuzaklara kendilerini düşürmek. Zora başvurmadan ve 
kendimizi zarara uğratmadan,  siyasi ve stratejik yollarla düş-
manlarımızı yenmek”, manalarını taşımaktadır.193

Şimdi bu konuların daha iyi anlaşılması için Kur’an’da anla-
tılan bazı hayırlı ve hikmetli  “HİLE” örneklerine bir göz atalım.

Hz. Yusuf As’ın Hilesi: (Siyasi ve Stratejik Taktikleri)  
Bilindiği gibi, sonunda Mısır’da önemli ve resmi bir makama 

yükselecek,  sorumlu ve yetkili birisi olarak İslama ve insan-
lara hizmet verecek olan Hz. Yusuf (AS): Halkın her kesiminin 
halini bilsin ve ona göre adalet ve merhamet göstersin diye,  
zahmetli ve ibretli bir maceraya mecbur edilmişti. Önce, üvey 
kardeş kıskançlığına uğramış, ıssız çöllerde ve derin çukurlar-
da ölümle baş başa bırakılmış, arkasından köleliğin ve hizmet-
çiliğin bütün sıkıntılarını yaşamış, derken, Saray ve sosyete ha-
yatının içine atılmış, Şehvet ve şöhret ihtiraslarıyla karşılaşmış, 
iftira ve isnatlara maruz kalmış, sahipsiz ve savunmasız olarak 
zindanlara tıkılmış, ama sonunda mazhar olduğu bir mucize ve 
marifet dolayısıyla “isabetli rüya tabirleri, ve Mısır halkını kıtlık-

189)   Ahteri Kebir
190)   Kamus C.1 Sh. 689
191)   Mehmet Vehb-i Hulasatül Beya
192)   Yusuf 5, 52, Enbiya 70, Nuh 22
193)   Ali İmran: 54, Yunus: 21
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tan koruyan tedbir ve tavsiyeleri”  bereketiyle, bugünkü maliye,  
tarım ve ticaret bakanlıklarının karşılığı sayılabilecek “Hazine 
Nazırlığı”na atanmıştı. 

O sırada bütün civar ülkeler kuraklık ve kıtlık içinde kıvranırken, 
Mısır, Hz. Yusuf’un tedbirleri sayesinde bolluk ve bereket içerisin-
deydi.  Bu nedenle her taraftan ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mısır’a 
akın edilmekteydi. Hz. Yusuf’un öz kardeşi Bünyamin hariç Hz. Ya-
kub’un diğer oğulları da -ki bunlar Hz. Yusuf’a hıyanet ve hakaret 
eden üvey kardeşleriydi- bu maksatla Mısır’a gelmişlerdi. Hz. Yu-
suf onları tanıdı,  ama Onlar kendisini tanıyamamıştı. Çünkü aradan 
uzun yıllar geçmişti. Hz. Yusuf öz kardeşi Bünyamin’i onların elinden 
kurtarmak ve özlemine kavuşmak için “Bir dahaki gelişinizde, o 
evde bıraktığınızı söylediğiniz kardeşinizi de birlikte getirirse-
niz, size çok daha büyük ikram ve ihsanda bulunurum. Aksi 
halde sizler eli boş dönersiniz!” anlamında bir teklif ve tehditle, ve 
de farkına varıp geri gelirler ümidiyle sermayeleri olan paralarını da 
yüklerinin içine bırakarak, onları memleketine göndermişti. Bunlar, 
daha sonra, üvey kardeşleri Bünyamin’i de yanlarına alarak tekrar 
Mısır’a gelmişlerdi. Hz. Yusuf öz kardeşini tanımış ve bir kenara çe-
kip kim olduğunu Bünyamin’e de açıklamıştı.194

Hz. Yusuf kardeşini yanında tutmak ve beraber olmak isti-
yordu. Ama bu duruma iki önemli engel bulunuyordu. 

Birincisi, Bünyamin’i alıkoymak için babaları Hz. Yakub’tan 
emanet olarak alıp getiren üvey kardeşlerine karşı geçerli ve 
yeterli bir mazereti yoktu.  İkincisi,  bakan olmasına rağmen, 
hala uymaya ve uygulamaya mecbur olduğu- Mısır Firavunla-
rından birisi olan o günkü  - Melik’in kanunlarına göre,  “başka 
ülkelerden ticaret ve seyahat için gelenlerin Mısır’da yerleşme-
lerine asla izin verilmiyordu.” Yani bugün gelişmiş Batı ülke-
lerinin, vizesiz gelenlere sınırlarını kapattığı ve belirli şartları 
taşımayanları dışarı attığı gibi bir durum söz konusuydu.  

İşte bu sırada Cenabı Hak Hz. Yusuf’un aklına bir plan (Keyd/
hile) getirmişti. Kralın hazinesine ait kıymetli bir kabı, Bünyamin’in 
yükü içine saklayarak Onu hırsızlıkla suçlayacak ve bunu sarayda 
tutsak kalmasına bahane yapacaktı. Ama bir sorun daha vardı. Me-
lik’in kanunlarına göre böyle bir suçun cezası ağır şekilde dövülmek 
194)   Yusuf: 58-69
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ve çaldığının iki misli tazminata mahkûm edilmekti.195 Bu tehlikeli 
akıbetten kurtarmak için de, Cenabı Hak yine bir hile/keyd hatırlatı-
yor ve Hz. Yusuf Babası Hz. Yakub’un şeriatında böyle bir suçun ce-
zasının “esir olarak tutulmak ve tevbe edip ıslah oluncaya kadar 
hapsolunmak”196 olduğunu bildiği için kardeşlerine; 

“İçinizden birinin suçlu olduğu kesinleştiği takdirde, haydi 
size son bir iyilik daha yapmış olayım ve kardeşinizi Kralımızın 
kanunlarına göre değil de sizin ülkenizdeki kurallara göre yar-
gılayalım. Şimdi söyleyin bakalım, diye soruyordu: “(Görevliler 
öyle ise) Siz (kaybolan kıymetli kapla yakalanırsanız ve) yalan-
cıysanız (size göre) bunun cezası nedir?” sorusunu yöneltmiş-
lerdi. (Onlar da; “Bizim kanunlarımızda) Bunun cezası (çalınan 
şey) yükünde bulunan kimsenin, kendisi(nin esir edilmesi)dir. 
Biz zalim hırsızları böyle cezalandırırız” yanıtını vermişlerdi.”197 
“Bunun üzerine Hz. Yusuf kardeşi (Bünyamin)nin yükünden 
önce, (bu danışıklı döğüş anlaşılmasın diye) diğerlerinin yük-
lerini (aramaya) başladı. Sonunda (kaybolan eşyayı öz) kardeşi 
(Bünyamin) yükünden (bulup) çıkardı. (Böylece hem Bünya-
min’i yanında alıkoymak için geçerli bir gerekçesi vardı, hem de 
öz kardeşini Kralın kanunlarına göre feci şekilde dövülmekten 
ve ağır tazminata mahkûm edilmekten kurtarmıştı.) “İşte biz,  
Yusûf’a bu şekilde bir “Keyd” (hile-tedbir, plan) öğretmiştik. 
Aksi halde melikin dinine  (Kralın Kanunlarına) göre kardeşini 
tutamayacaktı (tutsa da ağır cezadan kurtaramayacaktı). Ancak 
Allah’ın dilemesi başka. Biz, dilediğimiz kimsenin derecesini 
ve şerefini yükseltiriz.  Zira her ilim sahibinin üstünde, (ondan) 
daha iyi bilen birisi vardır.”198

Görüldüğü gibi Hz. Yusuf öz kardeşi Bünyamin’i, resmi göre-
vine ve gücüne dayanarak zorla alıkoymak yerine, Allah’ın izni 
ve ilhamıyla planladığı bir hile ile bunu başarmıştır. 

Bunu, emirle ve yetki gücüyle yapmaya kalkışması halinde 
ise,  hem kralın kanunlarını çiğnemiş ve suç işlemiş olacak, hem 
de üvey kardeşlerine karşı zorbalık ve kabalık etmiş olacaktı. 
Hâlbuki  “planlanan hayırlı bir neticeye,  kolay ve hikmetli yön-
temlerle varma” imkânı varken, zoru ve zahmeti tercih etmek,  
195)   İbni Kesir, Taberi 
196)   Safvetüttefasir, Hulasatül beyan-
197)   Yusuf: 74-75
198)   Yusuf: 76 
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elbette yanlıştır. Ayrıca bu ayeti kerimeden “Dilediğimiz kim-
senin derecelerini yükseltiriz” buyurularak hıyanet ehli rakip-
lerini, kendi başını belaya sokmadan, hileli ve hikmetli yollarla 
oyuna getirmenin, aynı zamanda, “takdir edilecek bir meziyet 
ve fazilet” olduğu da anlaşılmaktadır. Ve yine bu olay emin ve 
ehil şahsiyetlerin, kesin imkân ve iktidara kavuşuncaya kadar, 
beşeri kanunlara uymasının ve mevcut düzenin boşluklarından 
yararlanarak dinine ve davasına hizmette bulunmasının caiz ve 
gerekli olduğunu da ortaya koymaktadır. Hz. Yusuf’un Mısır Me-
likinin İslami olmayan kanun ve kurallarına uyarak görev alması 
ve yapması da bunu ispatlamaktadır.199 Bu gerçeği hazmede-
meyenlerin “Hz. Yusuf’un tam yetkili hükümdar olduğunu” ve 
yine bazılarının “Mısır Melikinin zaten Müslüman,  kanunlarının 
ise İslam nizamına uygun bulunduğunu” öne sürmeleri asılsız 
bir iddiadır. Bu sureyi baştan sona dikkatle okuyan ve bir bü-
tün halinde anlamaya çalışanlar bu iddiaların yanlış olduğunu 
sezmekte zorlanmayacaklardır. Hz. Yusuf, böylece hem tahmin 
ettiği bir tehlikeden öz kardeşini kurtarmış, hem  “maşa varken 
elini yakmamıştır”. 

Üstelik Hz. Yusuf çok ibretli ve isabetli bir intikam almıştır. Zira 
hem üvey kardeşleri de kendisine birçok hile ve hıyanette bu-
lunmuşlardı.200 Ayrıca vezirlerden birinin hanımı olan Züleyha da, 
ona şehvet tuzakları hazırlamıştı.201

Hz. İbrahim’in (As) Hilesi; Zekaret ve Feraset Rehberliği.
Putlara tapan ve bu cansız heykellerden medet uman kavmi-

nin sapıklığını ve akılsızlığını onlara göstermek üzere Hz. İbrahim, 
yaptıkları putlarına bir keyd/hile ve oyun hazırladı.202 Bir bayram 
şenliği için kasaba dışına çıktıkları bir sırada, puthaneye gidip hep-
sini kırdı, baltayı ise en iri putun boynuna astı. Geri geldiklerinde 
şaşkına döndüler ve zaten şüphelendikleri ve tahmin ettikleri için Hz. 
İbrahim’e sormuşlardı: “Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın?” (İbra-
him) “Hayır” dedi. “Belki bu yapmıştır, (baksanıza) bu onların 
en kalıplısı; eğer konuşabiliyorsa ona sorun (yanıtlasın).”203 di-
yerek onları düşünen, değerlendiren, aklına ve vicdanına göre 
hareket eden kimseler olmaları için uğraşmıştı.
199)   Kadı Beyzavi – M. Vehbi Hula satül Beyan C. 7 Sh.  2541 
200)   Yusuf: 8-17
201)   Yusuf: 23-29
202)   Enbiya: 57
203)   Enbiya: 62-63
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Hz. İbrahim A.S. zahirde yalan gibi görünen bu ifadeleriyle, as-
lında kavmini “akıllıca düşünmeğe ve vicdani bir değerlendir-
meye” yönlendirmek istiyordu. Öyle ya, kendilerini kırılmaktan bile 
koruyamayan bu cansız taş ve ağaç parçaları ilah edinmek nasıl bir 
şaşkınlıktı?

Ve ilk etapta bu keyd/ hayırlı hile tesirini gösteriyor ve “Bu-
nun üzerine (kavmi) kendi vicdanlarına (nefislerinin önyargısız 
tartılarına) başvurdular da; “Gerçek şu ki, zalim olanlar sizlersi-
niz (biziz)” diyerek (kafaları dank etmeye başladı). Sonra, yine 
tepeleri üstüne ters dönüyorlardı.”204

Buraya kadar çıkardığımız ana fikir şudur: Mü’minlere karşı 
olsun, insaf ve insaniyet ehli zimmilere (gayri müslimlere) kar-
şı olsun; mertlik, merhamet, muavenet (yardımlaşma) ne kadar 
gerekli ve güzel ise, Harbi (hain ve saldırgan) düşmanlara, zalim 
ve marazlı münafıklara karşı, daima tedbirli ve temkinli olmak 
da, o kadar yararlı ve yerindedir. Çünkü hain zalimlere, düşman 
keferelere ve münafık kimselere karşı mertlik ve dürüstlük ise, 
gaflet ve ahmaklık olup, bunların belasını defetmek ve tuzakla-
rını tesirsiz hale getirmek için, hile yapmak ve onları atlatmak 
ise elbette caizdir ve bizzat Cenabı Hak kendi zatını “Hainlerin 
hilesini boşa çıkaranların hayırlısı” olarak vasfetmektedir.205

Keyd/ hile, zalim rakiplere karşı bir nevi İslami siyaset ve 
stratejidir. Ancak mü’min ve mazlum kimselere, din ve dava 
kardeşlerine hile ve hıyanet yapanlar ve onların iyi niyetini ve 
teslimiyetini istismara kalkışanlar ise, bunun cezasını mutlaka 
çekecek ve kazdıkları kuyuya kendileri düşeceklerdir.

Bu konudaki Kur’an ayetlerine ve hadis-i şeriflere dayana-
rak, münafık kimselere ve düşman rakiplere karşı, dava ve dev-
let adamlarının uygulayacağı Keyd/ hile ve İslami siyasetle ilgili 
bazı tespitleri sıralayarak bitirelim:

1- Düşman kesimlere ve münafık rakiplere karşı hile yapmak 
ve onların belasını atlatmak ve aldatmak caizdir.206 Ve zaten 
Efendimizin buyurduğu gibi (S.A.V.) “Harp hiledir”

2- En geçerli hile ise, düşmanların, bizim aleyhimize kurduk-
ları tuzaklara onları düşürebilmek, yani kendi silahlarıyla kendi-
lerini saf dışı edebilmektir.207

204)  Enbiya: 64-65
205)  Enfal: 30 Ra’d: 42
206)  Tarık: 15-16
207)  Enbiya: 70 Tur: 42
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3- Acele etmeden ve rakiplerimize renk vermeden, adım 
adım, dikkat ve siyasetle planımızı yürütmek, kontrollü şekilde 
bir müddet yularlarını uzatıp düşmanlara fırsat vermek, sabır ve 
sükûnetle sonucu beklemek gereklidir.208

4- Bize karşı hazırlanan hile ve hıyanetler karşısında asla 
paniğe kapılmadan, Allaha karşı takva ve tevekkül gösterir ve 
gelişmeleri sabır ve soğukkanlılıkla göğüslersek, düşmanların 
hilesi bize zarar veremeyecektir.209

5- Hainlerin hilesi-bazı zararlar ve sıkıntılar verse de uzun za-
man ve devamlı başarılı olamayacağı ve “hayırlı sonucun mazlum 
ve muttakilere ait bulunacağı” bilinmelidir.210

6- Haset ve hıyanet ehlinin, hile ve hakaretleri, Hakkın inayetini 
ve Müslümanların zaferini engelleyemeyecektir.211

7- Kâfir ve zalimlerin, işi gücü hilekârlık, riyakârlık ve münafık-
lıktır. Bunların huyu çifte standarttır. Mert ve dürüst davranmazlar. 
Bunlar kötü niyetlerini “barış, kardeşlik, demokrasi, insan hakları” 
gibi yaldızlı, kılıflarla gizlemektedir.212

8- İşte bu düşmanları, dostsuz, yardımsız ve yalnız bırakmak ve 
hainleri biri biriyle boğuşturmak büyük bir marifet ve önemli bir siya-
settir.213

9- Düşman rakiplere karşı yapılan bu hile ve hud’a, nefsi heves 
ve hesaplar için değil, İslam ve insanlık adına yapılmalı, bu maksatla 
gerekli ve yeterli imkân, eleman ve planlara sahip olunmalı ve asla 
istismara ve suistimale izin verilmemelidir. Ve “şeytanların hilesi-
nin zayıf olduğu” bilinmeli ve Allah’a güvenmelidir.214

Sonuç: İslami ve insani amaçlarla yola çıkan lider şahsiyetlerin, 
münafık ve masonik rakiplerine karşı takındığı bazı tavırları değer-
lendirirken “Harb hiledir” hadisi ve bu konudaki Kur’anın hüküm 
ve hikmetleri hatırlanmalı, din ve devlet düşmanı münafıklara karşı,  
mert ve dürüst davranmayı istemenin ahmaklık olduğu unutulma-
malı ve asıl sonucu beklemelidir. Çünkü önemli olan,  neticedir. Bu 
konuyu, Uzakdoğu ziyaretine katılan bir gazetecinin Singapur’da 

208)  Gafır: 37 Araf:182-183 Kalem:45
209)  Ali-İmran: 120
210)  Yusuf: 52
211)  Hac: 15
212)  Mürselat: 39
213)  Tur: 45-46
214)   Nisa: 76
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tanıştığı Lübnan asıllı bir Hıristiyanın,  Milli Görüş Lideri hakkın-
daki şu ilginç tespitleriyle kapatalım: 

“(O çok) zeki birisidir. Çünkü sinsi (ve siyonist) Yahudi ile 
bağırtı çağırtı ile,  kuru gürültü yaparak mücadele edilmeyece-
ğini bilmektedir. Çünkü düşman çok kurnaz ve uyanık hareket 
etmektedir. Öyle ise gerekirse onlarla el bile sıkışacağız. Ama 
(bu arada) en az onlar kadar da uyanık olmak ve planlı çalışmak 
zorundayız. Bu tıpkı bir satranç oyunu gibidir.  Satrancı,  masa-
nın tam ortasına bir balta indirerek kazanamazsınız.  Sükûnet, 
zekâ ve manevra kabiliyeti lazımdır.”215

Evet, özellikle günümüzde çok daha gerekli ve geçerli olan 
bu “hile ve strateji”nin önemli bir prensibi de asıl “beyin”lerin 
perde arkasında bulunup  “piyon”larla plânlarını yürütmesidir. 
Öyle ya, masonları kullanan siyonist merkezler ortada gözük-
müyor ve konuşmuyorsa, Milli hareketlerin gerçek beyinleri de 
bazen perde gerisinde kalabilir. Çünkü özellikle geçiş sürecin-
de, sahnede rejisörler değil, aktörler görünecektir.

Allah C.C. Nasıl ve Niçin “Hile” Yürütmektedir?
Lütfen hatırlayınız; dönemin BDP Eşbaşkanı ve PKK’nın dişi 

sırtlanı Gülten Kışanak, Referandum sonrası: “Demokratik Özerklik, 
Federatif Kürdistan, ana dilde eğitim ve çoğulcu bir anayasa yapı-
lırsa AKP’nin yarı başkanlık sistemine destek çıkarız” diyordu!.. Bu 
küstahça talepler Anayasa değişiklik kurgusunun da, Referandum 
oyununun da, okyanus ötesi orostopolluğun (kahpece kurnazlık ve 
kiralık kâhyalığın) da, hangi sinsi ve Siyonist amaçlarla tezgâhlandı-
ğını gösteriyordu.

APO’nun: “20 Eylül’e kadar, ya Kürtleri memnun edecek 
adımlar atılsın veya ben artık sorumluluk almayacağım!.” ül-
timatomları… Ve BDP’li Osman Baydemir’in: “Ya Kürtçe eğitime 
izni verilmesi veya tüm okulların ve yeni eğitim-öğretim yılının 
boykot edilmesi” çağrıları, aslında bu referandum oyununun ve 
AKP taşeronluğunun kimin adına ve hangi şeytani maksatla yapıl-
dığını ortaya koyuyordu. Haçlı Batı, Avrupa Birliği Projesiyle, kavmi-
yetçilikten kurtulup daha yeni yeni “Millet” olmaya çabalarken; bizi 
ise “Millet”likten kavmiyetçiliğe düşürdükleri yetmiyormuş gibi, şimdi 
de Kürt, Laz, Çerkez... derken kabile ve aşiretlere ayrıştırıp parça-
215)   Milli Gazete 31 Ağustos 1996, Sh.  5 Ali Murat Güven –Asya’yı Yeniden Keş-
fetmek
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lamanın hesaplarını yapıyor, AKP’yi ve Fetullah Gülen’i de figüran 
olarak kullanıyordu. Bunları Milli Görüşe karşı kaynaştıran da, son-
radan biri birleriyle kapıştıran da aynı odaklar oluyordu ve tabi perde 
arkasında kader kendi hükmünü ve hikmetini yürütüyordu.

Ama dış güçler ve işbirlikçiler bir şeyi unutuyordu: Allah’ın 
da bir hesabı bulunuyordu ve Rahmani güçler, Şeytani merkez-
lerin planlarını tersine çevirmeye ve kendi başlarına geçirmeye 
hazırlanıyordu!

ABD ve AB’ye Dayanmakla, Allah’a İnanmak Bir Arada Barı-
namazdı!

Allah’a iman etmek, Ona itikat ve itimat etmeyi gerektirir. 
Sadece Allah’ın varlığını ve üstün sıfatlarını bilmek ve kabul 
etmek, iman için yeterli değildir. İman etmek, emin olmak ve 
Allah’a güvenmek demektir. Yoksa Allah’ın varlığını ve yüce sı-
fatlarını müşriklerin de kabul ettiğini, ama bunun iman için yet-
mediğini, Kur’an şöyle haber vermektedir:

“- De ki: “Eğer biliyorsanız (söyleyin:) Yeryüzü ve onun için-
de olanlar kimindir?”, “Allah’ındır” diyecekler. De ki: “Yine de 
öğüt alıp-düşünmeyecek misiniz?”. De ki: “Yedi göğün Rabbi 
ve büyük Arş’ın Rabbi kimdir?” “Allah’ındır” diyecekler. De ki: 
“Yine de (Allah’tan korkup, küfür ve kötülükten) sakınıp çekin-
meyecek misiniz?” De ki: “Eğer biliyorsanız (söyleyin:) Her şe-
yin melekûtu (mülk ve yönetimi) kimin elindedir? Ki O, koruyup 
kolluyorken kendisi korunmaya (ihtiyaç duymayan kimdir)?”. 
“Allah’ındır” diyecekler. De ki: “Öyleyse nasıl oluyor da böy-
le büyülenmiş (gibi Haktan ve hayırdan yüz çevirmektesiniz?)” 
(Mü’minûn: 84-89)

Bu ayetlerin ardından:
“Gerçek şu ki, Biz onlara Hakkı getirdik, ancak onlar gerçek-

ten yalancı (ve sorumluluktan kaçıcı) kimselerdir.” (Mü’minun: 
90) ayeti de bu gerçeği bildirmektedir. Çünkü: “Deki, Rabbim eğer 
onlara (inkârcılara ve marazlı münafıklara) vaat olunan (hezi-
meti ve acı akıbeti ve müminlerin zafer ve kabiliyeti) mutlaka 
göstereceksen…” (Mü’minun: 93) ayeti de Allah’ın vadine ve kud-
retine kesin iman edilmesi ve o yönde hareket edilmesi gerektiğini 
belirtmektedir.

Evet, Allah’a itimat etmeyen, iman etmemiştir. Nasıl ki, bir 
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insanın beraber yaşayıp büyüdüğü öz kardeşine veya yıllarca 
arkadaşlık ve işbirliği yaptığı kimseye; kendisine yönelik hile, 
hıyanet ve hakaretleri nedeniyle: “Artık sana inanmıyorum!” 
demesi, onun mevcudiyetini, meziyet ve marifetlerini inkâr an-
lamına gelmemektedir. “Sana inanmıyorum” demek “sana gü-
venmiyorum, bana iyilik düşüneceğine ve sözlerini yerine geti-
receğine kanaat etmiyorum” demektir.

Allah’a iman edip güvenmenin ve Ona gönülden tevekkül ve 
teslimiyet göstermenin üç şartı ise şöyledir:

1. İTİKAT; kesin ve yakın şekilde iman etmek
2. İTİBAR; Allah’ın emirlerine rağbet, hükümlerine riayet… 

Onu önemsemek, öncelemek, örnek ve önder edinmek
3. İTİMAT; Her halde, her yerde, en zor ve dar dönemde bile 

Allah’a güvenmek, ümit ve metanetini yitirmemektir.
“(Sana karşı) “Tamam-kabul” (itaat edeceğiz) derler. Ama 

yanından çıktıkları zaman, onlardan bir grup, karanlıklarda 
(gizli odalarda ve kendi aralarında) senin söylediğinin tersini 
kurgular (ve konuşurlar). Allah, karanlıklarda (gizli ortamlarda 
ve dünyevi kafalarda) neler kurduklarını (biliyor ve) yazıyor.” 
(Nisa: 81) ayeti de lafta kalan bir iman iddiasının Allah katında ge-
çersizliğine ve münafıkların marazlı haline işaret etmektedir.

“Allah, kuluna (özellikle kendi yolunda olanlara) kâfi değil 
mi? (Ey Resulüm) Seni Allah’tan başkalarıyla (canlı ve cansız 
putlarla) korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa artık ona hidayet 
edecek yoktur.” (Zümer: 36)

“(İnanarak ve cihat yaparak) zafere ulaşmaları (Fevzü necat 
bulmaları) nedeniyle, Allah takva sahiplerini (sıkıntı ve saldırı-
lardan) kurtaracaktır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzne 
kapılmayacaklardır.” (Zümer: 61)

“Şüphesiz Biz elçilerimize ve iman edenlere, dünya hayatı 
süresince de ve şahidlerin (şahidlik için) duracakları gün de el-
bette yardım edip (sahip çıkacağızdır).” (Mü’min: 51)

“(Ey Nebim) Şu halde sen sabret, (ve umutla dayan ki) hiç 
şüphesiz Allah’ın va’di haktır. Sonunda ya onlara va’dettiğimiz 
(azap)ın bir kısmını (dünyada iken) sana göstereceğiz ya da se-
nin hayatına son versek bile (yine onları kahredeceğiz). Nihayet 
onlar Bize döndürüleceklerdir.” (Mü’min: 77)
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Öyle ise bir insan, Allah’a iman ettiğini söylüyor, binlerce delil 
ve misalle O’nun varlığını ispatlıyor, dini hizmet ve gayretler içinde 
bulunuyor, ibadet ve istikamet ehli görünüyor, hatta keramet sahibi 
biliniyor; ancak Allah’a olan gizli itimat ve itikatsızlığı yüzünden: 

“ABD ve AB’ye (veya Rusya ve Çin’e) rağmen hiçbir şey ya-
pılamaz… Avrupa ve Amerika ile başa çıkılamaz… İslam Birliği 
ve Adil Düzen kurulamaz… Bu zayıf ve fakir haliyle Müslüman-
ların İslam nizamını savunması ve süper güçlere karşı durması 
yanlış ve yararsızdır, çünkü kazanamaz... Bu nedenle Siyonist 
ve emperyalist güçlerle işbirliği yapmak ve onların himayesine 
sığınmak lazımdır” diyorsa ve bu saplantı ve safsataları doğrul-
tusunda zalim ve kâfir odakların safında yer alarak; imani, insani 
ve milli hareketlere destek yerine köstek oluyorsa, o kişi aslında Al-
lah’ın vaadine ve kudretine inanmıyor ve güvenmiyor demektir. 

Bediüzzaman’ın: “Gerçek imana sahip olan bir kişi, tek başı-
na bütün dünyaya meydan okuyabilir” anlamındaki sözlerini sık 
sık tekrar etmeleri ise, bu tiplerin iman zafiyetlerini örtmek için kul-
landıkları bir perdedir ve ucuz kahramanlık gösterisidir. 

Bunun gibi, sakalı ve cübbesiyle televizyona çıkarılmış birisi, 
Şanlı Bedir Harbinin yapıldığı güne rastlayan Ramazanın 17. ge-
cesini ihya edenlerin, bir ömür boyu günahsız gece gündüz ibadet 
etme sevabını kazanacağını söylüyor, bol keseden cennet vaat edi-
yordu. Oysa Ashabı Bedir (RA):

1. Kendilerinden sayı ve teçhizat olarak katbekat güçlü ve hınçlı 
bir düşmana karşı; canlarını, mallarını, hanımlarını, evlatlarını, özet-
le tüm varlılarını feda etmeyi göze alarak yola çıkıyordu.

2. Bu nedenle, onların sevabından hissedar olmak için onların 
kurmak üzere hayatlarını ve rahatlarını ortaya koydukları HAK DİNİ 
VE ADALET DÜZENİ için bugün bizlerin de en azından İSLAM’IN 
HÂKİMİYETİNE TARAFTAR VE TÜM ŞİRK VE ZULÜM SİSTEME-
LERİNE KARŞI OLMAMIZ gerektiğini hatırlatması icap ediyordu.

“Şimdi şurada gizli bir kabinde, kimse görmeden ve herhangi bir 
külfet ve mesuliyete girmeden; “Sen İslam Birliğini ve Kur’an Dü-
zenini mi istiyorsun, yoksa Avrupa Birliğini ve Batı medeniyetini mi 
istiyorsun?” diye sorulan kâğıtta, eğer Avrupa Birliğine ve Batı me-
deniyetine EVET mührünü basacaksan, ahirette Ehli Bedir’in ve sa-
habenin safında yer alman mümkün değil” diye uyaramıyordu.  Belki 
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de zaten Müslümanları bu şuur ve huzurdan gafil tutmak üzere tele-
vizyona çıkarılıyor ve şu ayetlerin muhatabı oluyordu:

“Gerçekten, apaçık belgelerden (ibaret emirler olarak) indir-
diklerimizi (Kur’ani hüküm ve hakikatleri) ve insanlar için ki-
tapta açıkladığımız hidayeti (şeriat ve istikamet prensiplerini) 
gizlemekte olanlar (güç odaklarının vereceği zarardan korkarak 
veya onlardan makam ve menfaat umarak, Kur’ani gerçekleri 
kısmen veya tamamen örtmeye çalışanlar); işte onlara, hem Al-
lah lanet edecektir, hem de (bütün) lanet ediciler(in bedduası 
onların üzerinedir).” (Bakara: 159)

İşte zalim düzenleri yıkmak ve müşriklerin şeytani plan ve pro-
jelerini boşa çıkarmak üzere Cenabı Allah’ın da “HAYRÜL MAKİ-
RİN-HİLE VE TUZAK KURANLARIN VE PLAN HAZIRLAYANLARIN 
EN HAYIRLISI” olarak mü’min ve mücahit kullarını desteklediğine 
iman etmek ve bütün zahiri şartların aleyhimize döndüğü anda ve 
ortamda bile Mevla’mıza güvenmek gerekiyordu.

MEKR: Hile yapmak, düzen ve tuzak kurmak, aldatmak ve 
oyalamak, düşman tarafı kandırıp, yanlış yönlendirmeyi başa-
rıp kendi hesabına ve amacına çalıştırmak anlamlarına gelir. Bu 
nedenle, zalim ve kâfirlerin mü’minler ve mazlum kesimler aley-
hine hazırladıkları kötü planlara ve kirli oyunlara “MEKRİ MAZ-
MUM - çirkin ve hain hile”, Müminlerin ve Hak dava önderlerinin 
zalimleri kendi tuzaklarına düşürmek ve mü’minleri kurtuluşa 
eriştirmek üzere hazırladıkları proje ve stratejilere ise “MEKRİ 
MAHMUD – övülen ve hoş görülen hayırlı hile” denmektedir. Hz. 
Peygamber Efendimizin (SAV) “El harbü hudatün - harp hiledir, 
düşmana galip gelmek ve belasını def etmek için hile ve tedbir 
gerekir” hadisi şerifi, kıyamete kadar savaş stratejilerinin en 
önemli prensibidir.

Şu Gerçek Asla Unutulmamalı ve Müminler Buna Göre Dü-
şünüp Davranmalıdır

A- Allah düzen kuranların ve plan yapanların en hayırlısıdır:
“Onlar (Yahudilerden inanmayanlar) bir düzen kurdular. Al-

lah da (buna karşılık onlara) bir düzen kurdu. Allah, düzen ku-
rucuların en hayırlısıdır.” (Âl-i İmrân: 54)

“(Ve yine) Onlar, Allah’ın tuzağından güvende mi idiler? Al-
lah’ın bir tuzak kurmasından, hüsrana uğrayan bir topluluktan 
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başkası (akılsızca kendilerini) güvende saymazdı.” (A’râf: 99)
“(Ancak her türlü imkân ve iktidara kavuşturulduğu halde) 

Ayetlerimizi yalanlayanları (Kur’ani hükümleri gereksiz ve ge-
çersiz sayanları, imkân ve fırsatı olduğu halde uygulamaya ça-
lışmayanları) ise, onları bilmeyecekleri bir yönden derece dere-
ce (yükseltip, riyakârlık ve istismarcılıklarına yüreklendirip çok 
acı ve alçaltıcı akıbetlerine) yaklaştıracağız. Ben onlara (şahsi 
ikbal ve ihtirası için dine ve davaya hıyanete kalkışanlara, bun-
ların gerçek ayarları ortaya çıksın diye) belirli bir süre (mühlet 
ve fırsat) veriyor (yularını uzatıyorum. Ancak) Benim “keyd”im 
(planım ve tuzağım) sapasağlamdır. (Hiç kimsenin yaptığı yanı-
na kâr kalmayacaktır.)” (A’râf: 182-183)  

“İşte size böyle (açıklıyorum)… Gerçekten Allah, kâfirlerin 
hileli-düzenlerini boşa çıkarıverendir.” (Enfâl: 18)

B- Allah zalimlerin ve hainlerin hilesini boşa çıkarandır:
“(Ey sadık mü’minler) Size bir iyilik dokununca (kâfirler ve 

münafıklar) tasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğindeyse 
buna sevinip ferahlanırlar. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, 
onların ‘hileli düzenleri’ size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz, Al-
lah, yapmakta olduklarını kuşatıverendir.” (Âl-i İmrân: 120)

“(Ey Resulüm) İnkâra sapanların, yeryüzünde (Allah’ı) aciz 
bırakacaklarını sanma (ki bu açıkça gaflet ve cehalet alameti-
dir). Onların son barınma yerleri ateştir. O ne kötü bir dönüş ve 
gidiştir.” (Nur: 57)  

“(Hak ve hayır üzerinde) Sabret! Senin sabrın da yine ancak 
Allah iledir. (Senden yüz çeviren ve hakarete yönelenler için) 
sakın üzülme ve kurdukları hileli düzenlerden dolayı telaşlanıp 
sıkıntıya düşme (ki bu tevekkül ve teslimiyete uygun değildir).” 
(Nahl: 127) 

“Sakın gevşeklik göstermeyin üzüntüye girmeyin. (Ümitsiz-
liğe düşmeyin) Eğer inanıyorsanız (sonunda) galip ve üstün ge-
lecek olan sizsiniz.” (Âl-i İmrân: 139)

“İman edenler Allah yolunda (hak ve adalet hâkim, Müslü-
manlar galip olsun diye) çarpışıp çırpınırlar. İnkâr edenler (ve 
münafık kimseler) ise Tağut yolunda (zulüm ve sömürü düzen-
leri sürsün diye) çırpınıp çarpışırlar. O halde (siz mü’minler) ise-
niz şeytanın dostları olan (inkârcılar ve münafıklarla) çarpışın. 
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Ve (Allah’a güvenerek) şeytanın hile ve tuzağının pek zayıf ol-
duğunu (bilerek hareket edin).” (Nisâ: 76)

“Onlar (hıyanet ve kötülüklerini), insanlardan gizlerler de 
Allah’tan gizlemezler. Oysa O, kendileri, sözden (plan olarak) 
hoşnut olmayacağı şeyi ‘geceleri düzenleyip kurarlarken,’ on-
larla beraberdir. Allah, yaptıklarını kuşatıvermiştir.”   (Nisâ: 108)

“Böylece her kentin ve ülkenin ekâbirini (zenginlerini ve 
idarecilerini) oranın mücrimleri (kötüleri) kıldık (ve bir müddet 
fırsat tanıdık) ki orada (halka) hile yapsınlar. Hâlbuki onlar as-
lında kendilerinden başkasına hile yapmıyorlar, (kendi sonlarını 
hazırlıyorlar) ama farkında değillerdir.” (En’âm: 123)  

“Ancak, Biz Hakkı Batılın üstüne fırlatırız, o da onun bey-
nini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. 
(Allah’a karşı) Nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size. 
(Beyni parçalanan ve fikriyatı boşa çıkarılan Batıl ve barbar 
sistemin geri kalan görkemli gövdesinin çökmesi ve çözülme-
si artık kolay ve kaçınılmaz olacaktır.)” (Enbiya: 18) Yani Hak 
davanın seçkin Lideri, Batıl ve zalim sistemin ahtapot benzeri 
kollarıyla değil, siyonizmin beyin merkezini deşifre ve dejenere 
edip hile düzenine son verecektir.

“Hayır, (o azap) onlara apansız gelecek de, böylece onları 
şaşkına çevirecek; artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek 
ve ne onlara süre tanınacaktı.” (Enbiya: 40)

Bu ayetlerden çıkarılacak dersler şunlardır:
1- Allahü Teala, “Hayrül makirin - hile yapan ve tuzak kuran-

ların en hayırlısı” sıfatını Kur’an’da defalarca belirterek, zalim 
ve kâfirlerin planlarına karşı nasıl hareket edeceğimizi öğret-
mektedir.

2- Allah, şeytani güçlerin, gerek dayatmaca (despotik), ge-
rekse aldatmaca (sinsi ve sözde demokratik) hile ve projelerini, 
sonunda onların başına geçirecek, bunu yapacak yüksek fera-
set, siyaset ve dirayet ehli liderler gönderecektir.

3- Her devrin ve ülkenin, hakim ve zalim kesimlerinin; halkı 
sömürme ve sindirme saltanatlarını korumak üzere kurdukları 
tezgahlarda yapılacak bazı manipülasyon ve manevralar sonu-
cu, onların bütün düzenleri tamamen tersine ve kendilerinin 
aleyhine çevrilecektir.
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C- Zalim ve kâfir odakların bütün şeytani hesapları Allah’ın 
takdirine bağlıdır:

“(Ey Resulüm) İnkârcılar seni tutup bağlamaları (ve hapse 
atmaları), veya öldürmek (suretiyle senden kurtulmaları, ya da 
seni ülkenden çıkarıp) sürgüne yollamaları için, aleyhinde tu-
zak kuruyor (ve hesap yapıyorlardı). Onlar sana bu hileyi dü-
şünürken Allah da onlara tuzak kuruyordu. (Sana hicret emri 
vererek Medine’ye gitmeni ve İslâm devletini kurarak geri dö-
nüp Mekke’yi fethetmeni ve müşrik düzenlerini tepelemeni ko-
laylaştırıyordu.) Doğrusu Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.” 
(Enfâl: 30) 

“İnsanlara, şiddetli bir sıkıntı dokunduktan sonra, (onu kal-
dırıp) bir rahmet tattırdığımız zaman, (ardından hemen) ayet-
lerimiz konusunda hileli bir düzen kurmak (çeşitli entrikalara 
başvurmak ve istismara kalkışmak) onlar için (bir alışkanlık ve 
kötü bir edinim)dir. De ki: “Düzen kurmada (tuzağınızı boşa çı-
karmada) Allah daha hızlıdır. Şüphesiz, bizim (görevli melek) 
elçilerimiz, sizin ‘geliştirmekte olduğunuz düzenleri’ yazmakta-
dırlar.” (Yunus: 21)

“(Ey Resulüm müşrikler) Onlar neredeyse, sana vahyettiği-
mizden başkasını, bize karşı düzüp uydurman (ve Kur’an’ı onla-
rın keyfine yorumlaman) için seni fitneye düşüreceklerdi. (Sen 
onların isteğine uyarsan) o zaman Seni de dost edineceklerdi. 
(Ey Nebim) Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, (Hakta sabit 
tutarak sahip çıkmasaydık) andolsun, (çeşitli hileler ve cazip 
tekliflerle gelen müşrik takımına) onlara az bir şey (de olsa) 
meyledip eğilim gösterecektin.” (İsrâ: 73-74) 

“(Ey Resulüm) Ayetlerimizi (ve Kur’ani hükümlerimizi) inkâr 
(terk ve nankörlük) edip (buna karşılık), bana: “Elbette mal ve 
çocuklar (makam ve imkânlar) verilecektir” diyeni görüyor mu-
sun? (Nasıl da Haktan ve hayırlı yoldan sapıp kaytarmaktadır.) 
(Her istediği makam ve mala erişeceğini iddia eden kişi) O gayba 
muttali midir, yoksa Rahman’ın katında (her dediği ve hayal ettiği 
doğru çıkacak diye) bir ahit mi almıştır? Hayır ve Asla; (Onların) 
demekte (ve işlemekte) olduğunu yazmaktayız (hayatını kayıt al-
tına almaktayız)  ve onun için azapta(n) da süre tanıdıkça tanıya-
cağız (cezasını artırıp uzatacağız). Onun söylemekte olduğuna 
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(mal, makam ve imkânlarına) biz mirasçı olacağız; o bize, ‘yapa-
yalnız tek başına’ gelecektir. (O zaman hesabını soracağız.) (Mü-
nafık sahtekârlar onlardır ki) Kendilerine izzet (etiket, kuvvet ve 
hükümet) sağlasınlar diye Allah’tan başka ilahlar (ve güç odakla-
rı) edinip (emirlerine girmektedirler).” (Meryem: 77-81)

Bu ayetlerden elde edilecek prensipler ise şunlardır:
4- Zalimler düzenlerini, önce ırkçılık ve halkçılık, olmazsa 

zorbalık ve barbarlıkla yürütme peşindedir.
5- Bütün batıl sistemler birer hile düzenidir.
6- Zalim ve hain kimselere ve kesimlere, zulümlerini bertaraf 

etmek üzere hile yapmak caizdir.
Ç- Cenabı Hak Hz. Yusuf’a üstün strateji planları öğretip uy-

gulatmıştır:
“(Babası): “Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa (ha-

set damarıyla) sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insan için 
apaçık bir düşmandır” diye (uyarıvermişti).” (Yusuf: 5)  

“Onun (Hz. Yusuf’un) gömleğinin arkadan çekilip-yırtıldığını 
gördüğü zaman (kocası karısına): “Doğrusu, bu sizin (saray ve 
sosyete ehli kadınların) (şehvet) tuzağınız ve hilekârlığınızdır. 
Gerçekten sizin düzenbazlığınız büyük (bir beladır)” diyerek 
(zahiren şerefini kurtarmaya ve karısının azgınlık ve hayasızlı-
ğının üstünü kapatmaya çalışmıştı).” (Yusuf: 28)  

“(Yusuf) Dedi ki: “Rabbim, zindan, bunların beni kendisine 
çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni ben-
den uzaklaştırmazsan, (korkarım) onlara eğilim gösterir, (böyle-
ce) cahillerden olurum” (düşüncesiyle Rabbine iltica etmiş ve 
büyük bir ahlak ve metanet örneği sergilemişti).” (Yusuf: 33)  

“Böylece Rabbi, duasını kabul etmiş ve onların hileli düzen-
lerini kendisinden uzaklaştırıvermişti. Çünkü O, işitendir, bilen-
dir.” (Yusuf: 34) 

“Hükümdar dedi ki: “Onu bana getirin.” Ona elçi geldiğinde 
(Yusuf:) “Efendine (Rabbine) dön de ona sor: Ellerini kesen o 
kadınların durumu neydi? Doğrusu benim Rabbim, onların hile-
li düzenlerini gerçekten bilendir.” (Yusuf: 50) 

“(Yusuf, kadınların hükümdara gerçeği itiraf ettiklerini öğre-
nince aracıya şunu söyledi:) “Bu, (girişimim) vezirin yokluğun-
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da gerçekten kendisine ihanet etmediğimi ve gerçekten Allah’ın 
ihanet edenlerin hileli-düzenlerini başarıya eriştirmeyeceğini 
kendisinin de bilip öğrenmesi içindi.” (Yusuf: 52)  

“Bunun üzerine Hz. Yusuf kardeşi (Bünyamin)nin yükünden 
önce, (bu danışıklı döğüş anlaşılmasın diye) diğerlerinin yükle-
rini (aramaya) başladı. Sonunda (kaybolan eşyayı öz) kardeşi 
(Bünyamin) yükünden (bulup) çıkardı. (Böylece hem Bünya-
min’i yanında alıkoymak için geçerli bir gerekçesi vardı, hem de 
öz kardeşini Kralın kanunlarına göre feci şekilde dövülmekten 
ve ağır tazminata mahkûm edilmekten kurtarmıştı.) “İşte biz,  
Yusûf’a bu şekilde bir “Keyd” (hile-tedbir, plan) öğretmiştik. 
Aksi halde melikin dinine  (Kralın Kanunlarına) göre kardeşini 
tutamayacaktı (tutsa da ağır cezadan kurtaramayacaktı). Ancak 
Allah’ın dilemesi başka. Biz, dilediğimiz kimsenin derecesini 
ve şerefini yükseltiriz.  Zira her ilim sahibinin üstünde, (ondan) 
daha iyi bilen birisi vardır.” (Yusuf: 76) 

“Babasını ve annesini tahta çıkarıp oturttu; (hepsi) ona (hür-
met) için secdeye kapandılar. Dedi ki: «Ey Babam, bu, daha 
önceki rüyamın yorumudur. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı. 
Bana iyilik etti, çünkü beni zindandan çıkardı. Şeytan benim-
le kardeşlerimin arasını açtıktan sonra, (O,) çölden sizi getirdi. 
Şüphesiz benim Rabbim, dilediğini pek ince düzenleyip tedbir 
edendir. Gerçekten O (her şeyi hakkıyla) bilendir, hüküm ve hik-
met sahibidir.” (Yusuf: 100)

 “(Ey Resulüm) Bu, sana vahyettiğimiz gayb haberlerinden-
dir. Yoksa onlar, (Yusuf’un kardeşleri) o hileli-düzeni kurarlar-
ken, yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanla-
rında değildin.” (Yusuf: 102)

Bu ayetlerden alınacak öğütler de şunlardır:
7- Hazırlık sürecinde ve meşru mazeret ve mecburiyet halin-

de, zalim ve kâfir sistemlerden, imana ve insanlara hizmet için 
yararlanılabilir.

8- Batıl rejimlerin kanun ve kurallarını kendisi aleyhine, yani 
zalim sistemi düzeltmek ve değiştirmek amacı ile değerlendir-
mek ve yararlanıvermek, caiz ve gereklidir.

9- Bu durumlarda kesin sonuç almak ve başarıya ulaşmak 
için, çok uzun süreli ve çileli bir sabır dönemi geçirilecektir.
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D- Allah’ın hile ve düzen yöntemlerinden birisi de, zalimlere 
fırsat tanımak ve yularlarını uzatmaktır:

“Yoksa sözün zahirine (veya boş ve süslü olanına) mı (ka-
nıyorsunuz)? Hayır, inkâr edenlere kendi hileli-düzenleri süs-
lü-çekici gösterilmiştir ve onlar (doğru) yoldan alıkonulmuşlar-
dır. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için hiç bir yol gösterici 
(hidayet edici bulunmayacaktır).” (Rad: 33)

“Bunlardan önceki (zalim)ler de (mü’minlere) tuzak kurmuş-
lar (şeytanca hile ve hesaplar yapmışlar)dı. Fakat bütün tuzak-
lar Allah’ındır. (Allah kâfirlerin oyunlarını boşa çıkaracaktır.) 
Allah herkesin ne yaptığını ve ne kazandığını çok iyi bilir. Ve 
pek yakında (zalimler) yurdun kimin olacağını (izzet ve iktidarın 
kime kalacağını) göreceklerdir.” (Rad: 42)  

“Gerçek şu ki, (zalimler ve hainler, mü’minlere ve İslami gi-
rişimlere karşı) onlar hileli planlar kurdular (ve kuracaklardır). 
Oysa onların (şeytani) hile ve hazırlıkları, dağları yerinden oy-
natacak (derecede nükleer silahlara ve teknolojik imkânlara da-
yanmış) olsa da, Allah katında kesinlikle onları (boşa çıkaracak 
ve etkisiz kılacak) plan ve programlar vardır!”  (İbrahim: 46)

“Onlardan öncekiler de (böyle), hileli-düzenler tertiplemiş-
lerdi de, Allah(ın azap emri) onların kurdukları yapıların temel-
lerine geldi, böylece üstlerindeki tavan tepelerine çöküverdi, 
azap onlara hiç farkında ve şuurunda olmadıkları yerden gel-
mişti.” (Nahl: 26)

“(Allah’ın rızasını ve Hak davayı bırakıp) O küfre ve nankör-
lüğe sapanlar, kendilerine tanıdığımız fırsat ve mühleti, sakın 
kendileri için hayırlı sanmasınlar, Biz onlara, ancak günahları 
ve sorumlulukları daha da artsın, diye süre vermekteyiz. On-
lar için, aşağılatıcı (pişman ve perişan kılıcı) bir azap (ve kötü 
akıbet) vardır.” (Âl-i İmrân: 178)

“Öyle ise, sinsice ‘kötülüğü örgütleyip düzenleyenler’, Al-
lah’ın, kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya şuuru-
na varamayacakları yerden azabın gelmeyeceğinden emin mi-
dirler?” (Nahl: 45)

“Biz bir ülkeyi (ve düzeni) helak etmek (ve çökertmek) iste-
diğimiz   zaman oranın “mütref”lerine (yani, haksız ve hesap-
sız nimet ve servetle   şaşıran ve devlet imkânlarıyla   şımaran, 
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ileri gelen kimselerine) emrederiz (onlara fırsat veririz) ki, orada 
her türlü   fısku fesadı (haksızlık ve hayasızlığı) yapsınlar... Böy-
lece orası için (azap ve helak) sözümüz hak olur. Biz de o (diyarı 
ve düzeni) darmadağın edip (yerin dibine batırırız).” (İsrâ: 16)

“(Hak ve hayır üzerinde) Sabret! Senin sabrın da yine ancak 
Allah iledir. (Senden yüz çeviren ve hakarete yönelenler için) 
sakın üzülme ve kurdukları hileli düzenlerden dolayı telaşlanıp 
sıkıntıya düşme (ki bu tevekkül ve teslimiyete uygun değildir).” 
(Nahl: 127)

“Yoksa (onlar Sana ve Hak davana karşı) hileli-bir düzen mi 
kurmak istemektedir? Fakat (asıl) o inkâr edenler (ve nankör-
lüğe girişenler) hileli-düzene düşecek olanların ta kendileridir. 
(Allah’ın izniyle en geçerli hile ise, düşmanların, bizim aleyhimi-
ze kurdukları tuzaklara onları düşürebilmek, yani kendi silahla-
rıyla kendilerini saf dışı edebilmektir.)” (Tûr: 42)

“Ben, onlara süre tanıyorum. Elbette Benim düzenim (ceza-
landırmam) sapasağlamdır. (Ayette “Keyd” kelimesi geçmekte-
dir. Bunun anlamı gizli plan yapmak demektir. Mekr: Arapça bir 
kelime olarak  “ansızın uygulamaya konuluncaya kadar hain ve 
zalim rakiplerin; her şeyin kendi arzuları ve planları doğrultu-
sunda ve yolunda gittiği şeklinde aldatılıp duran bir kimse aley-
hinde hazırlanmış gizli bir plânı” ifade etmektedir. Mekr: Sinsi 
ve gizli projelerle, hissedilmeyecek hile ve düzenlerle; düşman-
larına ve dost görünümlü münafık istismarcılarına zarar verme-
ye yönelmektir).” (Kalem: 45)  

Bu ayetlerden anlaşılacak hikmetler şunlardır:
10- Hangi din ve kavimden olursa olsun, masum insanları 

hile yöntemleriyle ezmek ve haklarını gasp etmek zalimliktir.
11- Böylesi şeytani kişilere ve rejimlere karşı ise; dikkatli, 

tedbirli ve temkinli yaklaşmak, asla açık vermemeye çalışmak 
gereklidir. Bunun aksine, namertlere mertlik ve netlik göster-
mek, ahmaklık alametidir.

12- Ancak, Hz. İbrahim gibi, cemaatini tehdit ve tehlikelere 
uğratmadan, sadece kendi nefsi feragat ve fedakârlığı adına 
tam bir teslimiyet ve cesaretle Allah’a sığınıp putlara ve Nem-
rutlara meydan okumak, iman kahramanlarının yüksek karak-
teridir.
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13- Ama aynı Hz. İbrahim Filistin’e göç ettiğinde zalim as-
kerlere, hanımına hakaret etmesinler diye, onu “kardeşi” olarak 
tanıtıp fitneyi defetme yoluna gitmiştir.

E- Allah’ın mü’minlere zafer vermeyeceğini sananlar alda-
nıştadır:  

“Ona bir düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat biz onları daha 
çok hüsrana uğrayanlar kıldık.” (Enbiyâ: 70)

 “Her kim Allah’ın O’na (davet ve istikamet yolunda sebat 
ve sadakat ehli kuluna) ne dünyada, ne de ahirette asla yar-
dım etmeyeceğini (ve başarıya eriştirmeyeceğini) sanıyor (ve 
savunuyorsa, aldanıyor ve şeytani karakterinden böyle söylü-
yor.) Hele göğe (darağacı gibi) bir araç uzatsın (ve ipi boynuna 
taksın) sonra (ayaklarını yerden) kesiversin de baksın (baka-
lım, ruhundaki nifaktan dolayı) kurduğu tuzak içindeki öfkesini 
giderebilecek mi? (Hâlbuki hainler ve kâfirler çatlasa da, Allah 
elçilerini muvaffak, dinini hükümran kılıverecektir.)” (Hac: 15)  

“Şüphesiz Allah, (müşriklerin saldırı ve sinsi tuzaklarını) 
iman edenlerden uzaklaştırmaktadır. Gerçekten Allah, hain ve 
nankör olan kimseyi sevmez.” (Hac: 38)

“Yoksa (onlar Sana ve Hak davana karşı) hileli-bir düzen mi 
kurmak istemektedir? Fakat (asıl) o inkâr edenler (ve nankör-
lüğe girişenler) hileli-düzene düşecek olanların ta kendileridir. 
(Allah’ın izniyle en geçerli hile ise, düşmanların, bizim aleyhimi-
ze kurdukları tuzaklara onları düşürebilmek, yani kendi silahla-
rıyla kendilerini saf dışı edebilmektir.)” (Tûr: 42)

“O gün, ne hileli-düzenleri kendilerine herhangi bir şeyle ya-
rar sağlayacak, ne de (herhangi bir) yardım göreceklerdir. (İşte 
böylesi düşmanları, dostsuz, yardımsız ve yalnız bırakmak ve 
hainleri biri biriyle boğuşturmak büyük bir marifet ve önemli bir 
siyasettir.)” (Tûr: 46)

Bu ayetlerden alınacak ibretler şunlardır:
 14- İslami hareket liderlerinin zulüm şebekelerine karşı uzun 

vadeli ve stratejik taviz ve tedbirlerini müminlerin aleyhine zan-
netmemelidir.

15- Feraset ve dirayet sahibi liderler, düşman güçlerin gö-
revlendirdiği mü’min kılıklı münafık ve marazlı kişileri, tanımı-
yor görünerek veya samimiyetle döndüklerine inanmış tavrı 
sergileyerek, onları kontrolü altında tutup kullanabilir. 
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16- Bunun gibi zalim ve kâfir merkezlere haber taşıyıcı veya 
onlara panik aşılayıp ortalığı karıştırıcı casuslar gönderebilir. 
Hz. Musa’nın umumi katliamdan kurtarılıp küçük bir kayık için-
de ve Firavunların görüp sahiplenecekleri şekilde nehre bıra-
kılması, sonra yine başka bir planla annesinin saraya sokulup 
kontrol altında tutulması ve Firavun’un zulüm saltanatını yıka-
cak kişinin onun eliyle ve imkânlarıyla yetiştirilmiş olması (Bak: 
Şuara 18-19-20) buna örnektir.

17- Mü’min liderlerin ve sadık dava erlerinin başarıya ulaşa-
mayacağını ve Allah’ın nusretine mazhar olamayacağını iddia 
ve arzu edenler, münafık ve marazlı kimselerdir. Ve sonunda 
Allah’ın vereceği zaferle kinlerinden gebereceklerdir.

F- Zalimlerin hile ve tuzağından paniğe kapılmak iman zayıf-
lığıdır:   

“(Kendi aralarında) Allah adına yemin ederek dediler ki 
“Gece mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim (ve hepsi-
nin işini bitirelim). Sonra da sahiplerine ‘(Salih ve) ailesinin yok 
edilişinden hiç haberimiz yok (olup bitenleri asla görmedik). 
Bizler, gerçekten doğruyu söyleyenlerdeniz’ (diye onları aldata-
lım ve atlatalım).” (Neml: 49) 

 “Onlar (Müslüman’lara ve mazlumlara karşı) bir tuzak (hileli bir 
düzen) kurdular. Biz de, farkında olmadıkları bir tuzak kurup onları 
helak ettik. (Bu tuzakları onların başına geçirdik.)” (Neml: 50)

“Artık sen bak gör ki, bu hile rejimlerinin ve zulümlerinin 
sonu nasıl oldu. Biz onları ve kavimlerini toptan mahvettik.”  
(Neml: 51)

“(Ey Resulüm) onların yaptıklarına karşı üzülme ve sakın 
kurdukları hile ve tuzaklardan dolayı da (gönlünü ümitsizliğe 
ve) sıkıntıya düşürme.” (Neml: 70)

“Kim izzet ve şeref istiyorsa (bilsin ki) izzet ve şerefin hepsi 
Allah’ındır. O (Rabbımıza) ancak (tevazu ve teslimiyetle yapılan 
övgüler ve şükürler gibi) güzel sözler yükselir. (Bu güzel dua ve 
zikirleri de sadece) salih ameller (ve halis niyetler kabul ettirip) 
Allah’a ulaştırabilir. “Ama kötülükler (ve şeytani niyetler)le hile 
ve tuzak kuranlara (Halkı aldatmak için dini duyguları ve değer-
leri istismara kalkışanlara) gelince, onlar için çetin bir azap var-
dır ve tuzakları, şeytani tasarıları boşa çıkacaktır.”  (Fâtır: 10)
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“(Üstelik) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü ta-
sarlayıp planlayarak (elçiye ve Hak davetçiye karşı çıkmışlardı). 
Oysa hileli düzen, kendi sahibinden başkasını sarıp-kuşatma-
yacaktı. Onlar (kendileri gibi hile ve tuzak kuran) önceki kavim-
lerin kanunundan (ve onların çarptırıldığı cezadan) başkasını 
mı bekliyorlar? (veya hile ve hıyanetleri yanlarına mı kalacak 
zannediyorlar) (oysa) Allah’ın sünnetinde (ezeli adalet ve hik-
met takdirinde) asla bir değişme başkalaşma bulamazsın (ve 
kesinlikle bir sapma ve caymaya rastlayamazsın).” (Fâtır: 43)

“((Haydi ey kâfirler ve zalimler) Şayet kurabileceğiniz hileli 
bir düzeniniz varsa, durmaksızın Bana karşı kurun (da görelim 
bakalım). (Kâfir ve zalimlerin, işi gücü hilekarlık, riyakarlık ve 
münafıklıktır. Bunların huyu çifte standarttır. Mert ve dürüst 
davranmazlar. Bunların kötü niyetlerini “Barış, kardeşlik, de-
mokrasi, insan hakları” gibi yaldızlı, kılıflarla sarmalayıp toplu-
ma yutturmaktadır. Ahirette bu tavırları kendilerine hatırlatıla-
caktır).” (Mürselât: 39)

“Doğrusu onlar (inkârcılar ve münafıklar, Müslümanlar ve İs-
lam aleyhine), hileli bir düzen planlayıp kurmaktadır. (Halbuki) 
Ben de (o hainlere karşı hile ve tertiplerini boşa çıkaracak) bir 
düzen kurup hazırlamaktayım.” (Târık: 15-16)

 “(Allah’ın iznü inayeti olmazsa) Onların yürüyecek ayakları 
var mı? Ya da tutacakları elleri mi var? Veya görecek gözleri mi 
var? Yoksa işitecek kulakları mı var? De ki: “(Şu bütün) Ortak 
koştuklarınızı da çağırın, sonra bir düzen (tuzak) hazırlayın da 
bana göz bile açtırmayın (yine de Haktan dönecek değilim).” 
(A’râf: 195) (bakalım, Allah’ın izniyle galip gelecek kimmiş!)

Bu ayetlerden öğrenilecek stratejiler:
18- Düşman güçlerin gizli plan ve projelerini önceden sezen 

ve karşı tedbirler geliştirip onları takip hatta tahrik edebilen bü-
yük liderler, devamlı galip gelir.

19- Görünür mücadele savaş gibi, ama gizli mücadele sat-
ranç gibidir.

20- Klasik karşılaşmalarda ve kozları paylaşmada: Kuvvet, 
cesaret, metanet ve mertlik; ama stratejik savaşlarda; “taviz 
verip tuzağa çekme, rakipleri birbirlerine düşürme, destek ve 
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dayanaklarını devirme” daha önemlidir.
G- Bütün Firavunların düzeni yıkılacak, şeytani projeleri boşa 

çıkacaktır:
“Böylece, o (elçimize), katımızdan kendilerine bir Hak (Kitap) 

ile geldiği zaman, dediler ki: “Onunla birlikte iman edenlerin 
erkek çocuklarını öldürün; kadınlarını ise sağ bırakın.” Ancak 
kâfirlerin hileli-düzenleri sonunda mutlaka boşa çıkacaktır.” 
(Mü’min: 25)

“Göklerin (sebep ve yükseliş) yollarına ki, böylelikle (belki) 
Musa’nın ilahına muttali olacağım. Çünkü ben, Onun yalancı 
olduğunu sanmaktayım.” İşte Firavun’a, kötü ameli böyle çe-
kici kılındı ve (Hak) yoldan geri bırakıldı. Firavun’un bu hile-
li-düzeni, ‘yıkım ve kayıpta’ olmaktan başka (bir şey) olmadı.” 
(Mü’min: 37)

 “Sonunda Allah; O Mü’mini, onların kurduğu tuzaklardan 
koruyup esirgemiş, Firavun şebekesini ise, o kötü azapla kuşa-
tıvermişti.” (Mü’min: 45)

Bu ayetlerde sezilen işaretler şunlardır:
21- “Elharbu hüd’atün”- harp hiledir” hadisi, kâfir ve zalimle-

re her zaman geçerli ve gereklidir. Ama müminlerin önce hakkı 
hakim kılmak üzere cihat düzenine ve teşkilat disiplinine girme-
leri ve liderin başkanlığında bu konulara istişare ile karar ver-
meleri icap etmektedir.

22- İslam davalarında mü’min ve sadık lider “Hakkın hâkimi-
yeti, Kur’an’i adaletin tesisi, İslam Birliği, faizsiz kredi sistemi 
ve genel insan haklarının gözetilmesi, zulüm ve sömürü düzeni-
nin çökertilmesi, ekonomik ve ahlaki tahribatın önlenmesi” gibi 
temel esasları öne çıkarıp teferruat konularını sonraya ertele-
mektedir. İşbirlikçi ve münafık liderlere ise; kurs-burs hizmet-
leri, mektep, medrese eğitimleri, kendi yandaşlarına ekonomik, 
bürokratik ve politik imkân temini, taklitçi ve şekilci bir zihniyet-
le, dini ve ahlaki yayın ağırlıklı rivayetçilik ve hikâyecilik gayreti 
gibi konuları çok önemli sayıp zulüm ve sömürü sistemlerinin 
ve küfür hâkimiyetinin devamına hatta güç kazanmasına destek 
verilmektedir.
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Şiir:
Eğer gökleri gezip
Dünyanın üzerindeki sırlı çadırları görebilseydiniz
Kaderin Rahman’a bağlı olduğunu sezip
Şeytanların atomunu kıyamet sebebi görmezdiniz…
Boşluk zannettiğiniz muhteşem göklerin
Yeryüzündeki “Gizli iktidar”ını bilseydiniz
Zalimleri “süper güç” saymaktan utanarak
Kâinatın o eşsiz mimarına titreyerek secde edip
Nefsi duygu ve tutkularınızı unutarak
Kendinizden geçerdiniz…
Eğer Allah’a hakkıyla iman etseydiniz
Çağdaş Firavunlara ve Karunlara güvenmezdiniz… 
Oysa kader filminin her karesi tespit edilmiştir. 
Bunun değiştirilmesi ve geciktirilmesi mümkün değildir.
Biz sadece şu andaki
Ve bizim imtihan sahamız ve görüş alanımızdaki kareyi sey-

retmekteyiz
Allah ise, geçmiş ve gelecek bütün kareleri
Aynı anda görmekte ve bilmektedir.
Onun katında olmuş ve olacak her şey
“Kün” emriyle olup bitmiştir.
Dünya ve ahiret, hepsi bu görüntülerden ibarettir.
Rabbimizin, ruh ekranımızdaki kader filminin görüntülerini
Bize gerçek gibi algılatıp yaşatması bir mucizedir.
Allah’tan gayrı gerçek mevcut olmadığına göre
Gölge varlıklarda kuvvet vehmedip onlara güvenmek büyük 

gaflettir.
Zahiri sebeplerin hepsi bahanedir
Ve imtihan vesiledir.
Önemli ve geçerli olan Allah’ın vadi ve müjdesidir.

“Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunan-
lara va’detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç 
ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar 
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sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendi-
lerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından 
sonra güvenliğe çevirip huzura ulaştıracaktır. Onlar, yalnızca 
bana ibadet yaparlar ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim 
bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.” 
(Nûr: 55)

“Hatırlayın ki bir zaman siz çok azdınız, müstazaftınız (za-
yıf bırakılmıştınız), (bulunduğunuz her) yerde hırpalanıyor (ha-
karet ve haksızlığa uğratılıyor)dunuz. (Hatta o hale gelmiştiniz 
ki) insanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. (Ama) 
Allah (c.c.) (bütün bu olumsuz şartlarda, haset ve hıyanetler al-
tında bile) size sahip çıktı ve barındırdı. Sizi (manevi) yardımıyla 
destekledi  (ve başarılı kıldı. Sizi en güzel şekilde) ve en temiz 
şeylerle rızıklandırdı... Ta ki şükredesiniz (şuurlu ve sorumlu 
davranasınız).” (Enfal: 26)

Düşmanı yanlış yönlendirme, bin bir çaba ve masrafla ha-
zırladığı tuzağa kendilerini düşürme, suni sorunlar ve siyasi 
oyunlarla rakipleri birbiriyle çekiştirme, hedef saptırıp hayali 
endişelerle meşgul etme” gibi tedbirlere günümüzde “SİYASET 
VE STRATEJİ İLMİ” denmektedir. Cenabı Hakkın “en büyük mü-
ceddid, en büyük mürşid ve müjdelenen MEHDİ olarak görev-
lendirdiği ZAT’ın, SİYASET mesleğinden ve STRATEJİ dâhisi 
olarak gönderilmesi de asla bir tesadüf değildir.

Yıkılışa yaklaştığı ve uçurumun kenarına yanaştığı bir süreç-
te, şu BOP kâhyası ve emperyalizmin kuklası bir partinin yük-
sek oy alarak iktidarının ve yularının uzatılması ise, belki de bir 
mekri ilahidir ve kim bilir hangi hikmet ve akibetlere gebedir?!

•SİYASETTE TAKİYE MESELESİ VE
STRATEJİK PROJE ÜRETİLMESİ!

Kur’an’ın kullandığı “anahtar kavramları” yine Kur’an’ın 
kendi asli (orijinal) ifade ve izahları çerçevesinde anlamaya ve 
değişen şartlara ve sorunlara uygun şekilde yeniden yorumla-
maya ihtiyaç vardır. Yoksa sadece lügat manalarıyla veya tarif 
ediyorum derken farkında olmadan yapılan tahrifatlarla Kur’anî 
kavramları anlamak zorlaşmaktadır ve asli hedef ve hikmetin-
den uzaklaşmaktır. “Onlardan öyleleri vardır ki, kelimeleri yerle-
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rinden kaydırıyorlar”216 ayeti bu gerçeğe işaret buyurmaktadır. 
Kur’an’ı Doğru Anlamanın İse Bir Takım Kuralları Vardır: 
1- Önce tüm ön yargılardan ve yanlış algılardan sıyrılıp, Kur’an’ın 

Allah kelamı ve mutlak hakikat ve hikmet kaynağı olduğunu bilerek 
okunmalıdır. 

2- Kur’an’ı yine Kur’an’la anlamaya çalışmalıdır. Bunun için de 
anlatılan her hangi bir konu ve kavramla ilgili tüm ayetleri bir ara-
ya getirmeli, sadece bir iki ayetle hüküm vermeye kalkışmamalıdır.  
“Kur’an parça parça indirilmiştir.”217 Bize düşen ise bu parçalar-
dan bir bütün oluşturmaktır. 

3- Kur’anî gerçekleri, “Hikâyedeki hikmet” esprisine uygun anla-
maya çalışmalıdır.  Kur’an’ın, bazı gerçekleri ya yaşanmış bir olayı 
naklederek veya bir film senaryosu şeklinde tasvir ederek anlatması 
bundandır. “Veya (durumuna göre) bunu biraz artır ve tertil üze-
re (ağır, sakin ve anlayarak) Kur’an oku!”218 ayeti  “onu anlamaya 
çalışarak ve tane tane oku” anlamı yanında “ayetleri ve sureleri tas-
vir ve tahayyül ederek oku” manasını verenler de vardır.  

4- Kur’an’ı doğru anlamak ve yorumlamak için genel ve yeterli 
bir Kur’an kültürüne de sahip olunmalıdır.  Bunun için de Kur’an, hiç 
değilse bir mealden baştan sona dikkatle birkaç sefer okunmalıdır. 
Çünkü “Şüphesiz, bu Kur’an, en doğru yola iletir ve salih amel-
lerde bulunan mü’minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir 
olduğunu müjdeleyip umutlandırır.”219 Ve “Kur’an öğüt almak ve 
gerçeği bulmak için kolaylaştırılmıştır.”220

5- Kur’an’ın ilk tefsiri ve canlı tatbiki olan sünneti ise, o gü-
nün şartları ve standartları içerisinde hangi amaçlara hangi 
araçlarla ulaşılmaya çalışıldığı ve özellikle hangi siyaset strate-
jilerin uygulandığı noktasında anlamaya çalışmalıdır. 

Takiye, Taktik ve Strateji
İşte Kur’anî bir kavram olarak “takiye” konusu da, yukarıdaki 

genel kurallar çerçevesinde ele alınmalıdır. Takiye: Geçerli ve ye-
terli bazı mazeret ve mecburiyetler karşısında, mevcut tehditleri ve 
muhtemel tehlikeleri atlatmak amacıyla, asıl niyetini ve hedefini giz-

216)   Nisa: 46
217)   İnsan: 23
218)   Müzemmil: 4
219)   İsra: 9
220)   Kamer: 17-40
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lemek, olduğundan başka türlü görünmek, yürürlükteki düzeni ve 
dengeleri hayır hedefinde ve halkın hizmetinde değerlendirmek ve 
istifade etmek manalarını taşımaktadır. 

“(Sakın ha) Mü’minler (Kur’an’a inanan ve hükmünü uygu-
layan) mü’minleri bırakıp ta, sakın (İslami hükümleri inkâr ve 
itiraz eden) kâfirleri dost edinmesin ve idareci seçmesinler. Kim 
bunu yaparsa, artık Allah’la hiçbir alakası kalmış değildir. An-
cak  (kâfir ve zalimlerden) gelecek bazı korku ve baskılardan sa-
kınmak ve (tehlikeleri atlatmak) durumu hariçtir. Allah sizi ken-
disinden sakındırıp (uyarıverir). Varış Allah’adır. (Hesap vermek 
üzere O’na dönülecektir.)”221 mealindeki pek çok ayet ve kıssada 
“takiye” anlatılmaktadır. 

Bu özel ve önemli ruhsatı Peygamber Efendimiz (SAV) ve 
Ashab-ı Kiram yanında Hz. İbrahim, Hz. Yusuf gibi birçok nebi-
ler kullandığı gibi, Firavun, Nemrut ve Ebu Cehil benzeri zalim-
ler de sık sık bu yola başvurmuşlardır.  Yani “Takiye” bir araçtır. 
Bu araç, hedef alınan amaca göre kıymet kazanır. İyi araçları 
kötü amaçlar için kullanmak da bir takiyedir. Kötü araçları iyi 
amaçlar için kullanmak da bir takiyedir. Ama bu ikisinin hedef-
leri de, hükümleri de tabi ki farklıdır. 

Aslında ağır bir emanet ve mes’uliyet olan devlet ve hükümet 
yönetimiyle ilgili makam ve yetkilerini kullanırken… Ve yine bü-
rokrasinin her kademesindeki hukuki ve idari görevleri yerine 
getirirken; şahsi çıkarları ve iktidarı için halkı aldatmak, rakiple-
rini karalamak, din istismarıyla riyakarlık yapmak, giriştiği tah-
ribatları kahramanlık kılıfına sarmak gibi davranışlar, hilekarlık 
ve sahtekarlıktır ve büyük günahtır. Ancak halkın kurtuluşu ve 
huzuru hatırına ve Allah rızasına, bir kısım şeytanlıkları ve şer 
odaklarını oyalayıp zaman ve zemin kazanmak üzere, bir takım 
siyaset ve stratejilere başvurulması ayrıdır ve lazımdır.

Bütün inkılab liderleri özellikle hazırlık döneminde ve geçiş süre-
cinde zalim merkezleri ürkütmemek ve hizmetlerini rahat yürütmek 
üzere takiye yapmışlardır. İçten içe çürümeğe, çözülmeğe, önemini 
ve özelliğini yitirmeğe başlamış... Çağın şartlarına ve standartlarına 
ayak uyduramamış... Ve ülke sorunlarına çare ve çözüm üretemez 
hale gelip, artık tükenmiş ve tıkanmış bulunan Osmanlı sistemi ve 
hükümeti de bu akıbetten kurtulamamıştır. 
221)   Ali İmran: 28
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Bakınız, Mustafa Kemal, Laiklik ve Cumhuriyet gibi dev-
rimleri gerçekleştirmeyi ve Batılı değerleri yerleştirmeyi yıllar 
öncesinden tasarlamıştır. Ta, 1907 yılında, meşhur Türkolog 
Bulgar Manolov’la yaptığı bir söyleşide Mustafa Kemal şunları 
söylüyordu: 

“Hilafeti ilga etmeliyiz. Din ve devlet birbirinden ayrılmalı 
ve ülkeye laikliği getirmeliyiz. Doğu uygarlığından benliğimizi 
sıyırmalı, batı uygarlığına dönmeliyiz. Arap harflerini değiştir-
meli, Latin alfabesine geçmeliyiz. Şeriat kanunlarını kaldırmalı, 
Medeni hukuku yerleştirmeliyiz. Şimdilik hayal zannedilen ve 
hiç kimse tarafından ihtimal verilmeyen bu hedefleri, bir gün 
mutlaka gerçekleştirdiğimi göreceksiniz...”222 Atatürk bu sözle-
riyle, bazı güç odaklarına “kendilerinin adamıymış” havası ve-
rip oyalıyor, bu suretle Kurtuluş Savaşını daha kolay planlayıp 
yürütüyordu!

Ama aynı Mustafa Kemal, Milli Mücadeleyi başlatan Erzurum 
ve Sivas Kongrelerinin ardından oluşan Anadolu ve Rumeli Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiyetinin ana gayesini “Her ne şekil ve suretle 
olursa olsun düşmanların, Hâkimiyeti Osmaniyeyi, Hukuk-u İs-
lamiyeyi ve mevcudiyeti Milliyeyi ihlal etmelerine katiyyen mü-
saade edilmeyecektir”223 şeklinde açıklıyordu. Ve yine 23 Nisan 
1920’de Büyük Millet Meclisi,  Kur’an’larla, kurbanlarla ve Hacı 
Bayram Camiindeki dualarla açılıyor ve ilk Meclis’in mebusları 
da özellikle, sarıklı cübbeli alimlerden seçiliyor ve İstiklal Sa-
vaşı, vatanı kurtarmak, Şeriatı ve Hilafeti korumak gayesiyle 
yapılıyordu.  

18 Kasım 1922’deki meclis kürsüsünde ise Mustafa Kemal, yeni 
halifenin seçimiyle ilgili şu konuşmayı yapıyordu: “Türkiye’nin va-
zifesi, makam-ı Hilafeti kurtarmaktır. Bu bizim için bir dava-yı 
mahsusadır (Özel ve önemli bir davadır) Hilafet, Türkiye’yi 
Alemi İslam nazarında fevkalade takviye eden manevi bir ma-
kamdır. Bunu sarsmak asla doğru olmayacaktır!...”  Abdülmecit 
Efendi’nin halife seçildiği bu olayla ilgili İsmet Paşa ise: “Türk Milleti 
İslam’ın kolu ve kılıcıdır. Bu bakımdan hilafet kutsal bir emanet-
tir. “Kanımızın son damlasına kadar hilafeti tutup yaşatacağız.  
Çünkü Hilafet, bütün Müslümanlar arasında büyük bir dayanış-
ma ve yardımlaşma kaynağıdır...” diyordu.  
222)   Cumhuriyet Dönemi Din Devlet İlişkileri C.1 –Giriş-
223)   Tarih Vesikaları Dergisi 15. Sayısına ek.
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Ve elbette bütün bunlar “Takiye” gereği yapılıyordu. Amaca ulaş-
tıracak araç olarak değerlendiriliyordu. Ve tabi eski düzenin korun-
ması asla hedeflenmiyordu. 

Ancak;
1- İktidar imkânlarını bütünüyle ele geçirmek,
2- Muhtemel muhalefeti tesirsiz hale getirmek, 
3- Bazı kesimlerin tepkisini ve tedirginliğini önlemek, 
4- Şeriat ve hilafet bağlılarının gayret ve kabiliyetlerini kendi 

hesabına ve amacına hizmet ettirmek, 
5- Ve kendilerini halka beğendirmek ve boyun eğdirmek için, 

bir müddet böyle davranılması ve Takiye yapılması gerekiyordu. 
Evet, aslında değiştirilmesi ve düzeltilmesi gereken bazı kurum 

ve kurallara, belli bir zaman sahip çıkıyor görünmek ve gerçek ama-
cını gizlemek takiyedir ve bu yöntem mazeret ve mecburiyet halin-
de her zaman ve zeminde geçerlidir. Önemli olan kişinin niyeti ve 
ulaştığı neticedir. Öyle ise, ülkemizin ve halkımızın hayrına olacak 
bir sonuca ulaşmak için, mevcut kurum, kural ve kavramlardan isti-
fade edilebilir. Haksızlık ve ahlaksızlık temeline dayanan batıl ve bo-
zuk bir düzeni korumak için, bazılarınca İslamî ve insanî değerlerin 
istismar edildiği de zaten bilinen bir şeydir. 

Günümüzde gerçekte Kur’an ahkâmına ve İslam ahlakına 
düşman olduğu halde, bunu toplumdan gizleyen ve dindarlık 
gösterilerine girişen sivil kesimler açık bir takiye içinde olduk-
ları gibi, mevcut kurum ve kuralları, Hakkın hayrın ve halkın 
hizmetinde kullanmaya ve Adil bir Düzene ulaşmaya çalışanları 
“Dini İstismar ediyor. Takiye yapıyor!” diye suçlamaları ve sal-
dırmaları da, münafıklık psikolojisinin ve masonik köleliğin bir 
alametidir.

Bu arada şu noktayı da özellikle hatırlatmamız gerekir. Bir insan 
kendi şahsı adına takiye gibi bir ruhsatı kullanmayıp, azimeti ve tak-
vayı tercih edebilir. Fedakârlık ve kahramanlık gösterebilir. Ancak 
cemaat ve teşkilat adına hareket eden lider konumundaki şahsiyet-
ler, davasını ve tabanını tehlikeye sokacak biçimde ucuz cesaret 
numaralarına kalkışmaları yanlış ve yersizdir. “el-Harbu hud’a Harb 
Hiledir”  hadisine ve hükmüne göre hareket edilmelidir. 
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Bu arada eğer şeriat diye: Yönetim babadan oğula geçen,  
halkı güdülmesi gereken sürüler ve köleler şeklinde düşünen... 
Ne ülke yönetiminde ve ne de milletle devlet arasında ortak bir 
konsensüs ve uzlaşma metni ve toplumsal sözleşme kaideleri 
sayılan anayasa ve kanunların düzenlenmesinde, topluma ve 
temsilcilerine söz ve tercih hakkı vermeyen... Müsbet ilimlere 
ve çağdaş gereksinimlere ters düşen... Sadece sözde din adam-
larının indi fetvalarıyla idare edilen bir sistem kastediliyorsa, 
böyle bir şeye taraf olmayı değil bir ilim adamlığına hatta insan-
lığımıza bile yakıştırmayız. Böyle bir düşünceyi esasen İslama 
da aykırı bulmaktayız. Hâlbuki biz Kur’an inancının ve evrensel 
kuralların en güzel ve mükemmel şekilde Cumhuriyet idaresi, 
demokrasi ve laiklik prensipleri içerisinde yaşanabileceğini sa-
vunmaktayız. Ancak Laiklik adına yapılan İslam düşmanlığına 
ise elbette karşıyız.  

Atatürk’ün de, laiklik diye, din düşmanlığı veya toplum hayatın-
dan dini tamamen dışlamayı düşünmediğini, bizzat Balıkesir Hutbe-
si, İslam Dini ve Yüce Peygamberi hakkındaki hürmet ve hayranlık 
ifade eden sözleri ve TBMM açılışındaki hassasiyetleri, açıkça or-
taya koymaktadır. Atatürk, savaştan yeni çıkmış, sağlıklı ve strate-
jik bir küçülme ile korunabilir sınırlar içerisine çekilmek durumunda 
kalmış bir Türkiye’yi, o gün için teknoloji üstünlüğüne sahip birleşik 
haçlı zihniyetlerinin taarruzundan kurtarmak ve Emperyalist güçleri 
oyalamak üzere, Lozan’ın gizli dayatmalarından olan Laiklik mad-
desini, Halk Partisinin tüzüğüne koydurmuş... Ancak bu maddenin 
ileride millete haksızlık ve din düşmanlığı biçiminde uygulanabilece-
ğini yüksek zekâsıyla sezdiğinden, 1928’deki Kanun-i Esasi deği-
şikliği sırasında, hatta İsmet İnönü’nün bütün ısrarına rağmen, 
anayasaya yazdırmamıştır.  

Yıllar sonra 1936’da Atatürk’ün maalesef hasta ve yorgun bulu-
nup yalnız bırakıldığı... Derneklerini bizzat Kapattığı Masonik Mer-
kezlerin hıyaneti ile adım adım sıhhatına ve hayatına kastedildiğini 
anladığı içindir ki “Beni sadece Türk hekimlerine emanet ediniz” 
ikazına mecbur kaldığı bir ortamda ve kendisine rağmen, Laiklik 
maddesinin anayasaya girmiş olduğu yolundaki tarafsız tarihçilerin 
beyanlarına biz de katılmaktayız. Çünkü Mustafa Kemal, Laiklik’in 
din düşmanlığı ve İslam’ın hayattan dışlanması şeklinde yozlaştırı-
lacağının farkındaydı.
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Biz, Demokrasiyi: Halkın her kesiminin en etkin biçimde yö-
netime katılımının sağlanması... İnsanımıza kendi hür iradesi ve 
inancı istikametinde, birlikte ve barış içerisinde yaşama şartla-
rının hazırlanması... Temel insan haklarının ve evrensel hukuk 
kurallarının ülkemizde ortak bir konsensüsle hakim kılınması 
şeklindeki bir fazilet rejimi olarak düşünüyoruz. 

Laikliği ise; Dinin devlet işlerine, devletin ise din işlerine 
müdahale etmediği... Dini inanış ve yaşayışından dolayı hiç 
kimsenin horlanıp hakaret görmediği... Farklı din ve mezhepten 
bütün vatandaşların manevi ve ahlaki eğitim hizmetlerine saygı 
ve kolaylık gösterildiği... Herkesin hiçbir kayıt ve kısıtlama ol-
madan dinlerini olduğu gibi yaşayabildiği... Kısaca dinle devle-
tin çatışma değil, barışma sürecine girdiği ve her birinin kendi 
sahasında hizmet verdiği bir huzur ve hoşgörü sistemi olarak 
istiyor ve sahip çıkıyoruz.

•GÜDÜMLÜ DEMOKRASİ VE BİLGİNİN  
MANİPÜLESİ

 “Ya dünyada sözünüzü geçirecek bir etkinliğe-güce ulaşa-
caksınız veya bir kasabada bile Milli siyaset ve stratejinizi uy-
gulayamazsınız!” ifadeleri tarihi ve gerçekçi bir tespittir. Doğru 
ve doyurucu bilgi üretmek, maddi ve manevi ihtiyaçları gideri-
ci, insanlara huzur ve yarar verici prensip ve formüller ortaya 
getirmek ilim-bilim adamlarının işidir. Bunlara uygun ve uygar 
sistem ve yönetimler gerçekleştirmek ise siyasetçilerin görevi-
dir. Ancak ülkedeki, bölgedeki ve dünya genelindeki sosyal ve 
siyasal girişimleri, ekonomik ve kültürel gelişmeleri kendi çı-
karları ve amaçları doğrultusunda şekillendirmek isteyen güç-
ler, toplumları etkilemek ve yönlendirmek üzere dezenformas-
yon yoluyla bu bilgileri değiştirmekte ve dejenere etmektedir. 
Yani dezenformasyon; yanlış ve yanıltıcı bilgileri aşılamak ve 
yaygınlaştırmak için, doğru bilgileri bunlara kılıf yapma sanatı 
gibidir. Doğru bilgileri yanlış amaçlar için kullanmak üzere, ger-
çekleri kısmen gizleme veya yalan ilaveler ekleme yöntemiyle 
sulandırma ve saptırma manipülesidir. “Hakkı batıl ile karıştırıp 
(gerçeği) örtmeyin ve (güç odaklarından korkarak veya menfa-
at umarak) hakkı gizlemeyin.” (Bakara: 42) ayeti, insanları al-
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datmak ve onların sırtından maddi ve manevi sömürü saltanatı 
kurmak üzere, Hak ile Batılı, doğrularla yanlışları harmanlayıp 
sunmanın haramlığına ve yaygınlığına dikkat çekmektedir.

“Gerçekten, apaçık belgelerden (ibaret emirler olarak) indir-
diklerimizi (Kur’ani hüküm ve hakikatleri) ve insanlar için ki-
tapta açıkladığımız hidayeti (şeriat ve istikamet prensiplerini) 
gizlemekte olanlar (güç odaklarının vereceği zarardan korkarak 
veya onlardan makam ve menfaat umarak, Kur’ani gerçekleri 
kısmen veya tamamen örtmeye çalışanlar); işte onlara, hem 
Allah lanet edecektir, hem de (bütün) lanet ediciler” (Bakara: 
159) ayeti ise, insanların ihtiyacı olan Kur’ani gerçekleri ve doğru 
bilgileri gizlemek, değiştirmek suretiyle onları yanlış yönlendirenlerin 
Allah’ın ve tüm mahlûkatın lanetine uğrayacaklarını bildirmektedir. “

“Allah’ın indirdiği Kitaptan bir şeyi göz ardı edip saklayanlar 
ve onunla değeri az (bir şeyi) satın alanlar (güç odaklarının ve 
iktidarların keyfine göre fetva uyduranlar); onların yedikleri, ka-
rınlarında ateşten başkası değildir. Allah kıyamet günü onlarla 
konuşmaz ve onları arındırmaz. Ve onlar için acı bir azap var-
dır.”  (Bakara: 174) ayeti bu tıynetsiz tiplerin acı ve alçaltıcı akıbetini 
haber vermektedir.

“Allah’ın ahdini (ve Hak davasına bağlı kalacakları hususun-
daki sadakat) yeminlerini (makam ve menfaat hırsıyla) az bir 
paha, yani dünyalık değersiz şeyler karşılığı satanlar (var ya) 
işte onlar için ahirette hiç bir pay (paye ve şeref) olmayacaktır, 
kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, yüzlerine bakma-
yacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar (dinlerini ve da-
valarını dünyalık karşılığı satanlar) için çok acı ve alçaltıcı bir 
azap vardır. Onlardan (Yahudi ve Hıristiyanlardan ve Müslüman 
görünen münafıklardan) öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğ-
ru eğip bükerler, siz onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sa-
nasınız diye. (Onlar sadece istismar ve suiistimal niyetindedir) 
Oysa o kitaptan değildir. “Bu Allah katındandır” derler. Oysa 
o, Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah’a 
karşı (böyle) yalan söylerler.” (Al-i İmran: 77-78) ayetleri ise de-
zenformasyon girişimlerinin tarih boyunca süre geldiğini; din 
bilginlerinin ve devlet yöneticilerinin halkın manevi duyguları-
nı ve Milli duyarlılıklarını nasıl istismar ve suiistimal ettiklerini 
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göstermektedir. Özetle dezenformasyon kasten yanlış haber 
yayarak gerilim yaratma yöntemi ve tahrikçilik karşılığı dilimize 
Fransızcadan giren Latince kökenli bir söz olup, yanıltma haber 
ve bilgi çarpıtma anlamlarını içermektedir.

Çağımızda, gerçeği çarpıtılarak ve olduğundan çok farklı ta-
nıtılmak üzere hakkında en çok dezenformasyon yapılan, kasıtlı 
ve hesaplı bir karalama kampanyasına tabi tutulan şahsiyetle-
rin başında rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan gelmektedir. 
Daha önce Sultan Abdülhamit’in ve Mustafa Kemal’in de aynı 
akıbete uğradığı görülmektedir.

Dezenformasyon, yanlış veya tutarsız bilgilerin kasıtlı olarak ya-
yılması demektir. “Kara propaganda”yla aynı anlama gelir. Sahte 
belgelerin, el yazmaları ve fotoğrafların dağıtılması veya zararlı söy-
lentilerin ve uydurma istihbaratın yayılması gibi eylemleri içerebilir. 
İstihbaratta dezenformasyon ise, düşman güçleri yanıltıp yanlış yere 
yönlendirmek maksadıyla, yanlış bilginin kasıtlı olarak yayılması gi-
rişimleridir. Politikada ise dezenformasyon, adayların zayıf nokta-
larına yönelik olarak çeşitli olumsuz imaları içeren yanlış beyanlar 
yaymak suretiyle, rakibin oy desteğini azaltıcı kasıtlı eylemlerdir. 
Her iki durumda da gerçek bilgiyi faydasız kılmaya yönelik bozucu 
eylemler devreye girmektedir. Dezenformasyon yöntemlerine bir ra-
kibin altını oymak maksadıyla iş dünyasında ve siyasette de rastla-
nılabilir. İnsanları yalan bilgiye ikna etmek için kandırma ve küstah 
yanlış beyanlarda bulunma eylemleri de dezenformasyon sınıfına 
girmektedir. Dezenformasyon, kitlelerin duygusal desteğini hedefle-
yen geleneksel propaganda ve “Büyük Yalan” tekniklerinden farklı 
olarak çelişkili bilgilerle rakipleri gözden düşürmek veya yanlış so-
nuçları desteklemek üzere hedef kitleyi rasyonel seviyede manipüle 
edecek şekilde biçimlenir.

Bir başka yöntem de gerçekleri gizlemek veya sansürlemektir. 
Fakat bilgi kanalları üzerinde tam bir kontrolün olmadığı durumlar-
da bu kanalları dezenformasyon maksatlı bilgilerle doldurarak ger-
çek-doğru bilgiyi boğmak ve kolayca çürütülebilecek birçok yanlış 
iddialarla rakibin itibarını sarsmak da birer dezenformasyon yöntemi 
olarak kullanılabilir. Genel bir dezenformasyon tekniği de bazı ger-
çekleri ve gözlemleri yanlış sonuçlar ve yalanlarla karıştırmak (daha 
argo bir tabirle “sulandırmak”) veya gerçeğin sadece bir kısmını bü-
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tün olarak sunmaya yeltenmektir. Soğuk Savaş döneminde dezen-
formasyon askeri ve siyasi bir taktik olarak kabul görmektedir.

İlginç Bir Dezenformasyon Örneği: Erdoğan-Obama Görüş-
mesinin Farklı Yansıtılması!

2013 Ramazan Bayramı öncesi arife gününün (çarşamba) gece-
si Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama 
arasında yapılan telefon konuşmasının ABD ve Türkiye resmi site-
lerinde çok farklı yansıtılması ilginç bir dezenformasyon örneği idi. 
Obama ve Erdoğan, Mısır’da 3 Temmuz tarihinde gerçekleşen dar-
beden sonra ilk kez görüşmüşlerdi. Erdoğan’ın talebi üzerine ger-
çekleşen 7 Ağustos görüşmesiyle ilgili olarak Başbakanlık ve Beyaz 
Saray tarafından yapılan açıklamalar büyüteç altına yatırıldığında, 
bazı farklılıklar dikkat çekiciydi.

Örneğin, Beyaz Saray’ın web sitesine koyduğu basın açıkla-
masında “Başkan, Başbakan ve Türk halkına Ramazan Bayra-
mı’nın başlangıcı vesilesiyle en iyi dileklerini iletmiştir” denil-
mekteydi. Buna karşılık, Başbakanlığın web sitesindeki açıklamada 
“Türk halkına” ifadesinin yer almadığı görülmekteydi. Obama’nın 
bayram kutlaması Başbakanlığın açıklamasına şöyle girmişti: “ABD 
Başkanı Obama, görüşme esnasında, Sayın Başbakanımızın 
Ramazan Bayramı’nı da kutlamış bulunmaktadır.” Ve yine Baş-
bakanlığın açıklamasında şöyle bir ifadeye yer verilmişti: “Başba-
kan Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, Suriye’de aşırı uçların 
faaliyetlerine ilişkin kaygılarını dile getirdikleri görüşme sı-
rasında...”  Beyaz Saray’ın açıklamasında ise bu konu şöyleydi: 
“Başkan ve Başbakan, Suriye’deki yabancı aşırı uçların tehlike-
sini görüşmüşlerdir”.

Beyaz Saray açıklamasında “foreign extremists” (yabancı aşı-
rı uçlar/çevreler) faktörüne kuvvetli dikkat çekilmişti. Başbakanlık 
açıklamasında ise “yabancı” unsuruna yer verilmemişti. Buna kar-
şılık, “tüm kesimleri bünyesinde barındıran ve birlikte hareket 
eden Suriye muhalefetini desteklemenin önem taşıdığı” görüşü 
her iki açıklamada da hemen hemen aynı ifadelerle belirtilmişti. AKP 
Ankara’sının özellikle El Nusra’yı muhatap aldığı görüntüsünü ver-
memek, bu grubu üzerine çekmemek için böyle hareket ettiği sezil-
mekteydi. 
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Obama ile Erdoğan, telefon görüşmesinde Mısır’daki gelişmeleri 
de görüşmüşlerdi. Başbakanlık açıklamasında görüşmenin sonucu 
açıklanırken “Mısır’daki şiddetten kaygı duyulduğu” ifade edil-
mişti. Amerikan tarafının açıklamasında ise “Mısır’daki durumdan 
duyulan kaygılara” dikkat çekilmişti. Bu arada Erdoğan’ın, Mısır 
söz konusu olduğunda içinde “darbe” tanımlaması geçmeyen bir 
açıklama yapmış olması ilginç bir nokta olarak vurgulanabildi. Her iki 
açıklamanın ortak paydalarından bir diğeri, Erdoğan ile Obama’nın 
yakın bir işbirliğini sürdürecekleri yönünde vurguladıkları ortak 
iradeydi. 

Ancak burada da dikkat çekici bir durum sezilmekteydi. Beyaz 
Saray açıklamasında “ortak çıkarları geliştirmek için iki liderin 
ekiplerinin yakın bir koordinasyon yürütmeye devam edecekle-
ri” belirtilmişti. Başbakanlık açıklamasında ise “Türkiye ile ABD’nin 
ortak maslahatlarını kollamak için, iki ülke arasında daha sıkı 
bir müşterek çalışma ve daha kapsamlı bir işbirliği yapılması 
hususlarında da mutabakat sağlandığı” kaydedilmişti.224

Evet, Obama ile Erdoğan’ın telefon görüşmeleri kendi resmi 
sitelerinde ABD ve Türk kamuoyuna çok farklı yansıtılıvermiş, 
ikisi de malum lobilerin sadık müttefikleri olmasına rağmen 
kendi halklarını avutma yoluna gidilmişti. 

Dezenformasyon tekniklerinin doğası gereği, varlığını ve 
yokluğunu ispatlamak kolay değildir. Hatta dezenformasyonun 
tanımını araştırmaya kalktığınızda bile dezenformasyona ma-
ruz kalabilirsiniz. Halkla ilişkiler, reklam, basın, internet (örne-
ğin forumlar) ve diğer alanlar dezenformasyonun yayılabileceği 
merkezlerdir. Özellikle halkla ilişkiler alanı, yapılacak eylemin 
amacına göre basit bir tanıtım olabileceği gibi bariz bir dezen-
formasyon da olabilir.

Dezenformasyon, yanlış veya doğruluğu kolay kanıtlana-
mayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgilerdir. Rakiplerini rencide 
etmeyi, aşağılayıp küçük düşürmeyi amaçlayan “karşı propa-
ganda” ile benzerlik içindedir. Sahte belge, el yazısı, fotomon-
taj ve montaj filmler ile fabrikasyon istihbarat ve dedikoduların 
duyurulması gibi yöntemleri bilinir. Sosyal alanda bireyleri ve 
toplumları yönlendirmek amacıyla, yanlış bilgi ve haber vermek 

224)  13 08 2013 / Hürriyet / Sedat Ergin



304 A h m e t  A k g ül

için kullanılan en önemli araçlarından biridir. Espiyonaj veya 
askeri istihbarat alanında dezenformasyon, düşman kuvvetle-
ri yanlış kararlar aldırmaya yönelik olarak çıkartılabilir. Hasım 
tarafta psikolojik çöküntü oluşturulması ve motivasyonun kı-
rılması için de geçerlidir. Yanlış bilgi üretme ve yayma yoluyla 
yapılabileceği gibi mevcut bir bilgiyi kötü maksatla kullanma ve 
çarpıtarak verme yöntemi de uygulanabilir.

“Geleneksel propaganda veya “Büyük Yalan” teknikleri toplum-
sal seviyede hissiyatı motive veya demotive etme amacı taşırken; 
dezenformasyon, makul seviyede kitleleri kuşkuda bırakan çarpıt-
ma bilgiler veya bu bilgilerin yanlış ve kasıtlı sonuçlara bağlanma-
sı yoluyla manipüle etme amacına hizmet etmektedir. Eğer hedef 
kitle bu tip kontrolden etkilenebilecekse uygulanan diğer bir teknik, 
gerçeklerin gizlenmesi veya sansürlemedir. Bu bilgi alma kanalları 
tamamen kapatılmadan bırakılabilirse, bu kısıtlı bilgilerin dezenfor-
masyon ile doldurulabilmesi ve hasmın kolayca ispatlanamaz birçok 
iddialar ile birlikte kuşkulu bir halde bırakılabilmesi mümkün hale ge-
lir. Yukarıdaki Kur’an ayetlerinde de belirtildiği gibi, bazı gerçek bilgi-
leri ve gözlemleri bazı yanlış yorumlar ve yalanlarla karıştırmak veya 
bazı gerçek bilginin sadece bir kısmını vererek yanlış yorumlarla 
bilgiyi dağıtmak yaygın dezenformasyon taktiklerdendir. Çağımızda 
emperyalist güçlerin en sinsi ve tehlikeli politik ve psikolojik silahı, 
dezenformasyon yani bilgiyi gizlemesi ve değiştirmesidir” diyen Ay-
kut Arıkan’ın tespitleri ve bundan sonraki tahlilleri oldukça önemlidir.

Tarihsel Süreç İçinde Dezenformasyon
Evet, politik, askeri, ekonomik vb. konulardaki pek çok spekü-

lasyonun kökeninde yatan dezenformasyon kavramı, kısaca “yan-
lış bilginin kötü niyetli dağıtımı” olarak tanımlanabilir. Bazıları 
Dezenformasyonu “Devletlerin savaş zamanı askeri amaçlarla, 
totaliter hükümetlerinse barış zamanı politik hesaplarla ürettik-
leri yanlış bilgiler” olarak ifade etmektedir. Bu çerçevede kavra-
mın kapsamına, “sahte belge ve iddialar, uydurma elyazmaları, 
montaj fotoğraf ve videolar, zararlı ve kasıtlı dedikodular, suni 
korkular ve yapay istihbarat” konuları da girmektedir. Dezenfor-
masyon’un amacı, çatışmalara yol açacak derecede itibar bozucu 
bilgiler yayarak, ya da yanlış çıkarsamalara destek çıkarak, hedef 
aldığı kitleyi zihinsel yönden etkilemektir.
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Dezenformasyon kavramının tarihsel kökenleri, çok eski 
çağlara dayanmakla birlikte, planlı bir taktik olarak Sovyetler 
Birliği’nin kuruluş günlerine kadar uzanıverir. Kavram 1918’de, 
o dönemde GPU olarak adlandırılan Sovyet Gizli Servisi KGB 
tarafından ‘dezinformatsiya’ biçiminde kullanılmaya başlanmış 
ve batı dillerine geçmiştir. Bunu izleyen süreçte, GPU İkinci 
Başkanı I.S. Inshlikht, ilk dezenformasyon merkezinin kurulu-
şuna öncülük ederek, kavramın özel bir silah olarak kullanımını 
gündeme getirecektir. Dolayısıyla, dezenformasyon kavramı-
nın, “Soğuk Savaşın” bir ürünü olduğu söylenebilir. Tarihsel 
süreç içinde, bilinen en klasik dezenformasyon örneklerinden 
biri, II. Dünya Savaşı sırasında, İngiliz İstihbaratının, Alman Si-
lahlı Kuvvetlerini, Normandiya Çıkartması sırasında var olan-
dan çok daha büyük bir kuvvetin çıkartma yapacağına inandır-
ması gösterilir.

Diğer bir örnek ise, 1960’larda ClA’nin, Endonezya Başkanı Su-
karno’yu Müslüman kamuoyu önünde zayıflatarak devirmek için, 
Sukarno’ya benzeyen bir kişinin rol aldığı, pornografik içerikli 
bir filmi dağıtmasıdır.

Kore Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin, Amerika Birleşik Devletle-
rini, “köyleri basmak, sivil halkı vurmak ve biyolojik-kimyasal 
silahlar kullanmakla” itham etmesi; bilinen diğer bir dezenformas-
yon uygulamasıdır. Gerçekte Sovyetler Kore’de Şarbon kullanmış 
ve suçu da Amerikalılara atmıştır. Bugün Irak’ta, Libya’da ve Suri-
ye’de hem Şiilerin hem de Sünnilerin camilerini ve kahvehanelerini 
bombalayan Amerika’nın, El Kaide’yi suçlu göstermesi bunun bir 
devamıdır.

Dezenformasyon kampanyalarının bazen ters tepmesi de görü-
lebilen bir durumdur. AIDS hastalığının ortaya çıktığı 1980’lerin ba-
şında, Sovyetlerin bu hastalığı ABD’nin siyahlara karşı geliştirdiği ve 
bir biyolojik silah olarak kullandığı yönündeki kampanyası, 1987’de 
Amerikalıların AIDS hastalığının tedavisi amaçlı araştırmalar konu-
sunda Sovyetlerle işbirliğini kesebilecekleri tehdidi üzerine, durdu-
rulmuştur. Dezenformasyon uygulamalarının kimi zaman denetim-
den çıktığı, saçmalık derecesindeki sonuçlara yol açtığı ve aslında 
zaten böyle olmasının amaçlandığı durumlar da vardır. Bunların en 
bilineni, 1960’larda Fransa’daki küçük bir gizli cemiyet olan ‘Prieu-
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re de Sion’ (Sion Manastırı) cemiyetinin rahibi Pierre Plantard’ın 
yaydığı, manastır ve cemiyetinin kökeninin orta çağlara dek gittiği 
öyküsüdür. Sahte belgeler ve dedikodularla yayılan bu kampanya, 
1980’lerde bir dizi araştırmacının ilgisini çekerek, Plantard’ın aslın-
da Hz. İsa’nın soyundan geldiğini iddia eden değişik araştırmaların 
ortaya çıkmasına, hatta konunun geçtiğimiz yıllarda sıkça gündeme 
gelen ve filmi dahi çekilen Dan Brown’un ‘Davinci Şifresi’ adlı ro-
manına kadar girmesine yol açmıştır.

Aktif Önlemler ve Propaganda Türleri
Yukarıda sözü edilen özel dezenformasyon merkezinin kuruluşu, 

Sovyet ve Rus güvenlik servislerinin (Cheka, OGPU, NKVD, KGB, 
GRU, FSB ve SVR) kullanageldiği ‘Aktif Önlemler’ adı verilen bir dizi 
uygulamanın da önünü açmıştır; bunlar beyaz, gri ve siyah olarak 
derecelendirilmiş propaganda uygulamaları, resmi belge sahtekarlı-
ğı ve politik baskılardır.

Aktif Önlemler, diğer bir yandan da Dünya Barış Konseyi ben-
zeri uluslararası örgütlenmelerin, yabancı köşe yazarlarının angaj-
manı, sosyalist eğilimli ve muhalefetteki partilere arka çıkılmasını, 
Üçüncü Dünya ülkelerindeki bağımsızlık mücadeleleri ile yeraltı, 
devrimci, bölücü, yasadışı ve terörist grupların kışkırtılmasını da 
kapsamıştır. Propaganda uygulamalarının derecelendirilmesinde 
kullanılan beyaz, gri ve siyah renkleri, Eski Sovyetler Birliği’nin pro-
paganda uygulamalarının etkinlik derecesiyle alakalıdır. Beyaz Pro-
paganda, Sovyet Komünist Partisi Enformasyon Ofisi’nin, genellikle 
Moskova Radyosu, Novosti Kanalı, broşür ve dergilerle, Sovyet hü-
kümeti açıklamaları gibi resmi kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştiri-
len propaganda uygulamalarıdır. Gri Propaganda, Komünist Parti-
nin Enternasyonal Departmanı üzerinden diğer ülkelerdeki komünist 
partiler ile Sovyetlerin uluslararası enformasyon şebekesi üzerinden 
gerçekleşen propaganda uygulamalarıdır. Siyah Propaganda ise, 
doğrudan doğruya KGB tarafından hazırlanan ve etki ajanları, med-
yadaki gizli ajanlar ve 1959 yılına dek, suikastlar yoluyla gerçekleş-
tirilen propaganda uygulamalıdır. Siyah Propaganda uygulamaları, 
bir çatışmanın taraflarından birinden kaynaklanıyor gözükürken, 
aslında diğer taraftan kaynaklanan sataşmalardır. Bunlar genelde 
düşmanı horlamak, karmaşaya sürükleyip şaşkınlığa uğratmak ya 
da yanlış tanıtmak için kullanılan propagandalardır. Bu girişimler, 
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kaynağı açık olmayan Gri Propaganda ve kaynağı açık olan Beyaz 
Propagandayla, Siyah Propagandanın kaynağındaki karmaşa yö-
nünden farklılaşırlar.

Emekli KGB Tümgenerali Oleg Kalugin, Aktif Önlemleri Sovyet 
istihbaratının kalbi ve ruhu olarak nitelemiştir. Kalugin’e göre bunla-
rın amacı sadece istihbarat toplamak değil, aynı zamanda sabotajlar 
yapmak, rakiplerini güçsüz kılmak, başta NATO olmak üzere Batı 
dünyasındaki ittifakların arasına her türden nifak sokmak, müttefik-
ler arasında karmaşa çıkartmak, Amerika Birleşik Devletleri’nin Av-
rupa, Asya, Latin Amerika ülkelerindeki itibarını azaltarak, çatışma 
ve savaşlara zemin hazırlamaktır. Bugün aynısını ABD yapmaktadır.

Siyah Propaganda çalışmaları Sovyetler dışında da, bir dizi ülke 
tarafından uygulanmıştır. Örneğin Britanya’nın, II. Dünya Savaşı sı-
rasında, hayata geçirdiği bazı siyah propaganda girişimlerinden biri 
de, Gustav Sigfried Eins (GS1) adlı, sözde Nazi Almanya’sı kimlikli 
radyo istasyonlarıdır. Kendini Nazi olarak tanıtan ‘Der Chef’ (Şef) 
adlı spiker, bir yandan Hitler ve yandaşlarını yumuşak davranmakla 
suçlarken, diğer bir yandan da Nazi Partisi’ndeki yolsuzlukları ve 
cinsel sapkınlıkları gündeme taşımıştır. Diğer bir örnek ise, kendini 
Alman Ordusunun radyosu olarak tanıtan, ‘Soldatensender Calais’ 
adlı radyo istasyonu ve bu istasyonun kısa dalgadan yayın yapan 
‘Kurzwellen-sender Atlantik’ adlı yan kuruluşlarıdır. Mükemmel 
derecede Berlin Almancası konuşan İngiliz gazeteci Sefon Delmer 
yönetimindeki bu istasyonlar, müzik yayını, güncel spor karşılaşma-
larının sonuçları ve Adolf Hitler’in konuşmalarını kendilerine perde 
olarak kullanmışlardır. 

Nazi Almanya’sı da, bu uygulamaları kullanmış, örneğin 27 Nisan 
1944 gecesi karanlıkta gizlenen ve muhtemelen İngiliz Kraliyet Hava 
Kuvvetleri’ne ait sahte işaretler taşıyan Alman uçakları, Danimarka 
semalarından, Danimarka’da yayımlanan bir yeraltı gazetesi olan 
‘Frihedsposten’ başlığını taşıyan el ilanları dağıtmışlardır. Bu ilan-
larda, Danimarkalılara Rusların ya da özel eğitimli zenci Amerikan 
askerlerinin istilasına karşı gelmemeleri çağrısı yapılmıştır. Çoğu 
tarihçi tarafından, Amerikalıların kullandıklarına inanılan uygulama-
lardan biri de, Japonların sözde dünya hâkimiyeti planlarını içeren 
“Tanaka Memorial” adlı sahte belgeleri dağıtmalarıdır. Japonların 
da, Filipinlerde sözde Amerikan Ordusu kaynaklı ilanlar dağıttıkları-
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na rastlanmıştır. Sovyetlerin Aktif Önlemlerine karşı, 9 Eylül 1982’de 
ABD Başkanı Ronald Reagan, Birleşik Devletler Enformasyon Ajan-
sı’na (USIA), Sovyet dezenformasyon ve propaganda çalışmalarına 
karşı, birimler-arası bir yapı oluşturarak, önlem almalarını sağlamış-
tır. Kurulan Aktif Önlemler Çalışma Grubu, Sovyetlerin 1991’de da-
ğılmasının ardından feshedilmesine kadar, bu yönde çalışmalarını 
sürdürdüğü saptanmıştır. Ve zaten komünizm kurulması da, yıkılma-
sı da bir Siyonist Yahudi planıdır.

Siyah Propaganda, sadece uluslararası ilişkiler ya da askeri 
alanda kullanılan bir yaklaşım sanılmamalıdır. Irkçı ya da ayrılıkçı 
grupların bu yöntemi sık-sık propaganda yapmak, taraftar toplamak 
ve gündem yaratmak için kullanmaktadır. Ülkemizde PKK ile sözde 
barış sürecinin propagandası da bu şekilde yapılmaktadır. Yahudile-
rin dünya hakimiyeti hedefi ve temeli sayılan ‘Siyon Protokolleri’ni 
sürekli inkarları da bir dezenformasyon olayıdır. Diğer bir örnekse, 
1982’de Fransa’nın Dreux kentinde ırkçı Nasyonal Cephenin ortaya 
attığı, bir Cezayir göçmeninin sözde mektuplarındaki Fransa’yı ele 
geçirme planlarıdır. Nasyonal Cephe bu kampanyayla, 1983 yerel 
seçimlerde Derux bölgesinde büyük başarı kazanmıştır.

Irkçılığın siyah propagandayı kullanması konusunda ülke-
mizde de çok iyi bilinen bir örnek, Kürt ırkçılığı yapan bir örgüt 
olan PKK’nın, kendisini özgürlükçü olarak tanıtması, işlediği 
cinayetlerin sorumluluğunu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yıkmaya 
çalışması ve kimi sözde aydınların da, çıkar ve dış kaynaklı iti-
bar arayışları sonucunda, bu propagandalara alet olmalarıdır.

Dezenformasyon ve Günlük Yaşamda Bilgi Manipülasyonu
Günümüzde Bilgi Savaşını sadece uluslararası ilişkiler, askeri 

operasyonlar ya da propaganda çalışmalarında aramak, artık teme-
lini yitirmiş bir yaklaşımdır. Bunun nedeni, Manuel Castells tarafın-
dan ‘Enformasyonalizm’ olarak da adlandırılan, Bilgi Ekonomisi’nin 
küresel ölçekte yaygınlaşmasıdır. Artık ülkemizde de gözlemlenebi-
len bu olgu, henüz tam anlamıyla Bilgi Toplumu haline gelememiş 
toplumları bile etkilemektedir. Zira, küreselleşen rekabetle birlikte, 
bilim, teknoloji, eğitim, savunma, ticaret vb. alanlar da, ister istemez 
bu yapılanmaya ayak uydurmak zorunda kalmaktadır. Sonuçta, Bilgi 
Ekonomisi’ne geçmiş ABD ve AB gibi küresel güçler varken, ortaya 
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çıkan Bilgi Endüstrisi’nden kaçınmak ya da uzak durmak, sadece 
rekabette geriye düşmeye yol açacaktır. Atatürk’ün de dediği gibi, 
“Uygarlık öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakıp ortadan 
kaldıracaktır”

“Bilgi Ekonomisinin dolaylı ve dolaysız olarak ortaya çıkarttığı bir 
bilgi manipülasyonu mekanizması vardır. Bu mekanizmanın do-
laysız olarak ortaya çıkmasının nedenleri, görece politiktir” şeklinde 
önemli saptama ve tanımlamalar yapan araştırmacı, bilginin iletilme-
sindeki engelleri de aktarmıştır: 

“1. Yasal Engeller: Bir kitabın, yazının, filmin, haberin ya da ista-
tistiğin öğrenilmesinin yasalarla yasaklanmasıdır. Her ülkede az ya 
da çok vardır. Bu tavır beyinleri körletmekten ve bireyleri köleleştir-
mekten başka sonuç doğurmaz.

2. Zaman Engeli: Bilgiye ihtiyaç duyulduğu anda eğer ürettiğiniz 
bilgi kullanıma hazır değilse, ihtiyaç sahibi zaman kaybeder, rakip-
leriyle yarışamaz.

3.  Etkinlik: Elde edilen bilgi, kullanıldığında bir yarar sağlamı-
yorsa etkin sayılmaz. Oyalayıcı, geriletici hatta aptallaştırıcı olur, 
hiçbir işe yaramaz.

4. Parasal Engel: Yarar getirecek bilgiyi, ihtiyaç sahibinin para 
karşılığında elde etmesi gerektiği zaman eğer para varsa engel or-
tadan kalkar, ama yoksa, ihtiyaç sahibi ilaçsız hastaya döner. Bu 
sorun, bilginin ve bilimin tekelleşmesini doğurur, artık fakirler zen-
ginlerle başa çıkamaz.

5. Kavram Engeli: Kullanıcı ne aradığını doğru söyleyemiyorsa, 
bilgi veren ise onun ne dediğini anlayamıyorsa, bilgilendirme olamaz.

6. Yabancı Dil Engeli: Kullanıcı dilini bilmediği bir kaynaktan ya-
rarlanamaz.

7. Bilinç Engeli: Kullanıcı kendi bilgi ihtiyacının farkında olmadı-
ğı, ya da bu ihtiyacın özel bir niteliği olduğunun bilincine varmadığı 
zaman ortaya çıkar.

8. Titreşim Engeli: Günlük dilde buna dalga boyu da denir. Bir-
çok nedenle, örneğin bilgi kaynağı bilinmediği zaman söyleneni algı-
layamadığı için kullanıcı bilginin doğruluğuna inanamaz.

9. Ulaşım Engeli: Bilgi, eğer kullanıcının ulaşamadığı yerdeyse, 
bu engel vardır. Yani kullanıcı, ihtiyaç duyduğu bilgiye kavuşamaz.
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10. İşlem Engeli: Bilgi iletme işlemlerinin yetersizliği yüzünden 
ortaya çıkan bu engel, en çok karşılaşılan engeldir. Yani iletişim zor-
lukları nedeniyle, bilgi kaynağına varılamaz.

ABD’nin daha 1974 yılında Jakson Yasa Tasarısı yoluyla 
gündeme aldığı, bilimsel ve teknik bilginin stratejik önemleri 
gereği süreli yayınlar, bilgisayar yazılımları vb. bilgi ürünlerinin 
ihracını Savunma Bakanlığı’nın iznine bağlaması, yukarıdaki 
engellerin, bilginin manipülasyonu konusunda politik yönden 
ne kadar önemsendiğinin açık bir kanıtıdır. Küresel ölçekte, 
büyük ülkelerin kendi bilgi ürünlerini bu derece koruyup kol-
lamalarına karşın, ülkemizde ulusal kaynaklı bilginin göz ardı 
edilip, araştırmacıların uluslararası atıf dizinlerine girmeye zor-
lanarak, yabancı dilde bilimsel üretimin adeta teşvik edilmesi, 
kimi üniversite kütüphanelerinde Türkçe kaynakların İngilizce 
konu başlıklarıyla kataloglanması olguları, üzerinde yoğun ola-
rak düşünülmesi gereken konulardır.

Bilginin ekonomik nedenlerle manipülasyonu, temelde ekonomik 
şartların (ölçek ekonomisinin) doğal bir sonucu olsa da, Shaphiro 
ve Varian tarafından Sürümleme (Versioning) metodolojisi kavramı 
altında toplanan bu yaklaşım, sonuçları bakımından ciddi bir şekil-
de değerlendirilmelidir. Shaphiro ve Varian, ‘Information Rules’ adlı 
yapıtlarında bilgi ürünleri olarak adlandırdıkları, kitaplar, dergiler, 
gazeteler, sinema filmleri, televizyon programları, bilgisayar yazı-
lımları, veri tabanları vb.’nin hep aynı ürün yönetimi mekanizmasını 
kullandıklarını saptamışlardır. Bunun nedeni, bilgi ürünlerinin sabit 
maliyetlerinin tamamen yitik maliyetler olması, yani bir bilgi ürünü 
üretilmeye başlandığında bu maliyetlerin başka alanda değerlendi-
rilemeyeceği olgusu (sözgelimi bir sinema filmini bir kez çekilmeye 
başlandığında, bununla sadece film üretilebileceği, oysa pencere 
camı için yapılan hammadde yatırımının otomobil camı için kulla-
nılabileceği) ve değişken maliyetlerin bu sabit üretim maliyetlerinin 
yanında önemsiz kaldığı gerçeğidir. Sözgelimi bütçesi 10 milyon TL 
olan bir filmin, DVD biçiminde çoğaltılması 1 TL dahi tutmaz. Dola-
yısıyla, bir bilgi ürünü ne kadar çok çoğaltılırsa, ortalama maliyeti o 
kadar düşer ve karlılığı da aynı oranda artar. Örneğin gazetelerin, 
basılı nüshalarının yanı sıra, internet sürümlerini de bedava sunma-
larının nedeni budur. Gazeteye haber üretimi için sarf edilen maliyet, 
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nasılsa yitiktir. Gazetenin üretim maliyetinin yanında önemsiz ka-
lan internet üzerinden yayımlama maliyeti, bu mecradan sağlanan 
inanılmaz reklam gelirini, hiç bir mecrayla kıyaslanamayacak kadar 
yüksek hale getirmektedir.

Yazarlar ölçek ekonomisinin bu doğal sonuçlarının, pazarda var 
olan, yüksek beklentili ve fiyat hassasiyeti olmayan alıcılar için, dü-
şük sürüm ve yüksek kar marjı modeli, fiyat hassasiyeti düşük olan 
alıcılar için de, yüksek sürüm düşük kar marjı (sürümden kazanmak) 
modeliyle kullanılabileceği görüşünü ortaya koyarlar. Sürümleme 
adını verdikleri yöntemle, her iki modeli farklı beklentideki alıcıla-
ra ulaştırmak mümkündür. Yazarlar bu amaçla, bir dizi Sürümleme 
tekniği tanımlarlar; ki bunlar da bilginin ekonomik nedenlerle mani-
pülasyonu bakımımdan, can alıcı önem taşırlar. Bu tekniklerin bazı-
ları, gerçekten de bu konuda ne kadar duyarlı olmak gerektiğinin de 
kanıtıdırlar. Sözgelimi:

- Geciktirme Tekniği: Aynı bilginin, gecikmesiz sürümünün daha 
pahalı, gecikmeli sürümünün daha ucuza pazarlanması. Özellikle 
gelişmekte olan ülkelerin maddi kaynak yetersizlikleri nedeniyle, bil-
giye daha geç ulaşmalarına yol açabilecek bu teknik, ne yazık ki 
politik nedenlerle de, baskı aracı olarak kullanılabilir.

- İşletim Hilesi: Özellikle teknolojiye dayalı bilgi ürünlerinin ör-
neğin yazılımların düşük sürümlerinin daha yavaş çalışması. Gene 
aynı nedenle, bir baskı aracı olarak kullanılabilir.

- Kapasite ve Kalitesi: Aynı ürünün, düşük kapasiteli sürümü-
nün daha ucuza satılması. Ülkemizin bir zamanlar mahkum edildiği 
ucuz ansiklopedi furyasının nedeni budur.

- İşlevsellik Önceliği: Daha yüksek işlevselliğe sahip sürümle-
rin, daha pahalı olması. Gene önemli bir baskı aracı olabilecek bir 
teknik.

- Kapsam Genişliği: Daha geniş kapsamlı sürümlerin daha pa-
halıya satışı. Belki de, en güçlü baskı aracı olabilecek teknik budur.

Özetle: Görüleceği gibi, dezenformasyon uygulamaları, So-
ğuk Savaşın bir sonucu olarak, varlıklarını bugüne dek sürdür-
mektedir. Bu uygulamaları bilginin manipülasyonu olgusundan 
bağımsız düşünmemek gerekir. Zira, etkileri bakımından güç-
lü benzerlikler taşımaktadırlar. Her iki alanda da, bilgi olgusu 
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stratejik bir unsurdur ve kimi zaman bir silah olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Bilginin her iki alanda da silah olarak kullanımı 
gizli ve perdelenmiştir. Bilginin gizli ve perdeli bir şekilde bir 
silah olarak kullanımı da, toplumlar, devletler ve sistemler üze-
rinde yıkıcı ve zararlı bir etki oluşturur. Dezenformasyon’un ve 
bilgi manipülasyonunun yıkıcı ve zararlı etkilerinden korunmak 
için öncelikle, uyanık ve dikkatli olmak önemlidir. Sonra da, 
doğru bilginin, yanlış bilgiyi her zaman kovacağından hareket-
le, doğru bilgiyi doğru araçlarla arayıp bulmak gereklidir, yani 
“en hakiki mürşit olan bilimsel yöntem ve projeler geliştirilme-
lidir”225 ve de, milli ve insani bir duyarlılık ve tutarlılıkla hareket 
edilmelidir.

Bankacılıkta Bilgi İstihbaratçılığı
Alternatifbank’ın Yunanlı Alpha Bank’a satışını engelleyen 

‘casusluk skandalı’ Aksiyon dergisinde yer alan bir haberle yeni bir 
boyut kazanmıştı. 2001 yılında kamu bankalarının yazılım ihtiyacını 
karşılamak için kurulan Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (Fintek) 
şirketi üzerinden çok gizli bir casusluk faaliyeti gerçekleştirildi. Ziraat 
ve Halk Bankası’nda saklanan tüm verileri özel bir yazılımla ele ge-
çiren yabancı gizli servisler, bunlara ilaveten kamu bankalarına ait 
birçok bilgiyi de ele geçirmeyi başarmıştı. Aksiyon Dergisinin habe-
rine göre, ABD Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) ve İsrail Gizli Ser-
visi (MOSSAD) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bu operasyonla 
maaşını kamu bankalarından alan 5 bin MİT mensubunun da gerçek 
kimlikleri açığa çıkmıştı. Şirketin örtülü bir operasyonda kullanıldı-
ğını doğrulayan bir istihbarat yetkilisi, şok operasyonun amacını şu 
sözlerle aktarmıştı; “Birincisi, bankacılık sisteminin omurgasını 
oluşturan kamu bankalarının yapısı hakkında bilgi edindiler. 
İkincisi, maaşını bu bankalar eliyle alan kamu görevlileri özel-
likle de istihbaratçıları tespit ettiler. Üçüncüsü ise, Türk ekono-
misinin kırılganlıkları hakkında bilgi edinip, yeni operasyonlar 
için imkan ve fırsat ürettiler” 

Uzmanlar, yabancı gizli servislerin benzer bir yolla Uluslararası 

225)  Yrd. Doç. Dr. Aykut Arıkan / Haziran – 2007 / Strateji Dergisi
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Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’na ait gizli bilgileri de ele ge-
çirdiklerini hatırlatıyordu. Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından 
hazırlanan ‘Promis’ isimli özel bir yazılım programını satın alan bu iki 
kurum, programdaki açıkları fark etmemiş ve üye ülkelerin bankacılık 
sırlarının CIA ve MOSSAD’ın eline geçmesi sonucunu doğurmuştu. 
Skandalın Bağımsız Gazeteciler tarafından ortaya çıkartılmasının 
ardından IMF ve Dünya Bankası yetkilileri programı kullandıklarını 
kabul etmiş ve kamuoyundan özür dilemeye mecbur olmuştu. 

Derginin haberine göre, soğuk savaş sonrasında ortaya çıkan 
değişime ayak uyduran istihbarat örgütleri 1992 yılından itibaren 
“ekonomik casusluk” faaliyetlerine büyük önem vermeye başlamıştı. 
Eskinin hızlı silah çeken ve araba kullanan, o davetten bu resepsi-
yona koşan diplomat kisveli James Bond tipi casuslar dönemini ka-
patıp, işadamı görünümlü casusları çalıştırmaya başlayan gizli ser-
vislerin bir numaralı hedefi ise artık finansal kuruluşlar yani banka ve 
sigorta şirketleri olmaktaydı. Bu tarihten itibaren ekonomik nitelikli 
operasyonların gizli servislerin başlıca uğraş alanı haline geldiğini 
kaydeden istihbarat yetkilileri Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’in Alp-
ha Bank’ın satışında oynadığı rolün ülke güvenliği açısından büyük 
önem taşıdığını vurgulamışlardı. 

Muhaberat’ın operasyonu emniyete takılmıştı!
Aynı derginin gündeme getirdiği bir diğer bankacılık operasyo-

nunun perde arkasında ise, Saddam Hüseyin’in gizli servisi El Mu-
haberat yer alıyordu. Kemal Derinkök’ün sahibi olduğu İşçi Kredi 
Bankası’nın Irak Gizli Servisi El Muhaberat tarafından satın alınma-
sı Emniyet İstihbaratı tarafından engelleniyordu. 10 şubesi ve 150 
çalışanıyla küçük ölçekli bir banka olan İşçi Kredi Bankası’nın ka-
sasında ise topu topu 15 milyon dolar bulunmasına karşın, neden 
Saddam yönetimindeki Irak gizli servisinin hedefi olduğu bugün dahi 
esrarını koruyordu.226

226)  (cihan)



SİYASET VE KARAKTER İRTİBATI

SİYASİ TRANSFER VEYA VİCDAN KAHPELİĞİ

1996-1997 arası bir yıl kadar süren Refah-Yol iktidarı sonun-
da, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in; üç parti tarafından 
ortaklaşa kamuoyuna açıklanan ve Erbakan tarafından imzalı 
bir belge olarak önüne konulan 282’lik bir çoğunluğu hesaba 
katmayıp 250’lik bir azınlığa Hükümeti kurma görevi vermesi, 
o dönemde siyasi transfer pazarlıklarını yeniden gündeme ge-
tirmişti. Mesut Yılmaz’ın kuracağı bir hükümetin; Aydın Doğan 
gibi Medya patronlarının, Koç Grubu gibi tekelci sermaye ba-
ronlarının, Masonların ve mafya babalarının ve diğer bir takım 
karanlık odaların güdümünde değil de, gerçekten milletin hiz-
metinde olacağına, ülke sorunlarına çözüm bulacağına ve ül-
keyi salimen sandığa taşıyacağına inanan, bu niyetle ve kendi 
vicdani kanaatiyle bu hükümete güvenoyu veren Sn. milletve-
killeri gerçekten özgür iradeleri ile mi böyle hareket etmişlerdi?

Tam aksine; kurulacak Mesut Yılmaz hükümetinin, hiçbir ha-
yırlı icraat yapamayacağını, dış güçlerin ve masonik merkezle-
rin emrinden çıkamayacağını ve mevcut sorunları ve sıkıntıları 
katbekat arttıracağını bildikleri halde, sadece “bakanlık hevesi 
ve seçimlerde milletvekilliği garantisi” gibi bir makam veya tril-
yonlarla ifade edilen maddi menfaat karşılığı, transfer pazarlık-
larına oturanlar ise, maalesef “Kendilerini Satmış ve Vicdanla-
rını Kiralamış” kimselerdi. “Andolsun onlar, bunu satın alanın, 
ahiretten hiç bir payı olmadığını biliyorlardı; kendi nefislerini 
karşılığında sattıkları şey ne kötü; bir bilselerdi (böyle davran-
mayacaklardı).”227 Ayeti bunların durumunu ne güzel ifade et-
mektedir. 
227)   Bakara: 102
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Halkın emanetini, insanlık haysiyetini ve vicdani kanaatini 
paraya dönüştürmek üzere piyasaya çıkarmak!.. Dünyalık ma-
kam ve menfaat karşılığı satılmak ve kiralanmak üzere pazarlı-
ğa oturmak... Aslında kişinin “Kendi öz nefsini harcaması”228 ve 
ahseni takvimden esfeli safiline yuvarlanmasıdır.229 Vatanına 
hizmet yapmak, Allah’ın rızasını kazanmak, insanların duasını 
almak ve devamlı hayırla ve hürmetle anılmak için,  bir takım 
nefsi çıkarlarımızdan fedakârlık yapmamız230 gerekirken tam 
tersine, şahsi makam ve menfaat hatırına, bile bile millete ve 
memlekete zarar verecek tercihlerde bulunmak, insanı vicdan 
azabına ve mazlumların gazabına uğratacaktır. 

İmamı Gazali Hz.lerinin “Şayet bir insanın, helal–haram dü-
şünmeden bütün himmet ve gayreti, sadece kesesine ve mi-
desine giren şeyler içinse, onun kıymeti de midesinden çıkan 
şeyler gibidir” tesbiti ne kadar anlamlıdır. Ve hangi partide olursa 
olsun, özellikle dindarlığıyla temayüz eden, İmam Hatip ve İlahiyat 
kökenli bilinen, bir meşreb ve tarikat ehli geçinen milletvekillerinin, 
bu konuda herhalde çok daha duyarlı ve tutarlı olmaları lazımdır. 
Halk ve Hak düşmanı kesimlerin emrinde olacak bir hükümetin olu-
şumuna, şu veya bu bahane ile katkıda bulunmak, mason ve maraz-
lı siyasilerin hıyanetlerine dini kılıf ve mazeret hazırlamak, “Allah’ın 
ayetlerini az bir dünyalığa satmaktır.”

Zalim ve hain yöneticilerin ve kan emici sermayenin sağladı-
ğı bazı menfaatler karşılığı,  din adamı kimliği ile halkı, Hak yol-
dan ayırmaya ve aldatmağa çalışanlar, zahiren servet ve şöh-
ret sahibi olsalar da, ruhen alçalmaktadır.231 Para karşılığı etini 
satan kadınların fahişeliği yanında, vatandaşın emanet ettiği 
temsil ve tercih yetkisini ve vicdani kanaatini satanların “siyasi 
fahişeliği” çok daha beter ve bayağıdır. 

“Kendi kendilerini ve insanlık haysiyetlerini satılığa çıkaran-
lar”232, “Hidayete ve hakikate karşılık değersizi ve dalaleti sa-
tın alanlar”233, “İmanı ve İslam’ı verip,  inkârcılığa ve şeytanlığa 

228)   Bakara: 90 
229)   Tin: 4-5
230)   Bakara: 207
231)   Tevbe: 9
232)   Bakara: 102
233)   Bakara: 16



316 A h m e t  A k g ül

müşteri olanlar”234, “Ebedi olan Ahireti ve cenneti bırakıp şu ge-
çici dünya hayatını satın alanlar”235 sonunda mutlaka pişman ve 
perişan olacaklardır. 

Şayet bir hükümet kurulurken eksik kalan güvenoyları, rüş-
vet makamları ve transfer pazarlıklarıyla tamamlanmaya çalışı-
lıyorsa veya bakanlar ve yüksek bürokratlar CFR ve AB gibi dış 
odaklarca kulaklara fısıldanıyorsa o düzen demokrasi kılıflı bir 
sermaye diktatörlüğü olacaktır. Demokrasi edebiyatı yapanlar, 
eğer milletin hür iradesiyle seçip birinci yaptığı ve iktidara ta-
şıdığı Erbakan’ın Refah Partisini ve hükümetini dışlıyor ve yok 
sayıyorsa, bunların sıfatı sahtekârlıktır. Bu düzen tıkanmış ve 
tükenmişse,  çare kendi yanlışlarını bırakıp gerçeği görmek 
ve Hakk’a dönmek iken, bundan Erbakan’ı milletin inancını ve 
uyanışını suçlu ve sorumlu saymak, tek kelime ile saçmalıktır. 
Bu sahtekârların demokrasi dedikleri, kendi saltanatları,  insan 
hakları dedikleri bir avuç burjuvazinin kendi çıkarları ve serma-
ye diktatörlüğünün devamıdır. Yıllardır, demagoji yapmayı ve 
despotizmi uygulamayı demokrasi diye yutturmaya çalışanla-
rın artık maskeleri yırtılmış ve bütün çirkinlikleri ve art niyetleri 
ortaya çıkmıştır.  

“Refah–Yol’un yasal çoğunluğu var ama, siyasal çoğunluğu 
kalmamıştır” sözleri de bunların safsatasıdır ve kendi demokra-
si anlayışlarını yansıtmaktadır. 

Yani bu ülkede inanan, inancını yaşayan, tarihine ve töresine 
sahip çıkan insanların ve onların temsilcisi olanların oyları 1 (bir) 
sayılacak, solcuların,  soyguncuların, sosyetenin ve soysuzların oyu 
2 (iki) sayılacaktı. Çünkü onlar imtiyazlı vatandaşlardır! Çünkü on-
lar sıradan halk değil, birinci sınıf seçkin ve seviyeli insanlardır(!?..) 
Çünkü onlar hakikat düşmanlarıdır!... Çünkü onlar maneviyat düş-
manlarıdır!  Çünkü onlar İslami hayat düşmanlarıdır!... Çünkü onlar, 
aslında Kur’an hükümlerine inanmadıkları halde, milletin korkusun-
dan Müslüman geçinen münafıklardır!.. Ve şimdi bu din ve demok-
rasi münafıklarına geçici ve aldatıcı bir ışık yakılmış, sunî bir fırsat 
tanınmıştır. Ama bunların sevinci ve şımarıklığı kursaklarında kala-
caktır.  

Şu ayetler bunların durumunu ne güzel anlatmaktadır:  
234)   Ali İmran: 177
235)   Bakara: 86



317SİYASET VE STRATEJİ BİLGELİĞİ

“Bunların (münafıkların) misali, (karanlıkta) ateş yakan ada-
mın örneğine benzer; (ki onun ateşi) çevresini (biraz) aydınlat-
tığı (ve artık zulümattan kurtulduğunu sandığı bir) anda, Allah 
onların aydınlığını giderip (hidayetlerini karartır) ve (artık) göre-
mez (bakar kör) bir şekilde karanlıklar içinde bırakır.”236

Yeniden hükümet olma ve sömürü saltanatlarına kavuşma ümidi 
ve hevesiyle şımaran ve Erbakan’ın şahsında aziz milletimize, milli 
ve manevi değerlerimize saldıran solakların ve salakların akıbeti de 
böyle olacaktır. Evet, “Görelim Mevla neyler Neylerse güzel eyler” 
diyerek Hakkı haykırmaya ve halkı uyarmaya çalışmak imanın ve 
insanlığın icabıdır. İslamın gerçeğinden ve Milli Görüşten kurtulmak 
için, Hak davadan kaçıp kaytarıcı ve din istismarcısı sahtelerle top-
lumu avutmaya ve kendi dömürü saltanatlarını ayakta tutmaya çalış-
ma çabaları da kendi aleyhlerine sonuçlanacaktır.

Ha, sahiden siz, demokrasinin beşiği ve batılı değerlerin 
merkezi sayılan İngiltere parlamentosunda, muhalefete bağlı 
milletvekillerinin, iktidarın ve özellikle mason localarının iste-
diği kanun ve kararları çıkarmak üzere, her parmak kaldırıştan 
sonra, meclisteki özel bir veznenin önünde kuyruğa geçip para 
çeklerini aldıklarını biliyor muydunuz.?!. İşte dejenere olmuş 
demokrasi!. İşte sahte şeffaflık idaresi!. Ne lüzum var gizli pa-
zarlıklara...

Bir de, Türkiye’de hiç beklenmedik bir anda ve tarzda geli-
şen bu hükümet krizinin, acaba o sene ABD’nin Atlanta Kenti 
yakınlarında ve 12-15 Haziran 1997 tarihleri arasında- yani tam 
da ülkemizde D-8 zirvesinin yapıldığı bir sırada- toplanan 45. 
Bilderberg Dünya masonları gizli toplantısının hemen arkasın-
dan gündeme gelmesi ve eski yeminli Bilderbergcilerden oldu-
ğu söylenen237 S. Demirel, M. Yılmaz ve B. Ecevit arasında ce-
reyan etmesi, sadece bir tesadüf mü sayılmalıydı? Ve yine aynı 
yıl Türkiye’den Sabah Grubu Patronu dönme Dinç Bilgin, Enka 
Holdingten Sinan Tara, Boğaziçi rektörü Prof. Üstün Ergüder 
ve Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel ve Kıdemli Mason Se-
lahattin Beyazıtın katıldığı, “İslamî gelişmelerin ve Türkiye’nin 
özellikle ele alındığı” ve başkanlığını eski NATO genel sekreteri 
Lord Carrington’un yaptığı Bilderberg toplantısından bir hafta 

236)   Bakara: 17 
237)  24 Haziran 1997 Zaman: Kulis
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sonra ülkemizde baş gösteren bu demokrasi dışı sivil devrim 
ve densizliklerin acaba bu toplantıyla hiçbir ilişkisi yok mudur? 
diye düşünmek lazımdır. Daha sonra 27 İslam Ülkesini parça-
lamayı hedefleyen BOP’un eşbaşkanı sözde dindar kahraman 
(!) larla bir müddet daha ayakta kalmayı başarsalar da, dünyayı 
değiştirecek bir hakikat devrimiyle, zulüm düzenleri derbeder 
olup yıkılacaktır.

•SİYASET VE DIŞ GÜDÜM MESELESİ
“Dikkat; “Bir konu üzerinde düşünceyi yoğunlaştırma, ay-

rıntılar içindeki gizlilik ve inceliklerin farkına varma, konuşula-
na önem verme ve hesaba katma” anlamına gelir. Ve maalesef 
bugün insanımızın en çok kaybettiği haslet ve hususiyetlerden 
birisi de, dikkattir. Günümüz ve geleceğimizle ilgili hayati önem 
taşıyan bilgiler ve belgeler gözümüzden kaçmakta, üzerinde 
gereği gibi durulmamakta ve hemen unutulmaktadır. Dikkat-
sizlik ve beyin tembelliği yaygın bir hastalıktır. Ve tabi gafil ve 
unutkan beyinlerin, vurdumduymaz ve sorumsuz bireylerin 
oluşturduğu kalabalıkların peşin cezası ise, gözü açık zalimlere 
köle ve kukla olmaktır.

Daha önce Kanal 7 de halkımıza gösterilen “gizli mason 
ayinleri ve şeytana tapma törenleri” filmi yüzünden, Fransız 
Mason Locaları Büyük Amiri Paul Veyset’in, Türkiye Masonları 
Üstad-ı Azamı Necip Arıduru’ya gönderdiği tehdit dolu talimatın 
ele geçirilip 17 Mart 1997 tarihli Milli Gazete de yayınlanması 
da yine tarihi bir olay olmasına rağmen maalesef gerekli ilgi 
ve yankıyı bulmamıştır. Refah-Yol’un yıkılmasıyla sonuçlanan 
sunî hükümet krizi biraz da bu olayla bağlantılıdır. Bu önemli 
belgenin kendilerine de gönderilmiş olmasına rağmen, foyalı 
ve boyalı basın yayınlamamışlar, hatta bizden bilinenlerin bir 
kısmı dahi, masonları üzmeye ve ürkütmeye yanaşmamışlardır.

Bu belgenin özetini ve özelliklerini tekrar hatırlatalım:
1- İsrail Siyonist kurmaylarının tahrik ve telaşıyla Fransız Mason 

Localarının Türkiye’deki birader uşaklarına gönderdiği talimat belge-
sidir. Asıl hedef Erbakan ve Refah partisidir. O hükümet krizi de bu 
güçlerin marifetidir. 

2- Türk basınındaki ve diğer kurum ve konumlardaki (Dışiş-
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leri, bürokrasi, partiler, sivil örgütler, sendikalar, iş adamları vs.) 
masonların organize edilerek R.P.’nin mutlaka iktidardan uzak-
laştırılması emredilmekteydi ve maalesef bu gerçekleşmiştir.

3- R.P.’ye giderek artan ilgi ve sevgiyi önlemeye ve Millî Görüşü 
kötülemeye yönelik her türlü iftira ve karalama kampanyasının hız-
landırılması öngörülmektedir. İrticacı diye şirketlere bile savaş açıl-
ması bu yüzdendir.

4- R.P.’yi destekleyen, haklı ve hayırlı hizmetlerini takdir eden ve 
ülkemiz aleyhindeki hıyanet hareketlerini millete gösteren tüm milli 
basın ve yayın kuruluşlarının, hatta Kuran Kursu ve dini okulların 
her yola başvurularak, kötülenmesi, kösteklenmesi ve körletilmesi 
gerektiği söylenmektedir.

5- İkinci bir emre kadar masonik faaliyetlerin askıya alınma-
sı, gizli bilgi ve belgelerin ortadan kaldırılması, masonluğa mü-
racaatların şimdilik dondurulması ve mason sırlarını ifşa eden-
lerin-şeytan yasalarına uygun-cezalandırılması istenmektedir.

Hatırlanacağı gibi 13 Haziran 1995 de İsrail Cumhurbaşkanı 
Ezer Weizman Türkiye’ye gelmiş, genel seçimler öncesi, “Re-
fah Partisinin ve İslamî gelişmelerin İsrail’i rahatsız ettiğini ve 
Erbakan tehlikesine karşı tüm laiklerin birleşmesi gerektiğini” 
ifade etmiş ve hatta daha ileri giderek –sanki kendisinden tali-
mat alıyorlarmış gibi, “Cumhurbaşkanı Demirel ve komutanla-
rın da Refahlı bir iktidara izin vermeyeceklerini” söylemek küs-
tahlığını göstermiştir.

Ve maalesef Siyonist ve baş anarşist Weizman’ın talimatı yer-
li masonlar ve medya tarafından aynen uygulanmış, Refah’a karşı 
korkunç bir kampanya başlatılmış ama hamdolsun birinci parti olma-
sına ve sonunda hükümeti kurmasına mani olunamamıştır. Ancak 
aynı Siyonist merkezlerce Fransız masonlarının eliyle Türkiye’de-
ki uşaklarını kışkırtıp, Refah-Yol’lu yıpratmak ve yıkmak hesapları 
yapılmış ve sonunda başarılmıştır. Hayrettir ki, bir kısım dindar ve 
muhafazakâr çevreler, Cemaatler ve Hocaefendileri bile, bunalımın 
atlatılması ve istikrarın sağlanması bahanesiyle ”Erbakan baş-
bakanlığı bırakmalıdır!”  diyerek, dolaylı da olsa Siyonist Weiz-
man’ın ve Fransız Masonlarının amacına, bilerek veya bilmeyerek 
katkıda bulunmuşlardır.

Aynı odaklar ve adamlar, Refah Partisinin kapatılması üze-
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rine kurulan Fazilet Partisini de kapatıp, “Yenilikçi Hareket” 
diye Recep T. Erdoğan ve ekibini kışkırtıp Milli Görüşten ayır-
mış, parlatıp pohpohlayarak iktidara taşımıştır. Yularlarını elle-
rinde tutmak ve dengeyi korumak için Cemaatle Hükümeti, 11 
yıl kucaklaştırıp suç ortağı yapmış, sonra aralarını bozup biri 
birlerine karşı kullanmıştır. Recep T. Erdoğan’ı “dindar kahra-
man” rolüyle BOP eşbaşkanı yaparak 26 İslam ülkesinin ve Tür-
kiye’mizin parçalanma planına hizmetkâr kılanlar da, Fetullah 
Gülen’i masonik bir örgütlenme ile “Ilımlı İslam” kılıflı Haçlı-Si-
yonist figüranlığına taşıyanlar da hep aynı odaklardı. Erbakan 
Hocamızın rehberliğinde Kur’an’dan edindiğimiz Siyasi feraset 
ve stratejik öngörüyle, bu gerçekleri otuz yıl öncesinden gün-
deme taşıdığımız ve halkımızı uyardığımız için başımıza ne işler 
açılmıştı. Ama sonunda yine “doğru”lar haklı çıkmıştı.

Hâlbuki o dönemde;
a) MGK’nın başkanı Sn. Süleyman Demirel’di. Bu kararların birin-

ci derecede mes’ulü de, bir bakıma mimarı da kendisiydi. Ve Sn. De-
mirel’i yıllar boyu oylarıyla bu makamlara taşıyanlar acaba kimlerdi?

b) MGK’nun on bir üyesi içinde Refah’ı temsilen Erbakan tek ki-
şiydi. Yani çok zor şartlarda direnmişti.

c) RP’yi bir koalisyon şartlarına mahkûm eden, ve oylarıyla batıl 
partileri destekleyen kesimler, asıl suçlu ve sorumlu değil miydi?

d) Erbakan bu kararların gereksizliğini ve geçersizliğini göster-
mek üzere bütün siyasî partileri ve sivil örgütleri tek tek ziyaret edip, 
demokratik tepkilerini ve desteklerini isterken, hem dindar hem de 
demokrat kesimler, oy verdikleri ve çıkar ilişkilerine girdikleri bu par-
tilere baskı yapmayı düşünmüş ve denemişler miydi?

e) Erbakan Hoca’nın Başkanlıkta kalarak bu kararları Millî ve ma-
nevi menfaatlerimizin lehine yumuşatması ve yavaşlatması imkânını 
ve diğer ekonomik ve sosyal reformları başarıya ulaştırması fırsatla-
rını savunması gerekirken, masonların ve maneviyat düşmanlarının 
arzusu istikametinde: “Erbakan çekilsin!” demek acaba sadece 
basit bir haset ve gaflet ifadesi miydi? Yoksa kasıtlı bir hıyanete alet 
olmanın alameti miydi?

f) Dinî gayret ve hizmet perdesi altında yapılan çirkin istis-
mar ve suiistimallerin mutlaka önlenmesi lüzumu da izan ve 
insaf ehli tarafından kabul edilmesi gereken acı bir gerçekti. 
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Erbakan iktidarını zora sokmak için, sürekli gösteriler yapan ve 
ortalığı karıştıran radikal İslamcılar’ın hepsi, sonunda AKP’ye 
geçmiş ve nedense bir kuzu kesilmişlerdi!?

Evet, evet... Saflar giderek daha bir belirginleşmiş, Siyonizm’in 
uşağı Masonlar bir tarafa, insanî düşüncelerin aşığı Müslümanlar bir 
tarafa geçmişti. Şeytanın çocukları Batıl tarafta, Rahmanın yolcuları 
HAK tarafına yönelmişti.

Çok kısa bir dönemde, anarşinin beli kırılmışken, ekonomik 
dengeler kurulmuşken, velhasıl yıllardır hasretle beklenen barış ve 
bereket ortamı yakalanmışken, sadece sömürü saltanatları yıkılan 
Mason-Medya ve Mafya şebekesinin keyfi için “Erbakan çekilsin” 
demek, şeytana askerlik değil de neydi?

Acaba bu şer cephesi, Refahlı bir iktidarı, Milli çıkarlar için 
mi, yoksa şahsi ve şeytani ihtiraslar için mi yıkmak istemişti? 
Ve biraz daha bekleyelim, kazdıkları kuyuya bakalım kimler dü-
şecekti. Ve unutulmasın ki, Orduyu millete karşı kışkırtanlar ise 
kendi tuzaklarını eşmekteydi. Ve zaten kurdurulan, önce Mesut 
Yılmaz hükümeti, sonra MHP ortaklı Ecevit hükümeti, 28 Şubat 
kararlarını uygulamaya girişecek, çoğu becerilemeyecek ve ir-
tica ile mücadele perdesi altında millete ne eziyetler çektirecek-
ti! Ve kim bilir, kendilerini ve zulüm düzenlerini nasıl bir sonuç 
beklemekteydi?

ABD’nin “Recep Erdoğan’ı” Sayılan Barak Obama’nın Yuları 
Kimlerin Elindeydi?

İslam dünyasında camileri yıkıp, Kur’an-ı Kerim’leri yakan 
ABD askerlerinin başkomutanı Obama’nın 7 yıllık görev süresi 
sonunda yaptığı cami ziyareti “zulme makyaj” çabasıydı...

Görevde olduğu süre boyunca Irak ve Afganistan başta ol-
mak üzere pek çok İslâm ülkesinde camilere yönelik saldırıların 
baş sorumlusu olan ABD Başkanı Obama, son günlerinde Müs-
lümanları hatırlayarak, cami ziyaretine başladı. “İmaj” çalışması 
için tezgâhlandığı çok açık olan “ziyarette” Obama, sanki İslam 
dünyasını cehenneme çeviren ve camileri yakıp kül eden ABD 
değilmiş gibi açıklamalar yapmıştı.

Obama, Baltimore İslâm Merkezi’ne düzenlediği sözde “barış” 
ziyaretinde sanki İslâm topraklarında Müslümanlara kan kusturan 
ve camileri yıkan askerin başkumandanı değilmiş gibi, İslam’a 
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karşı nefretin haksızlığını, Müslümanları da ABD’nin bir parçası say-
dıklarını söylemekten utanmamıştı.

Obama döneminde ABD’nin bombaladığı camilerden sadece 
birkaçı:

• 28 Aralık 2011: İşgalci ABD askerlerinin Irak’ta bir camiyi 
kahkahalarla bombalarken çekilen videosu yayımlandı.

• 25 Mayıs 2012: Amerikan İHA’ları Pakistan’ın Kuzey Veziris-
tan bölgesinde bir camiyi Cuma namazı esnasında iki füzeyle 
vurarak yıkmış. Onlarca Müslümanın katline sebep olmuşlardı.

• 12 Ocak 2013: Afganistan’ın Vardak Eyaletinde bir cami 
bombalarla yerle bir edilmiş, 18 kişi şehit olmuşlardı.

• 08 Ekim 2014: Ayn’el-Arab’da (Kobani) bir cami bombalan-
mış, namaz kılan 40 müslüman şehit olmuşlardı.

• 18 Şubat 2015: Irak’ın El-Andar şehrinde namaz sırasında 
bombalanan camide 14 kişi şehit olmuşlardı.

Hem Müslüman ülkelerde taş üstünde taş bırakılmayacak, 
hem de Müslüman dostu olunacak!

Hem Irak’ta, Afganistan’da milyonlarca Müslüman kaliama 
uğratılacak, hem de Müslüman dostu olunacak!

Hem Müslüman ülkelere bomba yağdırıp camiler yıkılacak, 
hem de Müslüman dostu olunacak!

Hem sürekli İsrail hamiliği yapılacak İsrail’in işgalciliğine, 
zulmüne sahip çıkılacak, hem de Müslüman dostu olunacak!

İşte bu kanlı eller, “Müslüman dostu” görünme propagan-
dası maksadıyla yapılan bir cami ziyaretiyle temizlenip aklana-
mazdı, kandıramazsınız.238

Türkiye nasıl yönetiliyor ve yönlendiriliyor ise, ABD de aynı 
odaklar ve metotlarla idare ediliyordu. Tek fark, Amerika’daki 
“Lobiler güdümlü demokrasi” çoktan rayına oturtulup rahatlık-
la işlediğinden, Türkiye’deki gibi, ikide bir askeri ve masonik 
müdahalelere gerek kalmıyordu. Evet, Barak’tan barış uman-
lar, yanılıyordu! ABD Başkanı (Yahudi Lobilerin Kuklası) Ba-
rak Obama ile aynı adı taşıyan dönemin yüzsüz Siyonist İsrail 
Savunma Bakanı Ehud Barak, ülkesinin, “İran’ın nükleer silah 
edinme çabalarını sürdürdüğüne inandığını” söylüyordu. Ba-
rak, dört ülkeyi kapsayan Ortadoğu gezisi kapsamında İsrail’e 
238)  5 Şubat 2016 / Milli Gazete
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gelen ABD eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’la görüşme-
sinden sonra açıklama yaparak: İran’ın bir taraftan görüşmeler 
yoluyla dünyayı aldatmaya devam ederken, diğer taraftan da 
nükleer silah edinme çabalarını sürdürdüğünü ve İsrail’in bun-
dan şüphesi olmadığını ifade ediyordu. Siyonist Barak, “Hür 
dünya liderlerinin de, gelecekle ilgili kararlarında dikkate alın-
ması gereken bu tür gelişmelerin farkında olduklarına inandığı-
nı” ve alacakları tedbir girişimlerine destek çıkacaklarını belir-
tiyordu. Ehud Barak, İsrail’in İran konusundaki tutumuyla ilgili 
olarak da, “Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, İran’ın 
nükleer tehdidi karşısında hiçbir seçeneği göz ardı etmiyoruz” 
diyor ve diğer ülkelere de hiçbir seçeneği masadan kaldırma-
maları önerisinde bulunuyordu. Yani hem İran’ı hem de yan-
daşlarını açıkça tehdit ediyordu. Ama hiç kimse kalkıp da “Ya 
hu, İran henüz Atom Bombası yapmaya hazırlanıyor diye bunu 
bölge barışı için bir tehdit ve tehlike sayanlar, niye İsrail’in elin-
deki hazır nükleer başlıklı 500 füzeyi hiç sorgulamıyor?” diye 
sormuyor ve gündeme taşımıyordu!

Irak’taki Amerikan neo-con katliamı Moğol istilasına bile rah-
met okutuyordu! 

Tam o sırada Uluslararası Bağdat Sempozyumu için İstanbul’da 
bir araya gelen bilim adamları, Bağdat’ın içinde bulunduğu vahim 
durumdan kurtarılması için insanlığa çağrı yapıyor, ama hür dünya 
kulak tıkıyordu. Sempozyumun açılışında konuşan M.Ü. Rektörü 
Prof. Dr. Necla Pur, “Bu sempozyum herkes gibi beni de hü-
zünlendiren bir sempozyum. Dünyanın lideri olan sözde kültü-
rün, paranın, her şeyin tek lideri olan ABD tarafından Bağdat’ın 
bugünkü haline getirilmesi Moğollarca gördüğü istiladan çok 
daha ağır ve çok daha vahimdir” itirafında bulunuyordu. Ve işte 
böyle bir süreçte, Siyonist katil Ehud Barak’la aynı soyadı taşı-
yan (Yahudi annesinden dolayı) Barak Obama Amerika’da baş-
kan seçiliyordu. Hüseyin Barak Obama’nın, annesinin kendisi 
daha bebek iken boşadığı Kenyalı zenci Müslüman babasından 
dolayı, İslam ve Afrikalı kökenini, sürekli istismar eden Yahudi 
merkezler için kullandıkları, kirlenip yıpranınca da kağıt mendil 
gibi buruşturup atacakları kişilerin; siyah ve beyaz olmalarının, 
Müslüman veya Hıristiyan olmalarının hiç fark etmediği düşü-
nülmeden, zavallı kalabalıklar bedava bayram ediyordu!
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Ortaokul yıllarımızda Elazığ Başaran Kur’an Kursu’nda iken ders 
aldığımız, şu anda Medine-i Münevvere’de Kur’an-ı Kerim Kıraat 
üstatlığı yapan, iki gözü ama olmasına rağmen ilk, orta, lise ve üni-
versiteyi bitirip diploma alan Hafız Mustafa Albayrak Hocaefendi ilk 
eşinden ayrıldıktan sonra, Medine’de bir zenci hanımla evleniyor-
du. Ziyaretine giden eski talebeleri: “Hocam affınıza sığınarak ve 
haddimizi aşarak merakımızdan soruyoruz, önceki beyaz eşiniz 
mi, şimdiki siyah eşiniz mi daha güzel?” şeklinde bir şaka yapı-
yorlar. Mustafa Hocanın yanıtı bize, Yahudi Lobilerini hatırlatıyordu: 
“Oğlum ben, sadece hizmet ve hürmetlerine, sadakat ve tesli-
miyetlerine bakıyorum. Çünkü kör olduğumdan, zaten güzellik 
seçemiyorum!..” diyordu.

Obama, sadece “maşa”lık yapıyordu.
Babası Hüseyin Obama Kenyalı, Luo Kabilesi üyesi bir zenci ve 

Müslüman biliniyordu. Misyoner bursu ile Amerika’ya okumaya geli-
yor, burada beyaz bir Amerikalı (Yahudi asıllı) Hristiyan kadınla ev-
leniyordu. Oğluna Barak Hüseyin adını veriyor, çocuk çok küçükken 
karısı tarafından terk edilip Kenya’ya dönüyordu. Obama’yı Yahudi 
asıllı sözde Hıristiyan annesi ve annesinin ailesi yetiştiriyor ve bu 
yüzden Hıristiyanlığı seçiyordu. Obama, “Amerika’da devrim” “İhti-
lal” “zenci başkan” “Müslüman başkan” ambalajıyla ezilen dünyaya 
sevimli gösterilmeye çalışılıyor, bu sayede Amerika’nın kaybettiği 
prestiji tekrar kazanması hedefleniyordu. Oysa, Obama’nın, Müslü-
man ve mazlum Afrika’nın fethi için özel olarak seçildiği açıkça sırı-
tıyordu. Ve tabi esas proje olan BOP’u hayata geçirmekten ve Asya 
içlerine girmekten asla vazgeçilmiyor ama yeni hedef seçilen Afrika, 
eski projelerin ikinci plana atılması anlamına gelmiyordu.

İşte Obama, Amerikan ordusunun en kısa zamanda Irak’ın kuze-
yinde üslenmesini istiyordu. Zaten Irak işgalinin esas amacı, Kuzey 
Irak’ta Kukla Kürt Devleti kurulması idi, başarılmış gözüküyordu. Bu-
nun, BOP’un uygulanabilmesi için hayati önemde bir hedef olduğu 
zaten gizlenmiyordu. Demek ki Obama, Büyük Ortadoğu Projesi’n-
den vazgeçmek bir tarafa, onu kesin sonuca ulaştırmaya geliyordu. 
ABD, Obama eliyle İran’da Türkleri, Kürtleri ve Belucileri kışkırtarak 
bölücü faaliyetleri derinleştirmeyi planlıyor ve çok ani bir saldırı için 
sinsi bir projede Müslüman(!) Hüseyin Barak Obama’ya piyonluk 
yaptırılıyordu. El-Kaide ile mücadele bahanesiyle, Müşerref’in de 
bertaraf edilmiş olmasından faydalanarak, Amerikancı Pakistan hü-
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kümetinin de desteğiyle bu ülkeye asker sokup Pakistan’ın nükleer 
silahlarını kontrol altına almak hesapları güdülüyordu.

Türkiye Düşmanı Yahudi Joe Biden Başkan Yardımcısı Yapılı-
yordu! 

Obama’nın yardımcısı Bay Co, Türkiye düşmanlığı ile tanını-
yordu. Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğunu öne sürüyor, Ermeni 
soykırımının ABD tarafından resmen tanınması için özel çalışmalar 
yürütüyordu. Irak saldırısının mimarlarından Colin Powell, Bakan 
atanıyordu. Abdullah Gül’ün, Dışişleri Bakanı iken Powell ile hizmet 
sözleşmesi imzaladığı biliniyordu. Sözleşme maddelerinden biri de 
“Türk Özel Kuvvetlerinin Kuzey Irak’tan çekilmesi ve Türk Ordusu-
nun Amerika’dan izin almadan sınır ötesi harekat yapmaması” olu-
yordu. Pavıl bu suretle hem PKK’yı hem de Barzani yönetimini ko-
rumuş oluyordu. Pavıl, Buş kabinesinden istifa etmişti. İstifa nedeni, 
Amerikan Ordusunun Irak’taki yerleşme stratejisini eleştirmesi idi. 
“Madem ki ana hedef Kürt Devleti kurulması idi, o halde Amerikan 
Ordusu Irak’ın genelinde değil, acil olarak kuzeyinde Barzani böl-
gesinde yerleşmeli idi” diyordu. “Balkan Hızarı” Richard Holbrooke 
Obama Kabinesine taşınıyordu.

Holbruk, Yugoslavya’yı parçalayan ve Müslüman Boşnaklara 
kan kusturan kışkırtıcı ajan olarak biliniyordu. Parçalama yeteneğin-
den dolayı kendisine “hızar” deniyor, yeni görevi ise Türkiye’yi par-
çalamak oluyordu. Holbruk, etnik ayrımcılığı körükleme konusun-
da tartışmasız dünyanın en iyi şeytan uzmanı olarak tanınıyordu. 
Holbruk’un Türk dostu olduğunun söylenmesi tamamen palavraydı. 
Kuzey Irak’ın desteklenmesi ve Türkiye’nin bölünmesi raporlarını 
Amerikan Kongresinde en iyi savunan kişinin kendisi olduğunu bilen 
biliyordu.

Kabine Bakanı (Başbakan) adayı: Siyon Şövalyesi Rahm Is-
rael Emanuel oluyordu.

Bil Klintın’a (Clinton yazılıyor) danışmanlık yapmış bir Yahudi 
oluyordu. Siyonizm’e en çok hizmet etmiş kişilere verilen “Siyon Şö-
valyesi” ünvanını taşıyor. İsrail’de Filistinlilere karşı gönüllü olarak 
savaşmış bir terörist katil. Amerika’da “Zengin Yahudi” lobisinin en 
güçlü adamlarından sayılıyordu. Siyonist Rabırt Geyts Savunma-
nın başına getiriliyordu. Büyük bir ihtimalle Bush’un Savunma Baka-
nı koltuğunu koruyacağa benziyordu. Geyts, her iki partinin de saygı 
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duyduğu bir isim olması nedeniyle iki partinin işbirliği yapmasında 
rolü olacak deniyordu. Asıl özelliği Siyonist olmasıydı ve Geyts, 
Büyük Ortadoğu Projesi üst düzey yöneticilerinden sayılıyordu. O 
da Pavıl gibi ABD Ordusunun Irak’ta “güvenli bölge”ye, yani Kuzey 
Irak’a çekilmesi gerektiğini savunuyordu. CIA Başkanı Yahudi Mike 
Hayden derin devletten sorumluydu! Mistir Mayk, seçimin ertesi 
gününden itibaren her gün Obama’ya brifingler vermeye başlamış 
bulunuyordu.. Yani: Başkan yeni ama, Amerikan derin devleti hü-
kümranlığı sürüyordu. İşte “devrim” “değişim” ile işbaşı yapacak 
olan “devrimci” kadro bu Siyonist Yahudilerden oluşuyordu.

Amerika’nın Erdoğan’ı Sayılan Barak Obama’nın, kendisinin bile 
unuttuğu Kenya ayağı ve baba tarafı niye gizleniyordu?

Müslümanlığın Kuzey Afrika’da yayılması şöyle oluyordu.
İslam Peygamberi ve insanlık rehberi Hz. Muhammed (SAV.) 

Efendimiz, Mekke’deki baskılar yüzünden 615 tarihinde damadı Os-
man bin Affan başkanlığında 11 erkek 4 kadın Müslüman’ı Habeşis-
tan’a yollamıştı. Habeş kralı Necaşi Eshame onları iyi karşıladı. Afri-
ka böylece Medine’den önce İslam ile tanışmıştı. 639’da Müslüman 
Arap Ordusu’nun Mısır’ı almasıyla ve ticaret yoluyla İslam Afrika’nın 
kuzeyinde yayıldı. Araplar da yerli kadınlarla evlenmeye başladı. Bu 
yüzden Kenya’da bu nesilden siyah, beyaz ve melez bebekler doğ-
maktaydı. Melez olayı Amerika’dan çok önce Afrika’da başlamıştı. 
Arapça ile yerli diller karışarak Arapça “sahil” anlamına gelen ve 
Obama ailesinin de konuştuğu Svahili dili ortaya çıktı.

Obama ailesi Luo Kabilesi mensubuydu.
Obama ailesi, Afrika’nın en büyük tatlı su gölü olan Victoria Gölü 

çevresinde yaşayan Luo kabilesindendi. Luo Kabilesi, bugün Sudan, 
Uganda, Kongo, Kenya, Tanzanya’ya yayılmış bulunan köklü bir ka-
bileydi. Kenya’nın yüzde 13’ü Luo kabilesinden. Luo’ların büyük 
çoğunluğu Hıristiyan, çok azı Müslüman dinini seçmişti. Luo ve 
Kikuyu kabilelerinin çatışmasını Batılılar kışkırtıyordu. Luo’lar, 
Kenya’nın en büyük etnik grubu Kikuyu’lar ile sürekli çatışıyorlardı. 
Luo’lar, içlerinde Müslümanlar da olan Kikuyu’lara düşmandılar 
ama nedense Somali’deki siyah renkli Yahudi kabilesi Yabirs’ler 
ile çok sıcak ilişkileri vardı. Luo’lar ile Yabirs’ler dinsel farklılık ol-
masına rağmen kız alıp veriyorlardı! Luo kabilesiyle Yabirs’lerin iliş-
kisi eskiye dayanıyordu. Yabirs’ler Hz. Davud döneminde Somali’ye 
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gelip Luo’lar ile ilişkiye geçmiş oluyorlardı. Hristiyan Luo Kabilesi, 
Yahudi Yabirs’lerle birlikte  Amerikalılara zenci köle avlaması 
için yardımcı olmuşlardı. Batı basınında son dönemde yayımlanan 
haberlere göre, Luo’lar  Afrikalıları Yahudi Yabirs’ler aracılığıyla köle 
olarak Amerikalılara satmışlardı! Yani beraber köle ticareti yapmışlar-
dı. Ve bu yüzden Luo Kabilesi, Batı ile oldukça iyi ilişkiler kurmuşlar-
dı. Bu yüzden Afrika kabileleri Luo’lardan pek hoşlanmazlardı.

Barak Hüseyin Obama’nın babası misyoner bursu ile ABD’ye 
gidip okuyordu.

İşte Obama’nın babasının Amerikalı misyonerin bursuyla ABD’ye 
gitmesi bu kirli ilişkiye dayanıyordu. Seçim çalışmaları sırasın-
da Obama hakkında sürekli, “Obama hiç köle olmadı” denilmesi-
nin altında da bu yatıyordu. Bu propaganda ilginçti; sanki Afrika’da 
yakalanıp Amerika’ya köle olarak getirilmek ayıptı, ama Amerikalı-
larla işbirliği yapıp başkalarını köle diye satmak şeref sayılıyordu. 
Kikuyu iktidarı Batı karşıtı ve bağımsızlıkçı davranıyordu. Ken-
ya’nın yüzde 13’ünü Obama’nın kabilesi Luo’lar, yüzde 22’sini ise 
Kikuyu’lar oluşturuyordu. Kenya bağımsızlığını kazandığından beri, 
Batı’nın “totaliter” olarak değerlendirdiği Kikuyu’lar iktidarda bulunu-
yordu. Biraz da Sovyetler Birliği’nin desteği ile bağımsız duruş ser-
gileniyordu.

Kenya’da Yahudi Soros darbesi yapılıyordu.
27 Kasım 2007 seçimlerinde Kikuyu adayı Mwai Kibaki, Luo 

adayı ise Raila Odinga olmuştu. Odinga, Barak Obama’nın kuzeni 
sayılıyordu. Ama Devlet Başkanlığını Kikuyu’lar kazandı, Obama 
ailesi kaybediyordu. Ancak Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna’da olanlar 
Kenya’da da tezgâhlanıyordu. Luo’lar seçime hile karıştırıldığı ge-
rekçesiyle ayaklanıyordu. Ayaklanan Luo’ların başında, Barak Oba-
ma’nın kuzeni olan Turuncu Demokratik Hareketi lideri Odinga yer 
alıyordu. Odinga’nın arkasında ABD vardı, para yardımı ise Yahudi 
Soros’tan geliyordu. Luo’lar ile Kikiyu’ların çatışması sonucu bin kişi 
öldü, 200 bin kişi yerinden yurdundan oldu. Sonunda Kîbaki Devlet 
Başkanı, Odinga Başbakan yapılarak çatışmalara son verildi.

Aynı Soros, ABD seçimlerinde de Obama’yı destekliyordu. 
Obama ile Odinga şimdi Kenya’da Turuncu devrimi tamamlama 
sevdasına düşüyordu.
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Ancak Kibaki’nin Devlet Başkanı olması, Amerika’yı huzursuz 
etmekteydi. Soros desteği ile seçilen Obama ile yine Soros deste-
ğinde Kenya Başbakanlığı koltuğuna oturtulan Odinga, şimdi el ele 
verip Kenya Devlet Başkanlığını da ele geçirerek Turuncu Soros 
Devrimi’ni tamamlamak, Kenya’yı kayıtsız şartsız ABD’ye bağlamak 
hayali içindeydi.

Hedef olarak Afrika’nın dolaylı işgali amaçlanıyordu.
Hedef Afrika’ydı, bunun için de ilk hedef Kenya seçiliyordu. Nasıl 

Orta Doğu petrolleri için yapılan Büyük Ortadoğu Projesi’nde ilk he-
def Kuzey Irak ve ardından Büyük Kürdistan ise, Afrika Petrolleri için 
de ilk hedef Kenya oluyordu. Afrika petrolleri ABD için çok önemli 
sayılıyordu. Çünkü uzun zamandır Çin, sağlam zeminlere basan Af-
rika politikası uygulamaktaydı. Çin’de  Afrika ülkelerinin katıldığı bir 
toplantı yapıldı. Çin, Afrika’da kalkınma projelerine yardım etmekte, 
batı gibi sömürü şartlarını içermeyen bu yardımlardan Afrika ülkeleri 
çok etkilenmektedir. Örneğin Batı’nın “katil” ilan etiği Sudan yöne-
timi, Çin ile sıkı işbirliği içindedir. Çin, Sudan’dan petrol alıyordu. 
(Eğer Sudan, Batı sömürüsüne boyun eğse idi, şimdi “katil” değil, 
“teröristlere karşı savaşan kahraman” olarak el üstünde tutulacaktı). 
Şimdi ABD’nin amacı, yükselen Çin etkisini (ve İslam’a dönüş süre-
cini) kırmak ve Afrika’yı denetim altına almaktı. 

Başbakan iken Sn. Recep Tayyib’i de Afrika yollarına bunlar 
düşürüyordu!

Irak’ta işler kötüleştikçe, Amerika Petrol ve Enerji İşleri Daire-
si, 2015 ve sonrası için bir plan yapmıştı. Bu plana göre şu anda 
ABD’nin petrol ihtiyacının %7’sini karşılayan Afrika, ilk fırsatta bu 
oran %10’a, 2015’de %20’ye, daha sonra %50’ye çıkaracaktı. Bu-
nun için de Afrika’da Avrupa etkisi ve bilhassa Çin etkisi kırılmalıydı. 
ABD, ilk iş olarak Afrikalı Müslümanları kazanmak için BOP Eşbaş-
kanı Tayyip Bey’i görevlendirip o bölgeye yollamıştı. Gazetelerimizin, 
yazarlarımızın “Konsolosluğumuz bile olmayan ülkelerde başbaka-
nın ne işi olur ki?” sorularının cevabı işte bunun altında yatmaktaydı. 
Fetullah okulları zaten zemini hazırlamak, ABD muhibleri yetiştirmek 
için çoktan oradaydı. ABD, 2000 yılında 10 milyar dolar olan Afrika 
kalkınma yardım bütçesini 2006’da 23 milyar dolara çıkardı ve AİDS 
mücadelesi için ayrıca 30 milyar dolar ek ödenek ayırmıştı. Ve tabi 
bunlar sadece lafta kalacak, ABD bu paraları işbirlikçi yandaşlarına 
aktaracaktı.
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Africom: “ABD Afrika Komuta Birimi” Siyonizm’e hizmet ve-
riyordu.

Bu planın tabii ki silahsız yürümesi imkânsızdı. ABD, Afrika için 
bir komuta birimi kurdu: Africom. Africom karargâhı için, Atlas Okya-
nusu’na kıyısı olan Liberya seçilip hazırlandı. İlerde Afrika’da kurula-
cak askeri üsler, bu komuta merkezine bağlanacaktı. Benin, Tanzan-
ya, Ruanda, Gana, Liberya gibi zengin maden ve enerji kaynakları 
olan ülkeler böylece kontrol altına alınacaktı.

Tanzanya: “ABD petrol hırsızı” diyordu.
Bu niyetlere ilk uyanan Tanzanya, Buş’u “Petrol hırsızı” diye kar-

şıladı. Hardley’in Amerika’nın Afrika ilgisini “Afrika’ya şefkat” olarak 
yutturmaya çalışması böylece boşa çıkmıştı. Tanzanya gibi zengin 
petrol rezervleri olan Benin ve Liberya aydınları ise malum yöntem-
lerle susturulmuştu. Ve işte Obama bunun için seçilip “Kukla Başkan” 
yapılmıştı. Afrika’da Buş’un bir türlü oluşturamadığı sempatinin 
üstelik antipatiye dönmesine karşı bulunan panzehir Obama’y-
dı. “Amerika’nın Afrikalı Başkanı” muhabbeti ile göz boyama yoluyla 
Afrika’nın Obama ile fethi sağlanacaktı. Yeni dönemde yeni hedef 
Afrika ve tabi Asya’ydı ve kestaneler Afrika kökenli Obama tarafın-
dan ateşten alınacaktı.239

Ancak, şu nokta gözden kaçırılmaktaydı. Siyonist güdümlü 
Amerika’nın bir hesabı varsa, elbette Allah’ın da bir hesabı vardı. 
Bakalım, Obama’yı Şeytani cephe mi, insani cephe mi daha çok 
kullanacaktı!? Milli Çözüm olarak Barak Obama’yla ilgili tespit 
ve tahlillerimizde yanılmadığımızı ve gerçekleri yazıp karından 
sıkmadığımızı gösteren çarpıcı ve ufuk açıcı yazılar yayınlanı-
yordu.

“Vah, beyinsizler vahhh !” diye başlayan Cem Yaren şunlara 
dikkat çekiyordu:

ABD’de seçim yapılmış, Barack OBAMA zafere ulaşmış; değişim 
kazanmış; bu bir devrim sayılırmış; zihniyet ihtilali yaşanmışmış; o 
ABD’nin GORBİ’si konumundaymış; Hz. Hüseyin Efendimizden işa-
retler taşımaktaymış; Hz. Ali Efendimizin müjdesi varmış; Farsça’da 
“O bizden biri” anlamındaymış!… Vah “beyin özürlüler” vahhhh! Za-
vallı gerçek zenciler, Beyaz Saray önünde sevinç gözyaşları dökü-
yorlar… Dünyadaki ve bizdeki soytarılar, liboşlar, soroşlar, tayyoşlar 

239)  Ali Serdar Bolat, googlegroups.com
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ise günlerdir göbek atıyorlar, gerdan kırıyorlar, popo sallıyorlar… 
Neymiş, “Hamdolsun”(!) Barack OBAMA ABD Başkanı olmuş-
muş” diye coşuyorlardı! ABD’nin kenar mahallelerinden Kasım-
paşa’dan… Affedersiniz; İllinois’ten seçilmiş bir siyahi kahraman-
mış… Hatta o ABD’nin “Karaoğlan”ıymış… Densizler utanmasalar 
“ABD’nin beklenen Mesih’i” diye tapınacaklardı. RTE’nin seçilişi-
ne ne kadar benziyor değil mi? O da Kasımpaşa’dan çıkmıştı, güya 
“ezilenlerin” temsilcisiydi… Ama kısa sürede makyaj aktı ve “Son-
radan görme ve “er”likten dönme” olduğu ortaya çıkıverdi. Şimdi 
foyalarını boyamak için çırpınıp duruyorlardı!..

“Obama” patlayan soysuzluk barajı için bir tıpaya benziyordu!
Şimdi sizlerle bazı rakamları paylaşacağım. ABD’nin nüfusu 

2008 Temmuz itibarı ile 319,5 milyona ulaşıyordu. ABD’nin nüfusu 
1 milyon üzerinde 32 farklı etnik guruptan oluşuyordu. ABD’de en 
önemli etnik gurup (2008 Temmuz itibarı ile) Hispanikler 47,4 mil-
yon. İkinci gurupta ise (2008 Temmuz itibarı ile) 41,2 milyonla Zen-
ciler bulunuyordu. Hispanikler’in yıllık nüfus artış hızı %3,4; Zen-
cilerin ise %1,9; bütün ABD’nin yıllık nüfus artış hızı ise %1,32’de 
kalıyordu. (Not: Hispanik: Endülüs döneminde Arap İslam etkisinde 
kalan İspanyolcayı konuşanlar. Birleşik Amerika’da ve Güney Ame-
rika’daki İspanyol kökenlilerden oluşan topluluklar) Bu şartlar; 2008 
başkanlık seçimlerinde Hispaniklerin diğer nüfusa oranının %20,5; 
Zencilerin diğer nüfusa oranının %17,8; her iki gurubun diğer nü-
fusa oranı %38,3’e; yükseleceğini gösteriyordu. 2012’de yapılacak 
başkanlık seçimlerinde Hispanikler’in diğer nüfusa oranı %22,6; 
Zencilerin diğer nüfusa oranı %18,5; her iki gurubun diğer nüfusa 
oranı %41,2 olacağı anlaşılıyordu. “2012 başkanlık seçimlerinde 
Hispanikler’in istemediği bir başkan seçilemeyecektir” anlamına 
geliyordu. 2016’da yapılacak başkanlık seçimlerinde Hispanikler’in 
diğer nüfusa oranı %25,1; Zencilerin diğer nüfusa oranı %19,5; her 
iki gurubun diğer nüfusa oranı %44,5 olacaktır. Bunun anlamı şudur; 
2016 yılında başkanlık seçimlerini Hispanikler belirleyecek, eğer 
Hispanikler Zenciler ile işbirliğine giderlerse ABD Temsilciler Mecli-
sinde %65; Senatoda ise %53 çoğunluğu sağlayacaklardır. İşte ABD 
derin devletinin (yani Siyonist Yahudi Lobilerin) Demokratların Adayı 
olarak: kırma, genç ve iddialı Barack OBAMA’yı, Cumhuriyetçilerin 
Adayı olarak da yaşlı, muhafazakâr ve iddiasız bir Mc CAIN’i çıkart-
masının asıl sebebi ortaya çıkıyordu. Başkan yardımcılarının seçimi 
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de bu hesaba dâhil edilirse Mc. CAİN’in kaybetmesi için her şeyin 
planlandığı anlaşılıyor. ABD derin devleti, ABD’nin ve Dünya’nın ka-
derine Hispanikler’in müdahil olmasını istememiştir, bundan sonra 
da istemeyecektir. Hispanikler’in başkanlık seçiminin kaderi ile oy-
namamaları için, Obama gibi bir melez-kırmayı 2008 seçimlerinde 
aday yapmış ve seçilmesini sağlamıştır. Hesaplarıma inanmayanlar 
oturup kendileri de bir hesaplama yapabilirler. Onlara bir de etnik 
ve dini ayrımlarını net olarak bulabilmeleri için şu internet sitesine 
bakılmalıdır: (www.joshuaproject.net)

Zenci soy kırımına seyirci bir kırma-melez: Barack Obama, 
Siyonizm’e hizmet ediyordu!

Kırma OBAMA, 1996-2004 arası İllinois Eyalet Senatörü, 2004’te 
de Demokrat Parti’den İllinois Senatörü olarak ABD Senatosu’na se-
çiliyordu. Baba Kenyalı bir Zenci, anne ise Kansaslı bir beyaz olu-
yordu. Peki, Neo-Con ve Semitik inanca göre soyu kim belirliyordu? 
Anne mi baba mı? Tabii ki Anne! Yazımın başından beri OBAMA 
denen ZÜBÜK’e KIRMA dememin sebeplerinden biri buydu; ikincisi 
ise üyesi olduğu İLLUMİNATİ bağlılarındaki konumuydu. Yani be-
yazlarla aynı statüde olması… Harvard Hukuk Fakültesi’ne girerken 
OBAMA’ya kimler kefil olmuştu? Merak edenler araştırsınlar… En 
basitinden adı BARACK olanları bir bir akıllarına getirsinler. Göre-
ceklerdir ki; adı BARACK olanların %98’i MUSEVİ ve aynı zamanda 
YAHUDİ’dir. Baba OBAMA da nedense Harvard mezunu ve burslu(!) 
okumuş… Peki, Barack kimle evlendi yine bir Harvard mezunu Mic-
helle ROBINSON ile. Şu anda İsrail’in Savunma Bakanı kim: Ehud 
Barack!

Gelelim daha önemli bir konuya;
Hatırlayınız 2005 yılı Ağustos ayında Katrina Kasırgası önce 

Louisiana’yı ardından da Missisipi’yi vurduğunu herkesin ha-
tırlaması gerekiyordu. Yani kırma OBAMA’nın senatör oluşun-
dan bir yıl sonrası oluyordu. Yani o ABD Senatosu’ndayken bu 
olay yaşanıyordu. Biz o dönemdeki yazılarımızda, yırtınırcasına 
BUSH’t oğlu BUSH’un Zencilere karşı SOYKIRIM yaptığını bık-
madan usanmadan yazmıştık. Hatta hemen her gün yazılarımız-
da ölmeleri istenen Zencilerden kaçının yaşamını kaybettiğini 
ve toplam kaybı yazmıştık. Sizlere şimdi bu kayıpların bugün 
itibarı ile net bilgilerini vereceğim. ABD devlet kayıtlarına göre; 
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Alabama 2, Florida 14, Georgia 2, Kentucky 1, Louisiana 1,577, 
Mississippi 238, Ohio 2, Toplam 1,836, Kayıp 705 idi. Ama bizim 
edindiğimiz bilgilere göre ise: Alabama 2, Florida 47, Georgia 
11, Kentucky 21, Louisiana 2,843, Mississipi 798, Ohio 26, Ke-
sin Ölüm Toplam 3,748, Kayıplar 4,819, Toplam 8.567 tutuyordu. 
Nedendir bilinmez bunların hepsi de Zenci idi ve bu acı ger-
çek hem Amerikan halkından hem dünya kamuoyundan özenle 
gizleniyordu. Peki bunun adı, doğal afet sonucu ölüm müdür, 
yoksa soykırım mıdır? Bir bilgi daha verelim ki taşlar daha iyi 
yerine otursun. Kasırganın 4’ncü gününde toplam ölüm ve ka-
yıp sayısı sadece 239 (yazı ile iki yüz otuz dokuz)du. Yani tam 
8567 (sekiz bin beş yüz altmış yedi) zenci sahipsizlik ve ilgi-
sizlik yüzünden, açlık ve hastalıktan ölüyordu. Şimdi “beyin 
özürlü” OBAMACI’lara sormak ve hatırlatmak gerekiyordu: Bu 
“soykırım” yaşanırken OBAMA senatoda bu konuda tek keli-
me konuşmuş mudur? Ya da felaket bölgesine gidip katledilen 
Zencilere sahip çıkmış, hesaplarını sormuş mudur? Bir tek sa-
tırlık ifade bulun, ben söylediklerimin ve yazdıklarımın tamamı-
nı yutmaya hazırım.

Gerçek zenci asla başkan yapılmayıp, hemen öldürülüyor, 
kırmalar ise tepe tepe kullanılıyordu!

Tarih Nisan 1996; Bill CLINTON’un Bakanı Ronald Harmon 
BROWN ve yanındakiler Hırvatistan’a uçtuğu Boeing 737’nin 
modifiye edilmiş bir türü olan CT-43 ile -bizdeki Fizikçilerimi-
zin katledildiği Isparta’daki uçak kazasının(!) hemen hemen 
aynısı yöntemlerle- yaklaşma esnasında bir tepeye vururlar ve 
oracıkta ölürler, daha doğrusu böylece öldürülürler. Kazada(!) 
hedef alınan Ron BROWN’dır ama onunla birlikte CT-43, 34 ki-
şiye daha mezar olur. Peki, Ronald Harmon BROWN neden öl-
dürülür? Ron BROWN Hırvatistan gezisinden döndükten son-
ra, Bill CLINTON hakkında ifade verecektir. Eğer Ron bu ifadeyi 
verebilmiş olsaydı Bill CLINTON dönemi Nisan 1996’da sona 
erecekti. Yapılması gerekecek seçimlere de Ronald Harmon 
BROWN Demokratların Başkan Adayı olarak katılacaktı…

Özetle: Barack OBAMA, ABD’nin Recep Beyidir. ABD derin 
devletinin, yani Siyonist Lobilerin güdümündedir. Kırmadır, 
melezdir. Zencilere ihanet etmiştir, bundan sonra da ihanet 
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edecektir. OBAMA, Hispaniklerin ABD Başkanı’nı belirlemede-
ki üstünlüklerini ellerinden almak üzere aday seçilmiş ve ka-
zanması için bütün hileler denenmiştir. OBAMA ile ellerindeki 
kanı yıkayabilmek istemiştir. Kısaca KÜRESEL EŞKIYA ABD’nin 
KÜRESEL kovboyu BUSH yıprandığından vazgeçilmiş, yerine 
KÜRESEL kırması OBAMA getirilmiştir.

Obama, bize ümit vermiyordu!  
Seçimler, Irkçı emperyalistlerin hükümlerinin geçtiği bütün dünya 

ülkelerinde olduğu gibi ABD’de iki büyük partiden yani Cumhuriyet-
çiler ile Demokratların, Mc Cain ile Barack Obama’nın çetin seçim 
mücadelelerini izledik. Bu seçimler 6-8 ay önce başladı. Bu kam-
panya 2008/Kasım’ının ilk haftasında tamamlandı. Bütün dünya’nın 
Obama’nın seçilmesi haberini bir bayram havasında kabul etmesi 
ve gösteriler yapmasını biz de oturduğumuz yerde medya organla-
rımızla yakından izleme imkânı bulduk. ABD nüfusundan 90 milyo-
nu bulduğu söylenen Evangelistler, bütün güçleriyle İsrail’e destek 
olacaklarını alenen açıklamakta böylece Irkçı emperyalizm ABD’de 
zaten hazır bir kamuoyuna sahip bulunmaktadırlar. Seçim çalışma-
ları boyunca ister Demokrat Barack Obama’ya olsun isterse Cum-
huriyetçi Mc Cain’e olsun Amerika’daki aynı büyük holdingler büyük 
paralar aktarmışlar ve adaylardan her ikisine de yasal bağışlarıyla 
destek çıkmışlardır. Bazı büyük finans kuruluşları; Blank Rome LLP, 
Citigroup, Bank of Newyork,  Mellon, Merill Lyncn, Goldman Sachs, 
JP Morgan Chase, Credit Suisse, Lehman Brothers, Morgan Stan-
ley, MGM Mirage, UBS, National Amusements, Citadel Investments, 
Skadden Arps, Time Warner, Harward University ve Univision başta 
gelmektedirler. ABD’nin bu finans ve holding kuruluşları bundan ev-
velki seçimlerde Cumhuriyetçilerle Demokrat adaylara da aynı şekil-
de destek oldukları gibi aday adaylarının aynı parti içinde yaptıkları 
adaylık mücadelelerinde Mitt Romney, Rudy Giuliani ile Obama’nın 
Demokrat rakibi Hillary Cilinton’a da yüklü bağışlarda bulunmuşlar-
dır. Bu holdinglerin ABD’nin, kendilerinin ve Dünya’nın ekonomik krizi 
içerisinde çırpınırken seçimlerde kazanma ihtimali yüksek adaylara, 
daha doğrusu kazanmasını istedikleri adaylara bu kadar büyük des-
tek olmaları boşuna olmasa gerektir. Tabii finans kuruluşlarının rast 
gele adaylar için para yatırmaları da düşünülemez. Eğer seçimi Mc 
Cain kazanmış olsaydı yine netice değişmeyecek, büyük finans kuru-
luşları ve bunların arkasında ki mihrakların istedikleri olmuş olacaktı.
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ABD Yahudi medyasının rolü unutuluyordu!
ABD medyası yani ajans, gazete ve televizyonları da bü-

tün bir seçim çalışmaları boyunca Barack Obama ile Mc Cain 
hakkında değişik haberler ve yorumlar yaparak, bizim adına 
“horoz dövüşü” dediğimiz ABD kamuoyunu ikili bir seçime 
yönlendirmişlerdir. İnsanın yapısının temeli adalete yönelik 
olması şeklindedir. Uzun yıllar ABD’de ezilen siyahların hakla-
rının Obama ile korunmasının sağlanabilmesi ABD’de olduğu 
gibi bütün dünyada da insanların Obama’ya yönelmeleri için iyi 
bir gerekçe olmuştur. Şurası unutulmamalıdır ki ABD medyası 
büyük parasal yardım yapan Finans kuruluşlarının ve sermaye 
holdinglerinin elinde bulunmaktadır. Bu adamlar Obama ve Mc 
Cain’e nasıl parasal destekler yapmışlarsa aynı desteği sahibi 
oldukları medyaları ile de sağlamış, onların ABD kamuoyunda 
başarılı olmalarını sağlamışlardır.

ABD dış politikası “Büyük İsrail” hedefine dayanıyordu.
1990 yılında İskoçya’da yapılan NATO toplantısında İngil-

tere Başbakanı Margaret Thatcher’in yaptığı bir konuşma ile 
“NATO’nun dağıtılmayarak muhafaza edilmesi ve düşman ola-
rak Komünizm yerine İslam’ın tespit edilmesinden sonra…” 
ABD’de Newyork’ta ikiz kulelere uçaklı saldırılar yapılmıştı. 
Bu saldırının akabinde ABD başkanı Bush “Haçlı seferlerinin 
başladığını” ilan etmiş ve “hiçbir şeyin eskisi gibi olmayaca-
ğını” belirterek “ya bizdensiniz ya da karşımızdasınız” diyerek 
dünyayı siyasi açıdan iki büyük bloğa ayırmıştı. ABD Dışişleri 
Bakanı Condoleezza Rice ise “Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırları 
değişecek” diyerek ABD’nin bundan sonra çalışma alanının İs-
lam ülkeleri olduğunu ilan etmişti. Arkasından uydurma gerek-
çelerle Irak’ın ve Afganistan’ın işgallerini yaşadık. Bu arada İs-
rail’in Filistinlilere her gün uyguladığı katliamlarına şahit olduk. 
Arkasından Lübnan’a saldıran İsrail’in Hizbullah karşısında ye-
nilerek geri çekilmeye mecbur kalışını izledik. İran ve Suriye’nin 
de ABD topunun ağzında olduğunu yüreğimiz burkularak takip 
etmekteyiz. Yukarıda belirttiğim gibi ABD yetkilileri tarafından 
verilen beyanatlar, hiç şüphesiz ABD’yi de kontrolleri altında 
tutan “Irkçı emperyalistlerin” isteklerini dile getirmektedir. Yeni 
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başkan Obama’nın yardımcılığına Yahudi asıllı Senatör Joe Bi-
den’in getirilmesi, Obama’nın seçim çalışmaları içerisinde iken 
ABD’den ayrılarak İsrail’e ve Kudüs’e gitmesi, orada başına 
“Kippa”yı geçirerek “ağlama duvarı” önünde dualar etmesi, bu 
hareketin ise dünya televizyonları ile bütün dünyaya ilan edil-
mesi, onun da “Irkçı Emperyalistlerin” kontrolü altındaki bir fi-
güran olduğunu göstermektedir.

Eski ABD Büyükelçisi Wilson net konuşuyordu: “Obama sa-
dece bir figür yerindedir; Bush ile zeka düzeyleri aynı seviye-
dedir!”

ABD’nin yeni Başkanı Obama’yla ‘dünya cennet olacak’ bek-
lentilerini yorumlayan Washington’un Ankara Büyükelçisi Wilson, 
“Politikalarımız ulusal çıkarlara dayanır, başkana göre değişmez” 
diyordu. Böylece Obama’yla Amerika değişecek, dünyaya barış ve 
adalet gelecek” tartışmalarına noktayı koyuyordu. Cumhuriyet gaze-
tesinden Leyla Tavşanoğlu’na konuşan Wilson, Barack Obama’nın 
yeni başkan olmasını değerlendirirken: Ülkesine dönmesine 10 gün 
kalan bir süreçte “ABD’de iktidardaki partiler değişebilir. Ama geriye 
dönüp baktığınızda var olan politikaların yüzde 95’inin değişmeden 
sürdürüldüğünü görürsünüz” ifadesini kullanıyordu. Önceliklerin za-
man zaman değişebileceğini dile getiren Wilson: “Yani gündemin 
bir numaralı konusu o günün koşullarına göre ikinci sıraya düşebilir. 
Hedeflerde yeni düzenlemeler yapılabilir. Ama genelde fazla bir sap-
ma olmaz. Çünkü ülkelerin dış politikaları ulusal çıkarlara dayanır. 
Bazen seçim kampanyalarında söylemler kullanılabilir. Ama dediğim 
gibi pek çok konu konsensusa dayanır” diyerek gafil şakşakçıların 
gözünü açıyordu. Wilson, Obama’nın seçim sürecinde kullandı-
ğı yumuşak üslupla ilgili, “Bazen seçim kampanyalarında böyle 
söylemler kullanılabilir. Pek çok konu konsensusa dayanır” ifa-
desini kullanıyordu. Yani “Türkiye’nin Obama’dan çekeceği var!” 
demeye getirip, tehdit ediyordu. Özetle: Türkiye’de Erdoğan’ı, 
ABD’de Obama’yı iktidara getirip Müslümanları ve ezilmiş top-
lum katmanlarını istismar etmeye mecbur kalan Siyonist mer-
kezler, giderek daha bir dirilen ve derlenen mazlumların infilak 
ve inkılabıyla yıkılacaklarını unutuyordu!



336 A h m e t  A k g ül

•SİYASİ ŞUUR VE ŞER MEDYANIN ETKİSİ
Aslında hayırlı ve yararlı da olsa; suiistimale kalkışıldığın-

da ve meşru amacının dışında kullanıldığında, normalde fayda 
vermesi gereken her şey zarar verip, tahribat yapacaktır. Hiçbir 
şey bundan müstesna sanılmamalıdır. “Din” dahi tarih boyunca 
maalesef bazı kesimlerce kötüye kullanılmış, hem dinde tahri-
fat yapılmış, hem de toplumlar sıkıntı ve zararlara uğratılmıştır. 
Bunun gibi “Devlet” kurumu, tarih boyunca kötüye kullanılmış-
tır. Bu yüzden hem devletin çöküşüne neden olunmuş, hem 
de toplumlar büyük acılara, zulümlere uğratılmıştır. “İlim” bile 
kötüye kullanılmıştır, örneğin ilmi bir buluş olan atom bomba-
sı yüz binlerce insanın kitlesel ölümüne neden yapılmıştır. Bu 
misalleri çoğaltmak mümkündür. Hiçbir değer bunun dışında 
kalmaz; kötüye kullanıldığında her şey fesatlık ve felakete yol 
açacaktır. Buna karşılık aslı tabiatında zararlı ve tehlikeli du-
rumdaki şeyler bile, iyi kullanıldığında fayda ve hayra dönüştü-
rülme imkânı ve istidadı vardır; ateş, su, rüzgâr bunlardandır.

Günümüzde medya; topluma hizmette ve hayırda kullanılması 
ve insanlığın iyiliği için çok önemli bir araç olması gerekirken, özel-
likle ülkemizde alabildiğine kötüye kullanılmakta,  devlet ve toplum 
için baş belası bir faktör olmaktadır. Hatta o kadar ki bu şer medya 
yüzünden huzur, barış, sevgi ve saygı ortadan kalkmakta ve ülke 
yaşanmaz ve yönetilemez duruma gelip tıkanmaktadır. Toplumda ne 
kadar kötülük, uğursuzluk, yanlışlık ve çarpıklık varsa uzun uzun, 
ballandıra ballandıra gözler önüne serilmekte ve iyilik adeta gizlenip 
saklanarak ve gözden kaçırılarak, her türlü karamsarlık ve yılgınlık 
duygusu kara bulutlar gibi üzerimize çökertilip ruhumuzu boğmak-
tadır. Artık “iyiliğe destek ve katkı gayreti; kötülüğe ise engel 
olma ve karşı koyma mecali” hiç kimsede bırakılmamaktadır. Böy-
lece mutsuzluk, umutsuzluk, nemelazımcılık, bencillik, toplumun ge-
nelini sarmakta; ümit ışıkları zayıflamakta, mutluluk çığlıkları azal-
makta, toplum adına duyarlı tepkiler kaybolmakta ve fedakârlık ruhu 
zayıfladıkça zayıflamaktadır. Medyanın körüklediği bu uğursuz akın-
tı karşısında hiçbir toplumsal kurum ve oluşum artık ciddi ve etkili bir 
direniş ortaya koyamamaktadır. Peki toplum; şer medyanın kendisi-
ne çizdiği bu yaşam tarzı önünde sürüklenmeğe mahkûm mudur? 
Yapabileceği hiçbir şey yok mudur? Çaresiz ve yetersiz kaldığımıza 
sığınıp sinmek onurlu bir duruş mudur? Biz diyoruz ki, hayır; toplum 
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asla çaresiz değildir, aksine yapılabilecek çok önemli işler vardır.
Yüce Rabbimizin ihsan ettiği aklımızı kötüye değil de iyiye kul-

lanırsak, yapılacak çok şeyin varlığı anlaşılacaktır. Demek ki “akıl” 
nimeti bile, kötüye kullanıldığı zaman muzır bir şey olmaktadır. Aklını 
iyiliğe kullanan ve de iyi kullanan bir toplum için önce, “nelerin iyi, 
nelerin kötü?” olduğunu ayırmak, başarılması gereken ilk adımdır. 
İyilerle kötüleri birbirine karıştıran ve hepsini bir sayan bir toplum, 
elbette iflah olmayacaktır. Ve hele “kötülere iyi, iyilere de kötü” 
nazarıyla bakan bir toplum ise, asla huzura ulaşamayacaktır. Haydi, 
iyilik ile kötülüğü ayırdık diyelim; yeter mi? Hayır, bununla iş bitmez. 
Hastalığı teşhis edip de tedavi etmemek neye yarar? İyi ve güzel 
şeyleri tanıyıp,  ama bunlara sahip olmazsak ne anlamı var? De-
mek ki iyileri tanıdık mı, yapılacak ilk iş,  onların tarafında olmak, 
onlara katılmak,  destek çıkmak ve katkıda bulunmaktır. Kötüleri de 
tanıdık mı,  yapılacak ilk iş,  onların karşısına çıkmak, engel olmak,  
mücadeleye başlamak ve ıslahlarına çalışmaktır. Aksi halde sadece 
kötüleri tanımakla onların zararlı etkisinden kurtulamayız.  Mutlaka 
ve imkânlarımız oranında bir şeyler yapmamız lazımdır.  

Bakınız; yaklaşık 80 milyonluk büyük Milletimizin başına 
medya patronları, eşkıya gibi musallat olmuştur. Kendi sömü-
rü saltanatına engel gördüğünde, bu medyanın saldırmadığı ve 
sataşmadığı bir kurum ya da kişi yoktur. Ne parti başkanı diyor, 
ne başbakan takıyor, ne iş adamı tanıyor, ne din adamı sayı-
yor, ne devlet yetkilisi dinliyor! Önüne geleni karalıyor, iftira 
ediyor, küçük düşürüyor!.. Milletin değer verdiği,  saygı göster-
diği hiçbir kurum ve kuruluşu hesaba katmıyor; İmam-Hatib’e 
saldırıyor, Kur’an Kursu’na saldırıyor, tarikata saldırıyor.! Kendi 
dışında olan medyaya ve medya mensuplarına da göz açtırmı-
yor, saldırıyor, karalıyor, sindirmek ve susturmak için her yola 
tevessül ediyor. Kendi güdümlerine girmeyen iş dünyasına da 
saldırmaktan geri kalmıyor. İrticacı firmalar diyor, genellikle 
Anadolu’da boy atan birçok holdingi hedef haline getiriyor,  ka-
ralıyor, iftira atıyor. Bunları yaparken de her seferinde yandaş 
bulmada zorlanmıyor.  Bu kötülükleri herkese yapıyor ama,  hiç 
kendisinin alakası yokmuş gibi kötülüklerine paravan buluyor! 
Genellikle bütün zulümleri de “ordumuz böyle istiyor” şeklinde 
gösteriyor. Yani bu şer medya yaptıklarını orduya mal etmeye 
çalışıyor. Peki, bunlar 12 Eylül ihtilalinin güçlü bir generaline 
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“dünyanın en zengin adamı” diye iftira atamadılar mı? Hani ne 
oldu o zenginlik, yere mi battı, yoksa buharlaştı mı? Yine bir 
Genelkurmay Başkanı’na karikatürle etek giydirmeye kalkış-
madılar mı? Evet,  bu şer medya, eğer işine gelmedi mi; rezil 
etmeyeceği, gözden düşürmeyeceği ne bir kişi bırakır, ne bir 
kurum bırakır,  ne bir değer bırakır... Bütün bunları da “biz ger-
çekleri halka duyuruyoruz” yalanı altına gizlemekte de oldukça 
ustalaşmıştır. Öyle ki kendi çalışanlarını bile mağdur etmekten 
çekinmez bu şer medya; sendika kurdurmaz, sigortalı yapmaz,  
özgürce vicdanı ile çalışmasına ve yazmasına fırsat tanımaz!. 
Bu menfi (olumsuz ve uğursuz) medya, Firavunların Sihirbaz-
ları gibi, toplumun gözünü boyayarak, fareyi fil, akı kara, sah-
tekârı kahraman ve masonları başbakan yapmaktadır. Ve tabi 
onlar da, pijamalı patronlarının karşısında el pençe divan dur-
maktadır.

Peki, bu “Ali kıran baş kesen” şer medyasına bu geniş mey-
danı kim veriyor? Elbette ve maalesef toplum olarak biz veriyo-
ruz!? Önce para ile alıyoruz, beğenmesek bile merakla okuyo-
ruz,  kanallarını izliyoruz,  yani canavarlaşsın diye biz bunlara 
can katıyoruz. Daha da beteri, bunların desteklediği partilere 
oy verip, başımıza bela ediyoruz... Sonra da kalkıp sızlanıp du-
ruyoruz. Bugün şu kesime saldırıyorsa ve de işimize geliyorsa 
“oh olsun” deyip kıs kıs gülüyoruz. Başka zaman bize,  bizim 
ait olduğumuz kesime yöneltiyor saldırılarını, bu sefer önceki-
lerin işine geliyorsa onlar “oh olsun” deyip kıs kıs gülüyorlar. 
Böylece bizi birbirimize kırdırıyor ve medya patronları 80 mil-
yonla,  kedinin fare ile oynadığı gibi oynuyor. Belki arkaların-
da dış güçler de var ama,  bu fırsatı asıl biz onlara veriyoruz,  
bilinçsiz katkılarımızla, neme lazımcılığımızla meydanı onlara 
bırakıyoruz..

Öyle ise artık bir şeyler yapalım. Önce pasif bir tepki gösterip 
onları okumayarak, izlemeyerek, ilgisizliğe mahkûm bırakalım. Son-
ra da alternatif olarak milli medyaya destek çıkalım.  Eğer aklımızı 
iyi kullanıp iyilerle kötüleri ayıklayabilmişsek, iyilere destek olalım. 
Ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için,  maddi ve manevi de-
ğerlerimiz için faydalı şeyler yapan basılı ve görüntülü medyamıza 
destek olmak üzere bir şeyler yapalım. Ve hepsinden önemlisi milli 
siyaset ve hizmet ehline sahip çıkalım. Yoksa bu toplum çözülüp 
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çökerse bizim de çökeceğimiz, bu devlet biterse bizim de bite-
ceğimiz, bu millet sürünürse bizim de sürüneceğimiz asla unu-
tulmamalıydı. Ve batan gemiden sağ kurtulan ya hiç olmayacak, 
olsa bile, kölelikten başka işe yaramayacaktı!.. Dememiz o ki, 
şer medya karşısında toplum çaresiz değildir ve eli kolu bağlı dur-
mamalıdır.  Peygamberimiz’in bir Hadis-i Şerifi bize ışık tutmaktadır: 
“kim bir yanlışlık ve yaramazlık görürse eliyle engellesin,  yapa-
mazsa diliyle tepkisini göstersin, bunu da yapamazsa kalbiyle 
buğz etsin (nefret etsin).  Bu da imanın en alt sınırıdır” tespit 
ve tavsiyeleri yerden göğe haklıdır. Çünkü haksızlığı ve ahlaksızlığı 
hoşgörü ile karşılayanlar; imanın asgari sınırının bile altına kaymak-
tadır! Ancak aynı Şeytani merkezlerin bir projesi olarak ortaya 
çıkarılıp iktidara taşındıklarını Abdurrahman Dilipak gibi yalaka 
yazarların bile itirafa mecbur kaldıkları din istismarcısı ve ahlak 
tahribatçısı bir iktidarı ve yandaş medyasını “Milli ve İslami” 
çizgide sanmak ve savunmak başka bir şapşallık ve şarlatanlık 
sayılmaz mıydı? BOP eşbaşkanlarından, AB sevdalılarından, 
Faizi, fuhşu, kumarı meşrulaştıranlardan medet ummak ve me-
lanetlerine keramet uydurmak nasıl bir şaşkınlık ve sapkınlıktı?

Bu arada şer medyaya hâkim olan sinsi dönmeleri ve bun-
ların örtülü ve örgütlü dalaverelerini bilmeden, onlara karşı ba-
şarılı olmak da imkânsızdır. Bu konuyla ilgili aşağıdaki rapor 
oldukça önemli ve aydınlatıcıdır.

Sabetaycılıkla İlgili Önemli Bir Rapor yayımlandı!
“Amerika’dan on üç sayfalık, Sabetaycılarla ilgili önemli bir yazı 

geldi. Başlığı: “Mehmet Emre Güreli, Sabetaycı Yapılanmaya 
Karşı Bilinçli ve Tercihli Alışveriş İnisiyatifi Başkanı.” Bu yazı-
nın tamamını birkaç gün süreyle bu sütunlarda aynen yayınlamak 
isterdim. Lakin ortam acı, çıplak, yakıcı, dehşetli, sarsıcı gerçeklerin 
söylenip yazılmasına müsait değildir. Şimdilik bazı paragraflar al-
makla yetineceğim.

“Bu yazının sonunda ünlü Sabetaycı yazar (..........)’un New 
York’ta bir özel sohbette: ‘Bizim bir devlete ihtiyacımız vardı. 
Önce Müslüman olduk ve uzun maceralardan sonra Türkiye’yi 
elimize geçirdik’ diyerek neyi kastettiğini, Okan Bayülgen’in İs-
tanbul kökenli olmayan insanları neden hor gördüğünü, Yalçın 
Küçük’ün neden ‘Türkiye İsrail’in rezerv devletidir’ ve ‘bu ülke-
de bir yere gelebilmek için sabetaycı olmak gereklidir’ dediğini 
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anlayacaksınız. (Buna bir ekleme de ben yapayım: Sabetaycı 
değilseniz bir yere gelmek için mason olmak çok fayda sağlar.) 
Her din ve etnik kimlikten gelen Türk vatandaşı bunların derin-
liğine bilincine varmadığı sürece Türkiye’nin mutlu ve başarılı 
insanların özgür iradelerince yaşadığı mutlu bir ülke olabilece-
ğini sanmıyorum.”

Başlangıçta açıklamayı unuttum, bu satırları yazan vatandaşımız 
da bir Sabetaycı olduğunu açıkça itiraf etmektedir. Bir Sabetaycı, 
ancak gerçeklere saygı duyan, akıllı ve vicdanlı bir Sabetaycıdır... 
Mehmet Emre Güreli (Bu isim gerçek midir, takma mıdır bilmiyorum) 
yazısının bir yerinde şöyle diyor:

“Her şeyden önce cemaatin bir mensubu olarak “sabetaycı” 
ve “sabetaycılık” isimlerini sevmediğimi, bunları anlamı çarpıtan 
yapma isimler olarak gördüğümü belirtmek zorundayım. Doğru 
kelime ‘Yahudi asıllı’ olmalıdır, neticede Sabetaycılık bir Yahudi 
tarikatıdır; bu yüzden bu yazıda her iki terimi de kullanacağım. 
Günümüzde dinî vecibeler eskisi kadar yerine getirilmiyor olsa 
da inançlar muhafaza ediliyor ve ırk da bozulmamıştır.....”

Raporda ‘Bazı Yahudi asıllı kişilerin’ ülke çapında önemli ve 
hayatî kurumlarda nasıl yapılanmış ve kadrolaşmış oldukları isimler 
verilerek açıklanıyor; üniversitelerin, (....)nun, siyasetin, dışişlerinin, 
diğer bürokrasinin, sivil toplum örgütlerinin, basının, iş dünyasının, 
bazı dev büyük şirket ve holdinglerin Sabetaycıların kontrolünde ol-
duğunu iddia ediyor. Güreli basın için şu satırları yazıyor: “Cumhu-
riyetin kuruluşundan beri Türkiye’de basın sabetaycı güdümlü 
olmuştur. Ahmet Emin Yalman, Sedat Simavi, Haldun Simavi, 
Abdi İpekçi, Zekeriya Sertel Yahudi asıllıdır...” Basınla ilgili parag-
raf bundan ibaret değildir ama orada yazılı isimleri bu sütunlarda az 
açıklamam şiddetli tepkilere yol açacağı için sarf-ı nazar ediyorum.

“Kimsenin bu yazdıklarımdan dolayı sabetaycı sıradan va-
tandaşlara bir ayrımcılık yapacağını sanmıyorum; antisemitizm 
bu topraklarda hiç bir zaman görülmedi, bu topraklar Yahudiler 
için bir ‘Edan’ [Cennet] olmuştur. Cemaatimizin içinde ülkesini 
seven insanlar çoğunluktadır. Cemaatimiz Halide Edip, Haldun 
Dormen, Sertap Erener, Mustafa Denizli gibi değerli insanlar 
yetiştirmiştir. İşadamlarımız birçok insana istihdam sağlıyorlar, 
vergi ödüyorlar. Bir grup muhteris elitist yüzünden cemaatimi-
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zin adı karalanamaz: SBTAİ (Sabetaycı Yapılanmaya Karşı Bi-
linçli ve Tercihli Alışveriş İnisiyatifi) olarak tepkimiz de bu gru-
ba karşıdır.”

“Kendimi bir Müslüman Türk kadar Türk hissederim, dost-
larımın arasında çok sevdiğim Müslüman kardeşlerim var; bu-
güne kadar da hiçbirinden kimliğimden ötürü en küçük incitici 
bir tavır görmedim. İsyanım, cemaatimizin adını kötüye çıkaran 
Türkiye’yi sömüren muhteris elitistleredir. Türkiye Yahudilerin 
huzurla yaşadığı bir ülke olmuştur. Müslüman halkın beş yüz 
yıllık hoşgörüsüne ihanetle onu (.....) (.....)un sözlerinde ifadesi-
ni bulduğu bir Yahudi devleti haline getirmeye kalkmak ihanet-
tir, şeytanlıktır.”

“Atatürk’ü dillerinden düşürmeyen ve aslında onu bu şe-
kilde istismar eden muhteris sabetaycı rektör, (.....), medya ve 
derneklerin kim ve ne olduklarını, mevcut yapılanmalarının ne 
olduğunu, medyanın bizi nasıl yönlendirdiğini, bu insanların 
gerçek niyetlerini asla unutmayalım. Bu [geçen yüzyılın] başın-
da üç milyon evlâdını şehit veren, üstünde yaşadığımız toprağı 
kanıyla hak etmiş seksen milyon insanın nasıl yaşaması gerek-
tiğine kendi özgür iradeleri karar vermelidir, Müslüman kimlikli 
bir avuç elitist Yahudi değil!”

2000 yılında yayınlanan “Yahudi Türkler yahut Sabetaycılar” 
adlı kitabım gazete yazılarından derlenmiş bir eserdir ve bir ilmî 
araştırma değildir, ama ülkemizde bir çığır açmıştır. O zamana ka-
dar gündemde olmayan Sabetaycılık meselesini Türkiye’nin gerçek 
gündemine getirmiştir. Dikkat buyurursanız, büyük medyanın bu 
meseleyi dile getirmediğini fark edersiniz. Birtakım anlaşmalı İs-
lamcılar da bu konuda dut yemiş bülbül gibi susuyorlar. İcazetlerini 
İsrailli ve USA’lı Yahudilerden almış olanların böyle netameli ve sa-
kıncalı konuları dile getirmeleri mümkün müdür?

Defalarca yazdım, yine tekrar ediyorum:
1. Sabetaycılık ve Sabetaycılar iyice bilinmedikçe yakın tarihimizi 

anlamak, deşifre etmek mümkün değildir.
2. Türkiye’yi batılılaştırmak ve medenî (!) yapmak için takip edi-

len siyaset ve metodun da anlaşılması mümkün değildir.
3. Gerçek lâikliğin değil de, Stalin, Mao, Enver Hoca, Ho Şi Mihn, 

Pol Pot lâikliğinde niçin ısrar edildiğini de anlamak mümkün değildir.
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4. Ülkemize, halkımıza, devletimize zarar veren din-derin devlet 
kavgasını da anlamak mümkün değildir.

5. Türkiye’nin milyarlarca dolar borca nasıl battığını ve IMF tuza-
ğına nasıl düşürüldüğünü de anlamak mümkün değildir.

6.  Millî gelirin yüzde altmışını iki milyon tuzu kuru mutlu bir azın-
lığın aldığını, geri kalan yüzde kırkın ise altmış sekiz milyon vatan-
daşın payına düştüğünü de anlamak mümkün değildir.

Gerçekler ortaya çıktıkça “benzetilmiş” yani değiştirilip de-
jenere edilmiş kesimlerde şafak atacaktır. Onların bel bağladığı 
nice dağlara kar yağacaktır. Bu iş sadece iki kimlikli gizli, sin-
si, güçlü bir lobinin din ve ırk meselesi sanılmamalıdır. Orta-
da milyarlarca dolarlık bir rant vardır. Halkı, gençliği, aydınla-
rı, okumuşları bu konuda bilinçlendirmek şarttır. Antisemitizm 
yapmamak ve zararsız Yahudi Türklere dil uzatmamak şartıyla. 
Çünkü şu veya bu etnik-dinî kökene mensup olarak doğmak 
insanların özgür iradelerinin dışındadır. Yeter ki, yaşadıkları ül-
keyi bir sömürge haline getirmeye çalışmasınlar. Biz onlara beş 
yüz yıldan beri hoşgörüyle bakıyoruz. Onlar da bizim kendi millî 
kimliğimize, kültürümüze, kişiliğimize, medeniyetimize, nasıl 
yaşamak istediğimize karşı çıkmasınlar.”240

•SİYASETTE ÖZE DÖNÜŞ HAMLESİ
Her sahada olduğu gibi siyasette de ciddi bir öze dönüş 

şarttır ve kaçınılmazdır. Bize düşen savunduğumuz bu eskimez 
güzellikleri ve insani özellikleri, çağın şartlarına ve standartla-
rına uygun kalıp ve kavramlarla anlatmaktır. Geçmişin birikimi, 
günümüzün gerçekleri, geleceğin ise gerekleri ve muhtemel 
gelişmeleri mutlaka hesaba katılmalı, yeni ve yeterli projeler or-
taya koyulmalıdır. Elbette bütün bunlar kolay olmayacaktır. Zira 
öteden beri yerleşmiş ve benimsenmiş olan mevcut durum ve 
düşüncelerin aksine, yeni ve orijinal gerçekleri insanlara anlat-
mak ve kabul ettirmek çok zor ve zahmetli bir olaydır. Çünkü 
insan zihni, her şeyi “peşin hükümler ve yerleşik kabuller” çer-
çevesinde değerlendirmeye alışıktır. Malesef sade ve sıradan 
insanlar, hatta ilim ve fikir ehli bile, o güne kadar doğru zanne-
dilen bazı yanlışların aksi iddia edildiğinde, buna karşı çıkmış-
240)  12 Haziran 2003 / Milli Gazete / M. Şevket Eygi
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lar ve sonunda teslim olacakları bu gerçeklere, önceleri savaş 
açmışlardır. Hatta, ilmi ve fikri araştırmalar sonucu, bilinenlerin 
aksine yeni bir durumla karşılaşan ve insanlığa büyük hizmet-
lerde bulunan kimseler dahi, ilk önce bu yeni gerçeğe inanmak-
ta kendileri bile zorlanmış ve kendi kendilerini aşmak için bir 
hayli uğraşmışlardır.

Ancak asıl zorluk bu yeni gerçekleri ve orijinal fikirleri, baş-
ka insanlara anlatırken ortaya çıkmaktadır.

Çünkü belirli bir çizgide şartlanmış ve klasik kalıplara göre 
düşünmeye alışmış topluluklar, düşünce sistemlerini ve değer 
ölçülerini altüst eden bu yeni iddiaların sahiplerine önceleri 
aldırmayacaklar, ama sonraları saldırmaktan da geri durmaya-
caklarıdır. Bütün Peygamberlerin, mücedditlerin, müçtehidle-
rin, ilmi keşifler yapan mucitlerin başlarına gelen belaların ve 
halk tarafından yapılan saldırıların gerçek nedenini işte bura-
da aramak lazımdır. Böyle herhangi bir gerçeği bulan ve bilen 
kimselerin “başkaları beni kınar ve karşı çıkar” düşüncesiyle 
bunları saklaması,  hem ilim ve insanlık adına işlenen bir hak-
sızlıktır, hem de korkaklıktır. Elbette bir insanın “benden başka 
herkes yanılıyor, doğrusu yalnız benim söylediğidir” demesi 
çok zor ve riskli bir çıkıştır. Ancak, gerçekten herkes bu konuda 
yanılıyorsa ve doğrusunu da sadece kendisi biliyorsa, o hal-
de ne yapacaktır? Bu kişi şahsiyetli bir ilim adamıysa ve hele 
bir Müslümansa “kınanmak ve ayıplanmak korkusuyla” asla 
gerçeği gizlemeye kalkışmayacaktır. Taşlanmayı ve dışlanmayı 
göze alarak doğru bildiğini haykıracak, sabır ve metanetle be-
yinlerdeki buzların çözülmesini bekleyip dayanacaktır. Çünkü 
bu gibi zatları önceleri “Deli” diye horlayan kalabalıkların bir 
gün “Veli” diye tutup ellerini öpeceklerinin şuurundadır. Astro-
nominin üstatlarından KEPLER, gezegenlerin güneş etrafında daire 
şeklinde değil,  elips şeklinde bir yörüngede seyrettiğini ve yine meş-
hur GALİLE, dünyanın düz değil yuvarlak olduğunu ve döndüğünü 
iddia ettikleri için başlarına gelmeyen kalmamıştı. Ancak ne var ki 
söyledikleri ve savundukları konuda,  herkes yanıldığı halde onlar 
haklıydı...

Hz. Meryem, Allah tarafından bir hikmet ve ibret olarak, hiç-
bir erkek dokunmadan Hz. İsa’ya hamile kalmıştı. Bu durumun 
kendisi için büyük bir nimet ve fazilet olduğunu, Allah’ın mura-
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dı ve mucizesi bulunduğunu elbette o da anlamıştı. Ancak bu 
gerçeği insanlara anlatmak ve inandırmak çok zor ve zahmetli 
olacaktı. Belli bir zaman yalanlanacak,  ayıplanacak ve dışla-
nacaktı. İşte bu yüzdendir ki “(İnsanların bana inanmayıp, zina 
isnatlarıyla karşılaşacağıma) Keşke bundan önce ölüversey-
dim de, hafızalardan kökten silinip, unutulup gitseydim” diye 
yakınmıştı.241 Yani sabrın meyvesi tatlı, ama kendisi çok acıydı. 
Hz. Yakup, Filistin’de oturduğu halde,  ta Mısır’da bulunan oğlu Yu-
suf’un (AS) kokusunu duyuyor, onun yaşadığını biliyor, ama yine de, 
kesinlikle inandığı bu gerçeği açıklarken “kendisine bunak denme-
sinden korkuyordu”242

En başta yakın çevresinin ve duyan herkesin, peşinen karşı 
çıkacağı ve aleyhinde kullanacağı bazı gerçekleri ilan ve ispat 
etmek; olgun bir şahsiyet, sağlam bir teslimiyet ve tam bir ce-
saret isteyen durumlardır.  

Ham karakterli ve zayıf metanetli insanlar,  kınanmak ve dışlan-
mak korkusuyla,  inandıkları gerçekleri söyleyemez ve savunamaz-
lar. Çünkü insanların çoğu, haklılığa değil,  kalabalığa bakarlar.  Yani 
bir nevi “Hakka değil, halka taparlar.” Bu ülkede çağımız şartla-
rına ve sorunlarına uygun bir hizmet düzeni ve hareket disiplini ile 
ilgili esasları bundan 20-25 sene önce açıkladığımız ve yazdığımız 
zaman,  niceleri karşımıza çıkmış ve aleyhimize çalışmıştı? Bugün 
aynı gerçeklere sahip çıkan niceleri,  o zaman bizi susturmak ve 
suçlamak için iftira kampanyaları bile başlatmıştı... 

Metot olarak siyasi hareketin ne denli Sünnetüllaha ve mevcut 
standartlara uygun olduğunu,  ilmi gerekçelerle anlattığımızda, ön-
celeri karşı çıkanlar sonunda kabul etmek zorunda kalmıştı. İşte 
bunlar gibi; İslam’ın medeniyet ve Mehdiyet dönemiyle ilgili olsun, 
davamızın başarı ve bereketiyle ilgili olsun... Dava önderinin ve ona 
sadakat ve teslimiyet gösterenlerin mutlu ve muhteşem akıbetleriyle 
ilgili olsun; Milli Görüşün ülke ve dünya çapındaki plan ve projeleriy-
le ilgili olsun... Ve yine resmi ve sivil kurumlar oluşturarak şeytanları 
şaşkınlığa ve çaresizliğe uğratan gizli ve açık çok önemli tedbir ve 
teşkilatların hazırlanmasıyla ilgili olsun, bütün bildiklerimiz ve bek-
lediklerimiz de bir gün mutlaka gerçekleşmiş olacaktır ve Rabbimiz 
Kur’an’da vaat ettiklerini bizzat yaratacak ve nurunu tamamlayacak-

241)   Meryem: 23
242)   Yusuf:94 
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tır. Asırlar boyunca ezilmenin ve üzülmenin ama her şeye rağmen 
Hakta ve hayırda sebat etmenin karşılığı, nihayet kader bizi de se-
vindirip onurlandıracak ve “son gülen iyi gülmüş” olacaktır. 

Kimisi aklı yatmadığından, kimisi kıskandığından dolayı, 
hatta en yakınlarımızdan ve en yetkililerimizden gördüğümüz 
hakaret ve haksızlıklar yüzünden Hz. Meryem misali ölümü öz-
lediğimiz günler yaşamışızdır. Hz. Yakub’un korktuğu başımıza 
gelmiş; bunamış demişler, deli demişler, casus demişler, cahil 
demiş dışlamışlardır. Ama sonunda hakkın hatırına ve davasının 
aşkına sabredenler mutlu sona erişmiş ve şerefle zafere ulaş-
mışlardır. “İnnallahe meassabirin. Vel akibetü lil müttakin...” Al-
lah sabredenlerle beraberdir. Ve akibet müttakilerin olacaktır.  

Evet,  hayatla beraber, Hak ile Batıl mücadelesi de devam 
etmektedir. 

“İşte  (galibiyet ve hakimiyet) günlerini (ve dönemlerini) in-
sanlar (toplumlar) arasında dolaştırıp devredip dururuz.”243 aye-
tinin hükmü ve hikmeti gereği, Hakka ve adalete dayanan İslam 
medeniyeti ile zulüm ve sömürüyü esas alan Batıl medeniyetler 
arasındaki hâkimiyet çekişmesi, Hz. Âdem’den kıyamete kadar 
sürüp gidecektir. Son İslam Medeniyetinin merkezi ve mümes-
sili olan Osmanlı Devletinde de, cihat ve içtihat ruhunun körlen-
mesi sonucu,  bir takım zafiyet ve zillet alametleri belirmiş ve 
giderek derinleşmiştir.  

Fıtratları haline gelen fitne ve fesatlıkları nedeniyle, hatta 
hayır ve hizmet gördükleri ülkelere bile sonunda hıyanete kal-
kışmaları yüzünden,  her taraftan kovulan ve Osmanlının mer-
hamet ve müsamahası ile Selanik ve çevresine sığınan bazı 
Yahudilerin ifrit takımı “Siyonizm’in dünya hâkimiyetini kurmak 
ve büyük İsrail İmparatorluğu hayaline kavuşmak” üzere, Önce 
Osmanlı’nın yıkılması gerektiğini bildikleri için, bu amaçla fa-
aliyetlere girişmişlerdir. Başta iç ve dış ticaret,  ithalat ve ban-
kacılık gibi ekonomik faaliyetleri ele geçirmişlerdir. Basın ve 
yayın organlarını ve önemli köşe yazarlarını ve kolejler gibi bir 
takım eğitim kurumlarını kontrollerine alıvermişlerdir. Paranın 
ve basının gücü ve öteden beri Osmanlıya düşman devletlerin 
desteği ile mekteplilerden, medreselilerden, mülkiyelilerden ve 
askeriyeden etkili ve yetkili kişileri, masonluk marifetiyle yanla-
243)  Ali İmran: 140
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rına çekmişlerdir. Daha sonra bu gizli faaliyetlerine hem resmi 
kılıf hazırlamak, hem de daha geniş tabana yayılmak üzere İtti-
hat ve Terakki Partisini kurup siyasete yön vermişlerdir. Böylece 
hem hükümet olma imkânını elde etmişler, hem de ülke çapında 
taraftar bulmaya, kendi düşünce ve düzenlerine uygun bir top-
luluk oluşturmaya girişmişlerdir...

Derken Osmanlı’yı yine Siyonistlerin başlattığı I. Dünya Sa-
vaşına sokarak,  koca İmparatorluğu yıktılar ve parçaladılar. Ve 
çok dikkat çekici bir durumdur ki, Siyonistler ikinci ve üçün-
cü sınıf adamlarını, Talat, Enver ve Cemal Paşa gibi masonla-
rı, Osmanlının yıkımında kullandılar ve işleri bitince de bunları 
gözden çıkardılar. Ama asıl has ve sadık adamlarını Cumhuriyet 
sonrası dönemine sakladılar ve bu gibileri erken ortaya çıkarıp 
yıpratmadılar ve ucuza harcamadılar. Kurtuluş Savaşının başı-
na geçen ve dengeleri idare eden Mustafa Kemal, hem Sultan 
Vahdettin’le hem de İttihat ve Terakki ile irtibatı koparmamış-
tı. Sultan Vahdettin,  strateji gereği zahiren aleyhte görünüyor 
ama gizlice Onu destekliyordu. Zaferden sonra Mustafa Kemal 
Sultan Vahdettin’i ve onun temsil ettiği zihniyeti (danışıklı bir 
dövüşle) devre dışı bıraktı. Belki bununla dış güçleri oyalamayı 
ve stratejik bir küçülme ile tabii sınırlar içine çekilen Türkiye’yi 
korumayı amaçlamıştı.  Ama ne var ki bütün yeryüzünde olanca 
vahşet ve dehşetiyle yaklaşık bir asırdır hüküm süren Siyonist 
saltanatı artık başlamıştı... Ama bu elbette böyle sürüp gide-
mezdi. 

“(O yaptıklarına) uygun karşılık olarak”244 “Kim bir kötülük 
(suç) işlerse, kendi mislinden başkasıyla cezalandırılmayacak-
tır.”245 gibi ayetlerinde ifade ve işaret buyurduğu gibi, Siyonizm’in 
sömürü saltanatını yıkacak ve yeryüzünde Hakkı Hakim kılacak ha-
reketin de tamire, tahribatın yapıldığı yerden başlaması ve aynı tür-
den karşı tedbirleri alması gerekiyordu. Hem sünnetullah da böyle 
istiyordu.  

Önce,  Türkiye’de, İslam ülkelerinde ve tüm yeryüzünde et-
kili ve yetkili kesimlerle çok özel ve önemli ilişkiler kurulmalı ve 
uzun vadeli bir plan hazırlanmalıydı... Yüksek bürokratlardan 
generallere, köşe yazarı ve televizyon yorumcularından iş çev-
244)   Nebe: 26
245)  Gafir (Mümin): 40 
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relerine kadar, çeşitli seviye ve statüdeki insanlara kendi ko-
numlarına uygun roller ve projeler dağıtılmalıydı. Zira kale içten 
işgale uğramıştı ve yine içten kurtarılmalıydı...

Daha sonra bütün bu hazırlık ve hizmetlere resmiyet ve meş-
ruiyet kazandırmak ve davayı halk tabanına yaymak üzere parti 
kurulmalı ve giderek işçileri, öğrencileri ve tüm halk kesimlerini 
kapsayacak ve kucaklayacak şekilde,  her sahada teşkilatlan-
malıydı... Sonunda, toplumu inandırarak ve desteğini alarak 
demokratik yollarla hedefe varılmalıydı. Ama iktisadi, askeri, 
siyasi ve fikri yönden caydırıcı bir güce sahip olmadan, sadece 
halk desteğinin bir işe yaramayacağı da asla unutulmamalıydı... 
Ve böylece asırlardır beklenen ve özlenen mutlu ve muhteşem 
değişim ve tarihli hesaplaşma çoktan başlamıştı... Her din ve 
düşünceden bütün insanların barış ve bereket içerisinde yaşa-
yacağı, haysiyet ve hürriyet güvencesinde olacağı, “lider ülke 
Türkiye”  sevdalıları artık yola çıkmıştı... Dejenere edilmiş de-
mokrasinin de, laçkalaşmış Laikliğin de gerçek rayına oturaca-
ğı günler yaklaşmıştı... AKP ise sadece “yalancı şafak”tı, Fecri 
Sadık mutlaka yaşanacaktı…

Milli Siyasette “Yenileşme” mi, “Değişme” mi?
Bizim inancımız ve anlayışımız açısından daha güzele ve 

daha mükemmele doğru bir “Gelişme ve Yenileşme” tabiidir 
ve gereklidir. Ama zihniyet ve hedef terk etmeyi ifade eden bir 
“Değişim” ise kesinlikle yanlıştır ve asla yararlı değildir. Zira 
biz Hakka tabiiyiz ve hayırlı bir davayı temsil etmekteyiz... Hak 
ise asla “değişmeyen doğrular” demektir. Zamanın ve şartla-
rın başkalaşmasıyla değişebilen şeyler, “Hak” olma özelliğini 
kaybedecektir. Evet, daha yeni ve yumuşak söylemlere, daha 
kuşatıcı ve kurtarıcı eylemlere girişilmelidir. Toplumun farklı 
kesimlerini temsil yetkisi ve yeteneği olan şahsiyetlerle vitrin 
ve vizyon zenginliğine elbette gidilmelidir... Velhasıl, toplumu 
özlenen ve gözlenen huzur ve hürriyet ortamına kavuşturacak 
kutlu bir hedefe ulaşmak üzere, yeni siyaset ve stratejiler geliş-
tirilebilir ve denenmelidir. Ancak ilmi ve insani prensip ve pro-
jelerden asla vazgeçilmeyecektir.

Bir hareket, tıpkı bir meyve gibi, veya kelebek gibi; tekâmüle doğ-
ru giderken farklı şartlarda farklı biçimler alabilir. Yani şekli değişebi-
lir, ama aslı değişmez. Metot ve manevralar değişebilir, ama maksat 
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ve mahiyet değişmez. Farklı kesimleri kucaklamak ve toplumun her 
tabakasına ulaşmak üzere vitrin ve vizyon değişebilir, değişmelidir. 
Ama beyin ve misyon değişmez. Kabuk ve kemiyet (sayı çokluğu ve 
nicelik) değişebilir, değişmeli ve gelişmelidir. Ama karakter ve keyfi-
yet (Öz kalite ve nitelik) mutlaka muhafaza edilmelidir.

Şimdi mutlu sona yaklaşırken, yeni bir evreden ve devreden geç-
mekte olan Milli Görüş cephesinde de, elbette daha kapsayıcı ve 
daha kucaklayıcı yeni bir vitrin ve vizyon değişikliğine gidilmeliydi, 
bu durum tabii ve gerekliydi. Ancak bunu fırsat bilen bazı fesatçılar 
vizyonuyla beraber misyonunu da değiştirmeye, camiamızı ilke 
ve ideallerinden de vazgeçirmeye başladılar ki buna ne aklen ne 
vicdanen, ne de dinen asla müsaade edilmemekteydi, zira bu Milli 
Görüş’ün kendi kendisini inkârı ve intiharı demekti!

Refah kapatıldıktan sonra Faziletin ardından Saadetin: “a) Te-
mel zihniyetinden ve tabii zemininden saptırılması, b) Genç 
ve yenilikçi bir ekibe bırakılması, c) Eski imaj ve söyleminden 
uzaklaşması, d) Böylece hem Türkiye gerçekleriyle uzlaşması, 
e) Hem de dünya ile entegrasyonun kolaylaşması, f)ve bütün bu 
aşamalardan sonra da kendisine iktidar vizesinin ve garantisi-
nin sağlanması gerektiği” yolundaki teklif ve telkinler, hem malum 
garazlı medyada hem de maalesef marazlı basında gündemde tu-
tulmuş, Fazilet döneminde daha da yoğunlaşmıştır. Acı ve alçaltıcı 
sonuç ortadadır. Demek istiyorlardı ki “Yeni oluşum” milli ve ma-
nevi değerlerinden, ahlaki ve hukuki hedeflerinden, ilmi ve insani 
görüşlerinden, dünyadaki sömürü düzeni ve emperyalizm aleyhin-
deki söylemlerinden vazgeçsin. Yeryüzündeki hakim ve zalim zihni-
yetin ve ülkemizdeki işbirlikçilerin hoşuna gidecek suni bir vitrin ve 
vizyonla ve mutlaka dava kurmaylarının kontrolü dışında yeniden 
şekillensin!?.

Ey zavallılar bu dava, “Dünya Düzeni” dediğiniz siyonizmin 
ve “ülke gerçekleri” dediğiniz sömürü sisteminin uyumlu bir 
parçası ve payandası olmak için değil, tam aksine, bu batıl ve 
barbar zihniyetin panzehiri olmak, Hak ve adalete dayanan Yeni 
Bir Dünyayı kurmak üzere yola çıkmış ve artık hedefine yaklaş-
mışken, onu yozlaştırmaya ve yolundan saptırmaya gücünüz 
yeter mi zannediyorsunuz? Öyle “Küreselleşmek”, “Dünya ile 
bütünleşmek”, “Türkiye gerçeklerini benimsemek” gibi uydu-
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ruk sözlerin, “Siyonist sömürü düzenini ve şeytanın Dünya hâ-
kimiyetini kabullenmek” anlamına geldiğini bilmiyor muyuz? 
Milli Görüşün yerine, ikide bir “Yenileşme, gençleşme, değiş-
me” diye geveledikleri şeylerin ise aslı şudur: “Dünya siyase-
tinde Siyonist Lobilere, ekonomide ise IMF’ye teslim olun... Bu 
iki tavize asla yanaşmayan Erbakan faktöründen kurtulun...” 
Ondan sonra isterseniz demokrat Müslüman partisi kurun, hat-
ta isterseniz Suud gibi şeriat düzeni oluşturun!..

Çünkü IMF ve Dünya Bankası marifetiyle Siyonizm’in tüm insan-
lığı sömürerek kazandığı kirli para 14 trilyon dolardır. Ayrıca Yeşil 
Kâğıt (Dolar)  yoluyla 4 trilyon, Sarı kâğıt (Tahvil) yoluyla 4 trilyon ve 
Beyaz kâğıt (rezerv) yoluyla ayrıca 4 trilyon olmak üzere, toplam her 
sene tüm dünyanın sırtından 26 trilyon dolar, yani 6 milyar insanın 
her birisinden yılda 4500 dolar kazanan Siyonizm’e ve dünya siya-
setini yönlendirdiği paravan kuruluş BM’e tabi ve teslim olursanız, 
“Dünya ile uzlaşmış ve Türkiye gerçeklerini kavramış” sayıla-
caksınız.!

Daha açıkçası, “yenileşme” perdesi ve bahanesi altında, yıl-
lık geliri Türkiye’nin ulusal gelirinden fazla olan Ford, yıllık ge-
liri Endonezya’dan fazla olan General Motor, yıllık geliri Pakis-
tan’dan fazla olan Uni Lever ve yıllık geliri Mısır’ın yıllık ulusal 
gelirinden fazla olan Nestle çikolata gibi, çok uluslu Siyonist 
şirketlerin ve ABD’li Rockefeller ve İngiliz Rotshild gibi Yahudi 
ailelerin kurduğu Gizli Dünya Devletine ve Şeytanın hâkimiyeti-
ne hazır ve razı olacaksınız!... Ama bununla beraber biraz İslam-
cılık, biraz çağdaşçılık, biraz demokratçılık rolü oynamaya da 
hak kazanacak ve iktidar olma şansını yakalayacaksınız!. İyi de 
eğer bütün bunları kabullenir ve yaparsak, Siyonizm’in bir alt 
kümesi olmaz mıyız? Masonik merkezlerin bir yan kuruluşu sa-
yılmaz mıyız? Biz nice yıllık bir emeği ve birikimi, kendi elimizle 
suya atacak kadar saf mıyız? Hayır. Zayıf iradeli beş-on kişiyi 
ayartıp koparabilirsiniz... Ama bu hareketi milli hüviyetinden 
ve hedefinden ayıramazsınız. Haktan koparsanız, Siyonizm’in 
kapanına kapılırsınız ve işte AKP kadroları gibi çırpındıkça ba-
tarsınız!

Bu arada, daha düne kadar bizleri “Taviz vermekle, ürkek 
hareket etmekle” suçlayan, “daha net ve sert söylemlerle or-
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taya çıkmalıdır” iddiasında bulunan ve hatta kendi gerçekleri-
mizi “demokrasi, laiklik, insan hakları” gibi çağdaş kurum ve 
kavramlarla ifade etmemizi bile küfür sayacak kadar saçmala-
yan, entel geçinip bilgiçlik bulutlarında dolaşanların da bugün 
“Değişim olgusundan” ve “Dünya ve ülke gerçekleriyle uyuş-
madan” bahsetmeleri ve Hak davanın kurmaylarını “katılık ve 
kapalılık”la itham etmeleri de oldukça dikkat çekicidir ve hayret 
vericidir!... Ve işte sonunda Radikal İslamcı geçinenlerin hepsi 
AKP’nin safına geçmiş ve yağlı kemik peşine düşmüşlerdir. 

Bu davayı tabii liderinden ve temel zihniyetinden uzaklaştırmayı 
amaçlayan “Değişim” girişimleri de aslında bayatlamış ve kokuşmuş 
bir numaradır... Daha önce ve tabi masonik mahfillerce kaç kere de-
nenmiş fakat başarılamamıştır. Çünkü Milli Görüş davası, kiminle 
başlamışsa, kiminle nice engelleri aşmış ve bu günlere taşınmışsa 
ve yine ancak O şahsiyet ve zihniyetle ve Onun sadık talebe ve 
takipçileriyle olgunlaşacak ve mutlu sona ulaşılacaktır! Zira genç 
bedenler, olgun beyinlere muhtaçtır. Şayet, “Yenileşme”den maksat 
Milli Görüş bünyesinde, farklı kadro ve kademelerdeki kan ve kabuk 
değişimi ise, bu zaten gereklidir ve devamlı yapıla gelmektedir. Ve 
bu tür değişiklikler ve yenilikler bundan sonra da sürecektir. Yok eğer 
yenileşmeden maksat “görüş ve hedef değişikliği” ise, bu aslını inkâr 
etmekten başka bir şey değildir. Zira Milli Görüş; eskimeyen yeniyi, 
pörsümeyen güzelliği, değişmeyen gerçeği ve asla vazgeçilemeyen 
değerleri temsil etmektedir. Milli Görüş çağlar üstü bir hakikat niza-
mını kurmakla görevlidir ve yalnız Müslümanların değil, tüm insanlı-
ğın sorumluluğunu üstlenmiştir.

Ve Hamdolsun ki Tüm Sadık Milli Görüşçüler ve Milli Çözüm-
cüler Sorumluluklarının ve İmtihan Olduklarının Bilincindedir.

Evet, başkalarının tecrübelerinden ders çıkarmak ve tedbir 
almak en ucuza kazanılan bir hayat bilgisidir. Ama aynı acı tec-
rübeleri bizzat yaşamaya mecbur bırakacak bir gaflet ise, sonu 
pişmanlık ve perişanlık olan çok pahalı bir ibret dersidir. Ve bi-
zim inancımıza göre “görev istenmez verilir”. Haydi artık! Yeni 
bir hız ve heyecanla, sessizlerin nefesi, çaresizlerin tepkisi, kim-
sesizlerin sesi ve 80 milyonun temsilcisi olmak ve ülkemizde;

1- Gerçek demokrasinin tesisi,
2- İnsan haklarının kâmilen yerleşmesi,
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3- Kişi ve kurumlara tam özgürlüğün verilmesi,
4- Hukuk devleti kavramının mutlaka hayata geçirilmesi,
5- Ve milletimizin refah seviyesinin hızla yükseltilmesi ama-

cıyla yola çıkan “Milli Görüş ve Milli Çözüm istikametinde” bu-
luşmak, kucaklaşmak ve birlikte hedefe ulaşmak üzere gayrete 
girişilmelidir. Her dinden, her kavimden ve her düşünceden in-
sanımızla birlikte barış içinde ve karşılıklı saygı ve anlayış çer-
çevesinde yaşanacak bir Türkiye’yi yeniden oluşturmak üzere 
sorumluluk yüklenmelidir...

•“MİLLİ GÜÇ” OLUŞTURMANIN ÖNEMİ
Kendisine güvenen, gerekli tedbirleri alıp hazırlık gören bü-

yük liderler, çeşitli ülkelerle ve gizli güçlerle; taktik ve stratejik 
ilişkiler geliştirebilir... Kalıcı ve kapsamlı neticeler için, geçici ve 
cüzi tavizler verilebilir. Bunları yaparken halkın yani aklı yatma-
yan kalabalıkların kınaması ve suçlaması da onlar için önemli 
değildir. Erbakan Hoca’nın Başbakanlığı döneminden önce İs-
rail’le imzalanan, bazı teknik ve teorik anlaşmaların bir kısmını 
uygulaması ve askıya almak için uygun fırsatlar kollaması da 
bu açıdan değerlendirilmelidir. Kaldı ki, eleştirilen ve Erbakan’a 
mal edilen anlaşmaların, ondan önceki hükümetlerce imzalan-
dığını, dönemin DYP’li Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan bile 
itiraf etmişlerdir. 

“İsrail ile askeri eğitim anlaşması Refahyol döneminde im-
zalanmadı!”

İsrail ile ortak tatbikat içeren anlaşmaların, iddiaların aksine 
Refahyol döneminde olmadığını DYP’li eski Milli Savunma Bakanı 
Turhan Tayan’ın yaptığı açıklamalar da belgelemiştir.1997 yılında 
Meclis’te Çekiç Güç’ün gönderilmesine ilişkin tezkerenin ele alın-
dığı görüşmelerde Mehmet Keçeciler’in aynı yöndeki iddialarına ce-
vap veren Tayan, en çok yankı uyandıran ve Refahyol dönemine 
atfedilen İsrail ile ortak tatbikatı içeren Askeri Eğitim İşbirliği Anlaş-
ması’nın 23 Şubat 1996 tarihinde yani Refahyol hükümeti kurulma-
dan önce imzalandığını ve bu anlaşmanın 18 Nisan 1996 tarihinde 
Anayol Hükümeti döneminde yürürlüğe girdiğini söylemiştir.

26 Haziran 1997 tarihli Meclis toplantısında Çekiç Güç gö-
rüşmeleri yapılırken ANAP’lı Mehmet Keçeciler, Refahyol hükü-
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metinin politikalarını eleştirirken, Türkiye’nin İsrail ile yapılan 
iki anlaşma ile ortak askeri harekâta giriştiğine ve bunun da 
İslam dünyası ile ilişkileri olumsuz şekilde etkilediğine yönelik 
iddiaları gündeme getirmiştir. İsrail ile maslahatgüzar seviye-
sinde olan ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarıldığını savunan 
Keçeciler, askeri tatbikat ve manevralara imkân tanıyan anlaş-
maların ne zaman ve niçin imzalandığına ilişkin sorular ve eleş-
tiriler yöneltmiştir. Keçeciler’in iddialarına cevap veren DYP’li 
eski Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan ise, İsrail ile Askeri 
Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Refahyol dönemine ait olmadı-
ğını verdiği bilgilerle desteklemiştir. Bu anlaşmanın 23 Şubat 
1996’da imzalandığını kaydeden Tayan’ın “Ve yine, 18 Nisan 
1996’da, yani, Sayın Keçeciler’in de Bayındırlık ve İskân Bakanı 
olarak Bakanlar Kurulunda bulunduğu, Bakanlar Kurulu kararı-
na imza attığı bir dönemde, yürürlüğe girmiştir” açıklaması da 
oldukça önemlidir. 

Erbakan’dan İsrail’e Uyarı
DYP-ANAP döneminde imzalandığını açıkça söylemese de 

Çiller’in koalisyon hükümeti tarafından imzalandığını kabul 
eden Tayan, anlaşmanın içeriğini savunmaktan geri durmuyor-
du. Refahyol hükümetinin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın İs-
rail Dışişleri Bakanı Davit Levy’e yaptığı haklı uyarılar sonrası 
bozulan ilişkileri düzeltmek için Çiller tarafından İsrail’e gönde-
rilen Tayan, Çiller döneminde imzalanan bu anlaşmaların askeri 
pakt ve ittifak anlamına gelmediğini sadece yapılacak eğitim 
çalışmalarını kapsadığını dile getirmiştir. 

Turhan Tayan, Yılmaz-Çiller döneminde yapılan anlaşma doğrul-
tusunda, Türk ve İsrail uçaklarının İsrail hava sahasında, silahsız, 
istihbarat araçları olmaksızın iki ülke havasında eğitim çalışması 
yaptıklarını savunan Tayan, sözlerini şöyle noktalıyor: “Bizim ba-
sında, kamuoyunda tartışılan İsrail ile askerî tatbikat konusu, 
tamamen, bu askerî eğitim işbirliği anlaşması çerçevesinde, in-
sanî amaçlı, arama ve kurtarmaya yönelik eğitim çalışmalarıdır; 
bir harp oyunu, bir askerî manevra kesinlikle değildir.”246

Bugün AKP iktidarının, İsrail’in hatırına ve ABD’nin bastır-
masıyla Lübnan’a ve Afganistan’a asker göndermesi ise tam bir 
teslimiyet, hatta hıyanet adımıdır.
246)  Milli Gazete /10.09.2006
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Hükümet sakladı Genelkurmay açıkladı: Askerimize lejyoner 
muamelesi reva görülmektedir!

Türk askerinin Lübnan’a gönderilmesine vize veren TBMM 
kararının hemen ardından NATO’nun Afganistan’da terörle 
mücadele için Türkiye’den ek asker talep etmesi devletin üst 
düzeyinde tartışmalar meydana getirmiştir. Dışişleri Bakanlığı 
böyle bir talebin söz konusu olmadığını söylerken, Genelkur-
may Başkanı Yaşar Büyükanıt ise böyle bir talebin doğru ol-
duğunu bildirmiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da NA-
TO’nun Afganistan’da Taliban ile savaşmak için ISAF’a katkı 
sağlayan ülkelerden yardım istemesine ilişkin olarak kendisine 
ulaşan herhangi resmi bir talep bulunmadığını söylemiştir. As-
ker gönderme ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan bu açıklamalar 
ise kafaları karıştırmış vaziyettedir. Ayrıca, tüm tepkilere rağ-
men TBMM’nin Lübnan’a asker gönderme kararının ardından 
kamuoyunda, Türk askerinin lejyoner konumuna düşürülmesi 
endişesini derinleştirmiştir. NATO’nun Afganistan’da Taliban 
ile mücadele için ek asker talebinde bulunmasını hükümet ka-
muoyundan niye gizlemiştir. Başbakan Erdoğan’ın ve Dışişleri 
Bakanlığı’nın bu yönde talep olmadığına yönelik açıklamasına 
karşılık Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın açıklamala-
rı hükümetin kamuoyundan bu durumu saklamaya çalıştığını 
göstermiştir. Hükümetin bu şekilde bir davranış içerisine gir-
mesi ise çeşitli yorumlara sebebiyet vermiştir.

Kamuoyunun ve pek çok sivil toplum kuruluşu ile birlikte muha-
lefetin karşı çıkmasına rağmen o dönemde Lübnan’da bulunan Bir-
leşmiş Milletler Barış Gücü’ne asker gönderme ile ilgili tezkereyi ha-
zırlayarak Meclis’ten geçiren hükümetin, ardından terörle mücadele 
adına silahlı çatışma için Afganistan’a ek birlik istemesi, hükümeti 
sıkıntıya sevk etmiştir. Lübnan’da silahlı bir çatışma içerisine girme 
endişesi hakim olan Türk askeri için, akabinde Afganistan için böy-
le bir talepte bulunulması halkımızı tedirgin etmiştir. Diğer yandan 
AKP’nin Lübnan’a asker gönderme konusunda çok hevesli görün-
mesi başta ABD olmak üzere NATO gibi kuruluşları da Türk askeri-
nin her türlü şartta kullanılabileceği düşüncesini kuvvetlendirmiştir. 
Uluslararası ilişkilerde belli bir noktaya gelebilme adına yapılan bu 
asker sevklerinden oldukça memnun kalan uluslararası kuruluşla-
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rın, Türk askeri hakkında oluşan düşüncesi ise başta Türk Silah-
lı Kuvvetleri olmak üzere kamuoyuna da ciddi anlamda rahatsızlık 
vermektedir.

Milli Bir Gücün Oluşturulması ve Bunun Ustalıkla Kullanıl-
ması Konusunda Aşağıdaki Tespitler Oldukça Önemlidir.

1. Dünya Siyasetinin Yeniden Yapılanması
1990’lı yıllarda SSCB’nin çöküşüyle “Soğuk Savaş Dönemi’ ka-

panmış ve küresel jeopolitik sistem yeni bir dönüşüm sürecine gir-
miştir. Ancak, Soğuk Savaş döneminde yaşanan Kore, Vietnam gibi 
deneyimlere karşın geçmiş dönemin tehdit algılamasına dayanan 
savaş anlayışı sürmüştür. Söz konusu anlayış “belirgin tehditle” 
savaşmayı öngörüyor ve “Ana Harp Sahasındaki Savaşın” kaza-
nılmasına dayanıyordu. Oysa, SSCB çökünce ortaya çıkan jeopoli-
tik dengesizlik ortamında tehdit belirsiz ve karmaşıktı. Bu dönemi 
izleyen yıllarda, ABD’nin güvenlikle ilişkili açıklamalarında “Küre-
selleşme ve Yeni Dünya Düzeni” söylemine sıkça yer verdiği gö-
rülmektedir. ABD, SSCB’nin dağılmasından sonra küresel sistemin 
tek kutuplu olmasını ister. Hedefi, dünya egemenliğinin 21. Yüzyılda 
sürmesine yönelik bir anlayış geliştirmektir. Bütün bunların yanında 
Amerikan ekonomisinde üretim ve ihracat açısından en önemli sek-
tör olan silah sanayinin desteklenmesine gereksinim vardır. 

“Pax Americana”nın (Yani Amerika liderliğindeki sözde Barış 
Dünyasının) 21. Yüzyılda sürmesi için yeni tehdidin bulunması ve 
yeni paradigmaya uygun enformasyonun yaratılması gerekmekte-
dir. Yeni tehdit, “Terörizm ve Kitle İmha Silahları” olarak belirlenir. 
İslam ve Müslümanlar hedef olarak gösterilir. Terörizm, NATO müt-
tefikleri dahil tanımı üzerinde oybirliğiyle anlaşılamayan bir tehdit ol-
masına karşın, güncel tehdit algılamasının merkezine yerleştirilmiş-
tir. Bu aynı zamanda teşkilat yapısında yenilenme ve katılanlara ek 
maliyet demektir. 11 Eylül olayının hemen ertesinde teröre karşı uzun 
soluklu bir savaş ilan edilmiştir. Ve ardından Afganistan ve Irak işgal 
edilmiş ve kendisini Yeni Roma İmparatorluğu sayan ABD’nin, Milen-
yum başında stratejik bölgelere yerleşmesinin ilk adımları atılmıştır.

ABD’nin güçlü enformasyon sisteminde, düşünce kuruluş-
ları aracılığıyla olacakları ve alternatifleri önceden tasarlama ve 
yayma yeteneği bulunmaktadır. Dost ve müttefikleri, Terör ve 
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Kitle İmha silahı tehdit algılaması etrafında bütünleştirme çaba-
sı içinde olan ABD, Condolezza Rice aracılığıyla 23 ülkenin dö-
nüşümünü amaçlayan Büyük Ortadoğu Projesi’ni resmen ilan 
eder. Dünya fosil kökenli enerji ve alternatif enerji yataklarının 
en büyük dilimini, enerji sisteminin kontrol yollarını, şimdiye 
değin oluşturulmuş jeostratejik kuramların kesişim kümesin-
de bulunan tüm kapsama alanını içeren bölgeye “Özgürlük ve 
Demokrasi” getirileceği açıklanır. Çünkü terörizmin kaynağı da 
geri kalmışlığıyla bilinen bu bölgedir. Dünyanın geleceğini ilgi-
lendiren “Kitle İmha Silahları”na sahip olan, “Haydut Devletler 
“ söz konusu alanda yaşamaktadır. ABD, Ortadoğu’nun ve Dün-
ya’nın momentum merkezlerinden biri olan Irak’ı, uluslararası 
desteği arkasına alarak Birinci Körfez Savaşı’nda denetim altı-
na alır. 2003’e kadar Irak’ın Kuzeyinde gelecekte müttefiki Türki-
ye’nin tezlerine aldırmadan yarattığı, “Güney Kürdistan” olarak 
adı koyulan yapay devletin alt yapısını oluşturur. Daha sonra 
Irak’ı işgal ederek Büyük Ortadoğu Projesi’nin yaşama geçmesi 
için bir adım daha atar. Saddam’ın “Kitle İmha Silahları’nın 50 
dakika içinde tüm Avrupa’yı etkisi altına alacağını ona en kısa 
zamanda karşılık verilmesi gerektiğini söyleyen stratejik ortak 
Büyük Britanya Başbakanı Blair ile NATO müttefiki İtalya Baş-
bakanı Berlusconi gibi liderlerin desteğiyle “Yeni Haçlı Seferi” 
olarak algılanan sürecin desteklenmesi sağlanır. Colin Powell, 
Birleşmiş Milletlerde uydudan çekilmiş fotoğrafları göstererek 
Saddam’ın sözde nükleer reaktörlerinin yerlerini tüm dünyaya 
duyurur. Bu arada bir kısım ABD ve Dünya medyası haber tek-
niklerini kullanarak dezenformasyonla destek oluşturmaktadır.

ABD, barışı çağrıştırması için harekâtını “Irak’ı Özgürleştir-
me Harekâtı “ olarak adlandırır, Irak’ı işgal eder ve oraya “Öz-
gürlük ve Demokrasi” götürür(!). Uluslararası hukuku tek taraflı 
olarak bozar. Bunun gerekçesi yeni benimsemiş olduğu, “teh-
didi gelişmeden önce yok etmek” amaçlı “Önleyici Vuruş” kon-
septidir. Savaşta kullanılan silahlar ABD’nin ekonomisine de 
canlılık getirir. Daha sonra savaşa gerekçe sayılan kitle imha si-
lahlarının bulunamadığı ve savaşın gerekçesinin bir yalan oldu-
ğu gerçeği kabul edilir. Ancak, bu süreçte hukukun veya etiğin 
değil çıkarın önemi bulunmaktadır. İşletilen sürecin temelinde 
güç vardır. Güçlünün hukuku egemen olmaktadır.
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Sonuçta; ABD uluslararası kurumlar dahil tüm dış ve iç güç 
unsurlarını, hedeflerini elde etmeye yönlendirme ve istenen et-
kiyi elde etme yolunda kullanmış ve başarılı olmuştur. Bu etkiyi 
elde etme yolunda milli gücün tüm unsurlarından yararlanmış-
tır. Doğal olarak milli güç unsurlarıyla bütünleşik olarak yürütü-
len bu sürecin belirli bir maliyeti vardır.

2. Etki Odaklı Harekâtın Tanımı
Henry Kissinger, “Politika” adlı yapıtının başında hiçbir politik 

olayın rastlantı olarak gelişmediğini söyler. Yukarıda, bu gerçeğin 
aynası olacak şekilde, ABD’nin Yeni Dünya Düzeni, Küreselleşme 
stratejik söylemine koşut olarak geliştirdiği ve uygulamaya koydu-
ğu, “Etki Odaklı Harekâta” stratejik düzeyli bir örnek verilmiştir. 
Gelecekte icra edilecek olan müşterek harekâtın, karmaşık ve be-
lirsiz harp ortamında etki odaklı konsepte uygun olacağı düşünül-
mektedir. Etki odaklı harekât sisteminin en önemli özelliği bir ülkenin 
tüm kaynaklarının seferber olmasını gerektirmesidir. Bu anlamda 
yeni sistem tüm ulusal güç unsurlarını ilgilendirmektedir. General 
Douglas Mc Arthur, “Geleceğin savaşının geçmişte değil ge-
lecekte kazanılacağını” söylemektedir. Mc Arthur, bu yaklaşımla 
geleceğin tehdidinin klasik tehditten farklı olacağını ve yeni bir biçim 
alacağını önceden kestirmektedir. Geleceğin tehdidi, giderek artan 
bir yıkım yeteneği kazanan, az çabayla çok etki yaratabilecek olan 
asimetrik yapılı tehdittir. Bu tehdide karşı bilinen yöntemlerle karşı 
koymak yavaş, maliyetli ve yıkıcı olacaktır. Geleceğin tehdidi 11 Ey-
lül’de kendini göstermiştir. Uluslararası terörizm, ana karasında gü-
vende olduğu düşünülen süper gücü evinde vurabilmiş ve asimetrik 
yöntemlerle klasik sistemi felç etmiştir. 11 Eylül, ABD için tıpkı Pearl 
Harbor benzeri katastrofik ve katalizör etki yaratmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri Müşterek Kuvvetler Komutanlı-
ğı, bu olay sonrasında uluslararası güvenlik ortamında ulusal 
askeri stratejinin yeterliliğini sorgulayarak ulusal gücün askeri 
ve diğer unsurlarının uygulanmasına ilişkin trendleri ve oluş-
turulan konseptleri incelemiştir. 1990-1991 Körfez Savaşı’ndaki 
gözlemlere dayanarak bazı uzmanlar, “Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin savaş tarzının yeniden yapılanması gerektiği’ savını 
ortaya atmıştı. Bu uzmanlar, Bosna ve Kosova’da meydana ge-
len çatışmalarda, yeni etki odaklı harekât konseptini savunan, 
eski imha ya da yıpratma yaklaşımlarının aksine, yeni harekâtın 
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gerektirdiği icra tarzının uygulanmasını, hedeflerin fiziksel im-
hasına ağırlık vermek yerine, istenen etkiyi yaratmaya odaklan-
mayı öneren uzmanlardır.

Etki Odaklı harekâtın temel ilkelerinin 2. Dünya Savaşı’nda 
“Amerikan Hava Kuvvetleri Taktik Okulu’nda” da görevli hava 
savaşı planlayıcıları tarafından uygulatıldığı bilinmektedir.’ 
“Amerikan Kara Hava Kuvvetleri”nde çalışan uzmanlar tarafın-
dan da “endüstriyel ağ” olarak bilinen ve hava savaşı ile ilgili 
olan bir teori geliştirilmiştir. Bu teori de, daha sonra EBO (Effe-
ct Based Operation) olarak açıklanan teorinin temelini oluştur-
maktadır.

3. Etki Odaklı Sistemin İşleyişi ve Amaçları
Etki odaklı harekât konsepti yeni bir savaş ve çatışma yöntemi 

olarak ortaya atılmıştır. ABD, hem ulusal, hem de NATO ve/veya 
koalisyon harekâtında kullanmak üzere bu konuda “Etki Odaklı 
Harekât ve Harekât Ağının Değerlendirilmesi” adlı iki yeni konsept 
geliştirmiştir. Etki Odaklı Harekât, amaca yönelik olarak; siyasi, eko-
nomik ve askeri güç unsurlarının kullanılması için sistem yaklaşı-
mı içinde bir dizi eylemin planlanması, icrası ve değerlendirilmesini 
içermektedir. “Etki Odaklı Harekât” stratejik, operatif ve taktik dü-
zeylerde, birbiriyle bütünleşik, geçişli bir güç kullanım harekâtıdır. 
Temel amaç; potansiyel hasmı, dost güçleri, tarafsız hükümetleri ve 
kısaca üzerinde etki yaratılması istenen hedefleri istenen etki doğ-
rultusunda etkilemektir. Etki Odaklı Planlama, stratejik hedeflerin 
“etkiler”e dönüştürülmesine ve daha sonra uygun eylemlerin belir-
lenmesine yardımcı olan bir süreçtir. Planlama süreci, ilgi alanı olan 
bölgeye ilişkin stratejik düzeyde uzun dönem ihtimalat planlamasını, 
ikinci aşama olarak harekâtın icra edildiği operatif düzeyi içermek 
üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Etki odaklı süreç planlamasında ilk hedef “Ne tür etkiler yarat-
malıyım?” olmalıdır. Öncelikle hedefler belirlenir. Daha sonra bu 
hedeflere ulaşmak için yaratılması gereken etki ve ilişki haritaları 
belirlenir. Örneğin politik bir karar verilir. Müzahir bir yöntem olarak 
“Nihai Sonuç” koyulur ve bu politik niteliklidir. Daha sonra “Tersi-
ne Mühendislik” ile süreç sondan başa doğru dizayn edilir. Etki 
odaklı süreçlerle, askeri, siyasal ve bilimsel etki haritasını ilgilendi-
ren tüm süreçler içinde etki nesnelerinin askeri deyimle etki odağın-
da olan fiziki hedeflerin üzerinde gereken etkinin yaratılması sağla-
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nır. Bu kapsamda örneğin; Birleşmiş Milletler, dünya kamuoyu gibi 
etki hedefi nesneler belirlenir. İstenen etkilerin hepsi askeri olmaya-
bilir. Dünya Kamuoyunun yönlendirilmesiyle hedeflenen politik etki 
yaratılmış olacaktır. Etki altına alınacak hedef, bir ülke olabilir. Bu 
durumda sistem analizi yöntemleriyle o ülke mercek altına alınarak 
incelenir. (Politik, psikolojik, ekonomik ve sosyal) analizi yapılarak 
ülkenin olanak ve yetenekleri, odaklanılan ülkenin eksiklikleri ve yu-
muşak karnı olan noktalar belirlenir. Sistem analizi yapılan ülkelerin 
analizinden oluşturulan bu sistemlerden analiz ile “Sistemlerin Sis-
temi Kestirimi” belirlenir. Sistem analizleriyle belirlenen noktalar, 
tatbik edilecek kuvvetin momentum merkezleri diğer bir deyişle ha-
rekâtın ağırlıkla uygulanacağı noktalardır. Hedef alınan ülkenin milli 
gücünün tahmini bir sistemlerin sistemi çalışmasıdır. Harekâtın sivil 
veya asker kimin sevkinde gideceği uygulanacak harekâtın niteliği-
ne bağlıdır.

Barıştan harp sonuna kadar süren bu süreç etki odaklı plan-
lama, etki odaklı icra ve etki odaklı değerlendirme olarak üç aşa-
mada ele alınabilmektedir. Etki odaklı harekâtta her aşamada 
“değerlendirme” ve “planlama” yapılmaktadır. Sivillerle birlikte 
çalışmak amacıyla oluşturulan “Sivil Gurup” askeri harekâtı, di-
ğer milli güç unsurları ile birlikte yürütmek amacıyla oluşturul-
maktadır. Bu gurubun amacı askeri yapıyla ara yüz olarak kul-
lanılmaktadır. Sivil İşler Gurubu, milli güç unsurlarıyla aradaki 
eşgüdümün sağlanması açısından da önemli sayılmaktadır. Etki 
odaklı sistemde komuta, “Müşterek Harp Komutanlığı” tarafın-
dan yürütülmelidir. Düşman hakkında edinilen bilgi, komutana, 
düşmanın davranışını değiştirmeye ikna etmeyi ya da değiştir-
mek zorunda bırakmayı başarmak için gereksinim duyduğu et-
kileri belirleme olanağı sağlayacaktır.

Etki Odaklı süreçte askeri görev yapacak karargâh, strate-
jik karargâh olarak adlandırılmaktadır. Stratejik karargâh bağlısı 
olarak Deniz, Hava ve Kara unsur komutanlıkları kullanılmak-
tadır. Komuta işlevi gerçekleştirilirken, komuta makamı müş-
terek karargâhtan karargâh bağlısı en uca kadar ulaşmaktadır. 
Böylece, süreçleri işletecek ve süreçlerde görev alacak yapıda 
dinamik entegrasyon sağlanmış olmaktadır. Dinamik entegras-
yonu sağlamak amacıyla “Ağ Destekli Yetenek”e gereksinim 
duyulmaktadır. NATO’da yürütülen dönüşüm (transformation) 
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çalışmalarının bir parçasını “Karar Alma Sürecinin Transfor-
masyonu” oluşturmaktadır. Bu maksatla gelecekte “Ağ Mer-
kezli Savaş” icra edebilecek bir silahlı kuvvetlerin karar alma 
sürecini çok daha etkin hale getirebilmek için “Etki Odaklı Ha-
rekât ve Planlama” konseptleri geliştirilmeye başlanmıştır. Ağ 
Merkezli Savaş, harekâta iştirak eden tüm unsurların ortak bir 
şebeke üzerinden hem dost hem de düşman durumu hakkında 
gerçek zamanlı bilgi sahibi olmasını öngörmektedir. Bu tür bir 
harekât, bu ortamı sağlayacak sistemlerin yanı sıra karar süreç-
lerinin muharebe sahasının dinamik ortamına uyumunu da ge-
rektirmektedir.  Etki odaklı harekâtta, bir sürekli değerlendirme 
çevrimi içinde, istenen sonuçların yarattığı etki ölçülmekte ve 
kıymetlendirilmektedir. Söz konusu çember süreci bütünüyle ta-
nımlamaktadır. Düşman, ortam ve kendi durumu hakkında kap-
samlı bir anlayış geliştirme, strateji-görev bağlantısını vurgula-
yan etki planı kapsamında hareket tarzının ayarlanması, olanak 
ve yetenekler dikkate alınarak planın uygulanması ve sonuçla-
rın etkisinin değerlendirilmesi bu döngünün aşamalarıdır.

4. Etki Odaklı Harekât Kapsamında Milli Güç Unsurlarının Et-
kin Kullanımı

a. Etki Odaklı Milli Güç Modelinin Kurulması
Etki odaklı harekât kapsamında, milli güç unsurlarının etkin kul-

lanımıyla harekâtta istenen etkiyi sağlamak için öncelikle gereken 
etkiyi yaratmakta kullanılacak güç unsurlarını incelemek gereklidir. 
Bu kapsamda; Milli strateji ve politikaları üretmekte kullanmak, ra-
kibin uyguladığı etki düzeneğini çözmek, etki odaklı harekâtta ön-
ceden saptanan belirli bir hedefe göre uygulanacak etki girişimini 
tasarlamak için öncelikle bir milli güç modeli kurulmalıdır. Bugüne 
kadar milli gücü tanımlamak ve formüle etmek isteyen çok çeşitli 
yaklaşımlar olmuştur. Kadim kültürlerin güç ve değer arasında bir tür 
uyum kurma çabasına karşılık Makyavel ile başladığı kabul edilen 
modern anlayış, reel politiği değer boyutundan bağımsız olarak ele 
alan bir yaklaşımı ön plana çıkarmaktadır. Oysa idealist ekole göre 
değer unsuru çok önemli bir güç kaynağıdır. Realist yaklaşıma göre, 
devletin milli gücü; milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde 
etmek için kullanılabilecek insan gücü, coğrafi, ekonomik, askeri, 
politik ve idari, psiko-sosyal ve teknolojik güçlerinden oluşan mad-
di ve manevi unsurlarının toplamıdır. Bu yaklaşımın matematiksel 
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olarak modellenmesi söz konusu olursa MG milli gücü simgelemek 
üzere aşağıdaki işlevsellik düşünülmelidir: MG=f (AG; İG; CG; EG; 
PG; İdG; PSG; TG) Burada; AG; Askeri Gücü, İG; İnsan Gücü, EG; 
Ekonomik Gücü, PG; Politik Gücü, İDG; idari Gücü, PSG; Psikosos-
yal Gücü, TG; Teknolojik Gücü simgelemektedir.

b. Askeri Güç Unsurunun Diğer Milli Güç Unsurları İle Etkin 
Kullanımının Sağlanması

Ağ destekli yapının etkilenmesi durumunda, değişken milli 
güç unsurları ak, ek, tk sonuçta milli güç etkilendiğinden sivil/
asker güç birimlerinin dolayısıyla ulusal bilgi ve enformasyon 
sisteminin korunmasının etkin kullanım için yaşamsal önem arz 
ettiği mütalaa edilmektedir. Ayrıca, etki yapmak üzere saldırıya 
geçen unsurun güç dengesine karşılık, yine milli güç unsurla-
rını yeteneklerinden yararlanarak asimetrik yanıtlar aranabilir. 
Güçlü düşmanı eşit koşullara çekmenin önemli bir ilkesi milli 
çıkarlar doğrultusunda asimetrik unsurları kullanmaktır. Bunu 
sağlayabilmek için gerekli maddi ve manevi altyapı çalışması-
nın barış zamanında tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle 
geleceğin tehdidine yanıt vermek ve bekayı sürdürebilmek için 
askeri gücün diğer milli güç unsurlarından bağımsız düşünül-
memesi gerekmektedir. Bu gerçek modelimizde de ortaya kon-
maktadır. Jeostratejik olarak güncel güvenlik ortamında dünya-
nın en duyarlı bölgesinde bulunan ülkemizin dinamik tutum ve 
politikaları olan proaktif bir devlet olması kaçınılmazdır.

Milli gücü azami düzeye çıkarmak her bir ülkenin başlıca hedefi-
dir. Bu nedenle öncelikle her bir milli güç unsurunun model denklem 
üzerindeki etkisini ençoklamayı (maksimize etmeyi) düşünelim. Bu 
durumda, güç denkleminin yapısı üzerinde en çarpıcı sonucun SZ, 
SP, Sİ etmenleri ile ortaya çıkacağı çarpıcı olarak görülmektedir. Bu 
etmenlerin her birinin tek başına veya birlikte bütünlenmiş güç üze-
rinde ağırlığı olacaktır. Bir değerleme yapılacak olursa stratejik zih-
niyet ve/veya stratejik planlama ve/veya siyasal iradedeki en küçük 
bir gerileme ve zayıflamanın diğer güç unsurlarının bütünsel olarak 
entegrasyonu ile sağlayacağı pozitif etki ne olursa olsun büyük bir 
hızla ve çarpımsal olarak milli gücü zayıflatacağı anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla bir ülke için sivil ve askeri iradenin eşgüdüm içinde dav-
ranması, belirgin bir stratejik zihniyetin benimsenmesi, bunların stra-
tejik politikaları milli güç bileşke vektör değerini bileşenleri aracılığıy-
la azami düzeye çıkarmanın ilk koşulu sayılmaktadır.
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Denklemden çıkarılabilecek bir başka önemli yorum da siyasal ira-
de eksikliği, stratejik zihniyet ve plan yoksunluğunun yaratılmasının bir 
ülkenin güç yapısını çökertecek projeksiyonlar yaratabileceği uyarısı-
dır. Bu nedenle askeri güç veya herhangi bir güç unsurundan bağım-
sız olarak öncelikle büyük çarpan soyut altyapılı zihniyet, irade ve 
uzantısında planlama parametrelerinin bir ülkenin önde gelen meşgu-
liyeti olmasının yaşamsal önemde olduğu değerlendirilmektedir.

Milli güç modeli, PV değişmeyen unsurları açısından ince-
lendiğinde mili güçten bir harekâtta en büyük ölçüde nasıl ya-
rarlanabileceği tasarlanabilir. Bu unsurlardan uygulanacak bir 
harekâtta ne ölçüde yararlanacağı bellidir. Bir değişken olarak 
ele alınırsa, değişken olacak ilgili milli unsur toplam etki içinde 
ağırlıklandırılır ve istenen sonuca yönelik olarak değerlendirilir. 
Öte yandan toplamsal nitelikli (additive) ele alınan sabit veriler 
üzerinde değişme, bu ülke üzerine odaklanan çok özel ve kırıl-
ma yaratacak ölçüde etki edecek süreçler yaşanmadığı takdir-
de çok hızlı olmayacaktır. Bu etmenler; tarih, coğrafya, nüfus 
ve kültür sabit etmenlerinden gelen güçtür. Örneğin, savaşlar, 
devrimler hızla değişim ve kırılma yaratabilecek etkiler yarata-
bilir. Potansiyel verilerin de bu sabit verilerle şimdilik toplamsal 
olarak etkileşim yarattığı varsayılmaktadır. Bu potansiyel veri-
ler; bilindiği üzere bilgi tabanlı; ekonomik kapasite, teknolojik 
kapasite ve askeri kapasite olarak ele alınmıştır. Bunların sabit 
verilere göre daha hızlı değiştiği varsayılabilmektedir. Potansi-
yel verilerdeki değişimin hızını ise o ülke tarafından uygulanan 
politikalar, yatırımlar, uluslararası bağlantılar gibi dış etkenler 
etkilemektedir.

Buraya kadar basitçe ele alınan modelimize göre; milli gücün 
ulusal devletin iradesi dışında dışarıdan etkilerle zayıflatabilece-
ği görülmektedir. Bu durum modelde şu şekilde etki bulmaktadır. 
Örneğin; “Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni”nde kurulan ilişki 
ağında ulusal hükümetler tarafından zamanında çeşitli gerekçelerle 
onay verilen ekonomik ve siyasal süreçlerin güç etmenleri üzerin-
de olağanüstü etki yaratabileceğini, süreçleri hızla dejenere ederek 
zayıflatabileceğini, bu durumun da kırılma yaratabileceği son gün-
lerde olumsuz sonuçları ortaya çıkan önemli bir gerçektir. Örneğin; 
1980’lerde sadece 2,5 milyar dolar, 2000’li yıllarda ise bunun tak-
riben 150 katı borcu olan Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki IMF ve 
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Dünya Bankası politikaları, ilerleyen zamanda ek’yı hızla geriletmiş, 
halkın alım gücünü düşürmüş aynı zamanda altyapıyı tahrip etmiştir. 
Bunun ortaya çıkardığı etkilerin nicel değerini, yansımalarını ve di-
ğer güç unsurları üzerindeki etkilerini kestirmek aslında olanaklıdır. 
Etkinin ve zararın şiddeti ise kırılmalara yol açabilecek niteliktedir. 
Ortaya çıkan etki sorununa, modele göre çözüm arandığı takdirde; 
o zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin kısa vadedeki ekonomik çözümü-
nün, finansal ve ekonomik açıdan kırılganlığı ortadan kaldıracak 
çözümlere yönelmek olduğu görülecektir. Borçlu olmanın karşı ta-
rafa vereceği manipülasyon kozlarını ekonomik önlemlerle karşılar-
ken bu çözüme yani karşı etkiye katkıda bulunarak yeniden milli güç 
denkleminde artı değerlere çıkmak olanaklıdır. Örneğin; öncelikle 
psiko sosyal direnci arttırmak, Sİ, SZ ve SP’nin çarpımsal (multipli-
cative) etkilerini arttırarak ulusal ve uluslararası duruş gösterilebilir. 
Bu bir karşı etki odaklı çözüm sürecini işletmek demek olacaktır. 
Ancak bu ortak etki tüm milli güç unsurlarının birbirini desteklemesi 
ile gerçekleşebilir. Şimdilik açıklamayı güçlendirmek üzere basitçe 
ele alınan modelimizi test edecek etkilere sayısız örnek verilebilir. 
Bu örnekler; “Etki Odaklı Harekât”ın felsefesi doğrultusunda ortaya 
çıkan ve dinamik etkiler yaratan örneklerdir. Bu milli güç mode-
lini aktif taraf olarak kullanmak da mümkündür. Buraya kadar etki 
odaklı harekât kapsamında milli güç unsurları ve etki odaklı harekât 
ilişkisi pasif yönde irdelenmiştir. Modelden aktif olarak yararlanmak 
için önce bizim yaratmak istediğimiz etki ve etkiler tanımlanmalıdır. 
Bu etkilerin nicel ve nitel yönünün ölçülebildiği varsayımının devamı 
olarak her bir milli güç unsurunun yani modeli oluşturan etmenlerin 
askeri gücün yanında ağırlık olarak nerede yer alması gerektiği irde-
lenir. Askeri güç etkisi ile diğer milli güç unsurlarının ilişkisine diğer 
bir örnek verelim.

PKK teröristlerini yakın zamana değin destekleyen Suriye’ye kar-
şı askeri önderlik tarafından “yasal tehdit” ortaya konmuş terörizme 
verilen desteğin savaş nedeni olacağı açıklanmıştı. Askeri güç un-
surunun liderliğini yaptığı bu sürece o dönemin Türkiye Cumhuriyeti 
hükümeti tarafından destek verilmişti. İşadamları aracılığıyla eko-
nomik ilişkilerin de dondurulacağı uyarısı yapılmıştı. Bütün bunlar 
sonucunda üzerindeki etki nedeniyle “baskı” altında kalan Suriye 
terörist başı Abdullah Öcalan’ı topraklarından çıkarmak zorunda 
kalmıştır. Ancak, buraya kadar milli gücümüzü olumlu etkileyen kısa 
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süreli gelişme bir süre sonra ters sürece girmiştir. Terörist başı Ab-
dullah Öcalan CIA tarafından Türkiye’ye teslim edilmiştir. Kısa bir 
süre Türkiye’deki her güzel gelişmeye olumsuz tepki veren Yunanis-
tan’ı kaynatan bir ortam yaşanmış, içerdeki etki odaklı medya terö-
rist başını teslim alma olayını büyük bir başarı olarak sunmuştur. Ne 
var ki Türkiye Cumhuriyeti milli gücün başta gelen SZ, Sİ, SP güç 
unsurlarının zayıflığı nedeniyle tuzağa düşmüştür. Dışarıdan gelen 
etkiler yoluyla Öcalan yargılandığı halde yalnızca cezaevine kon-
muş, birilerinin ifadesiyle dünyada en rahat edeceği yere yerleşmiş-
tir. Bu aşağılayıcı durumu, Avrupa Birliği ve ABD hızla kendi çıkar-
larına göre kullanmaya başlamıştır. Yeniden yargılanma istemleri, 
müttefik ve dost bir ülke sınırları içindeki bölücü teröre destek veril-
mesi, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi’ne iyi niyetle onay veren 
Türkiye Cumhuriyetine karşı insan hakları sürecinin manipülasyonu 
gibi çalışmalarla Türkiye etki altına alınmış, şehit ailelerinin beklen-
tisi gerçekleşmemiş, sonuçta son derece önemli bir güç göstergesi 
olan prestij ve itibar zedelenmiştir. Suriye’yi köşeye sıkıştırarak elde 
edilen itibarla başlayan etki odaklı harekâtımız, ulusal yapımızın kı-
rılganlığı nedeniyle beklenen getiri yerine bugüne değin süregelen 
olumsuz etkiler yaratmıştır. Terörist başı Öcalan’ın teslimi, olumsuz 
irade taşıyan dış etki unsurları için “Etki Odaklı Harekât”ın önemli 
kazanımı olmuştur.

Suriye’ye karşı askeri etki ile önce olumlu milli güç katkısı 
ancak sonuçta ters dönen ve eksi etki değerlik yaratan bu etkiyi 
ortadan kaldırmanın yolları aranmalıdır. Çözüm olarak bu etki-
nin diğer milli güç unsurları ile telafi edilmesi gerekmektedir. 
Askeri güç, diğer güçlerin bütünleyicisi olarak etki odaklı ha-
rekâtta milli güce katkıda bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı’nda 
askeri gücün savaş alanında kazandığı zaferin, ulusal gücün 
tüm unsurlarının sinerjik atılımıyla taçlandırılması gerektiğini 
söyleyen Büyük Atatürk’ün öngörüsü güzel bir örnektir. Ata-
türk’ün dâhiyane liderliğinin ülkesinin milli gücüne izdüşümü 
olan “stratejik zihniyet” ve “siyasal irade”nin etki sayısındaki 
yüksek değerlik milli güce hızlandırıcı ve çarpan etkisi yarat-
mıştır. Görüldüğü üzere ülkelerin gücüne güç katan öncelikle 
yönetimsel irade ve zihniyetler olmaktadır.

5. Kullanılacak Güç Unsurları Arasında Karşılıklı İlişkilerin 
Doğru ve Dengeli Planlanması
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Kurduğumuz milli güç modelinin duyarlılığı araştırılabilir. Bu mo-
delin kırılgan hatları dış etki odaklarının yükleneceği noktalardır. 
Modelin bütününü gözden geçirerek çözüm arayışıyla önce konu 
olan ülkenin “kırılganlık düzeyi” belirlenebilir. Örneğin; kültürel, ve 
mezhepsel ayrımlar ve etnik yanı Türkiye Cumhuriyeti’nin kırılgan 
hatları olarak görülebilir. O zaman buralara etki eden süreçleri açığa 
çıkarmak ve bu oluşumları nötralize etmek amacıyla karşı süreçlerin 
işletilmesi sağlanabilir. Gerektiği takdirde teşkilat ve süreçlerde 
iyileştirme amaçlı  “değişim modeli” kurulabilir. Milli gücü azami 
düzeye çıkarmak için yapılacak çalışmalar çerçevesinde, askeri güç 
ile eşgüdüm içinde çalışan mekanizmayı yaratmak için ortak hedef 
birliği yaratmak gerekmektedir. Diğer ulusal güç unsurlarının askeri 
yapı ile bütünleşik ve dinamizm içinde kullanılmasını sağlamak için, 
kapasite yaratarak algılama bütünlüğünün ve hedef birliğinin sağ-
lanması için sinerjiyi yaratacak başlıca önlem, ayrılıkların giderilme-
siyle yaşam bulabilecektir.

Değer sisteminin milli güce katkı yaptığı bir devlet gelene-
ğine sahip olan bir ülke olarak bu stratejik getiriden yararlanıl-
malıdır. Zor zamanlarda Türk Milleti İslami hassasiyeti ve Milli 
haysiyeti sayesinde hızla bir araya gelebilmektedir. Her şeyini 
yitirdiği sanılan bir ulusun ayağa kalkması bu psikososyal güç 
ile gerçekleşmiştir. Bu güç, eldeki diğer ulusal güç unsurlarının 
oldukça zayıfladığı bir ortamda Kurtuluş Savaşı’nda zafer geti-
ren milli güç unsuru konumundadır, İslam mayasını çıkardığı-
nızda geriye, millet kalmayacaktır.

İstenen etkiyi yaratma sürecinde milli güçle ilgili olarak iste-
nen etki değerliği belirlenerek tümleşiklik sağlanabilir, matema-
tiksel deyişle entegral alınabilir ve bir toplam ifade bulunabilir. 
Her bir unsurun bir değişken olarak bu etkinin yaratılmasına ne 
ölçüde katkıda bulunacağı önceden belirlenir. Bu aynı zamanda 
gerekli ekonomik katkının sağlanması yönünde de bir ölçektir. 
Öte yandan taktik düzeyde aynı etkiyi farklı olasılık planlarıyla 
elde etmek mümkün olabilir. Böyle durumlarda çözüm önerile-
rinin ölçütleri değerlendirilir ve eldeki kaynaklar gözden geçiri-
lir. Mili gücün, ve manevi dinamiklerin her zaman azami bir de-
ğer ifade etmesi için çaba sarfedilmelidir. Bu amaçla milli gücü 
azami değerliğe çıkarma işlemlerine gidilmeli, İslami eğitim ve 
ahlaki-manevi disiplin takviye edilmelidir. Ancak gerek askeri 
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gerekse de diğer güç unsurlarıyla yaratılması istenen etki için 
sonsuz kaynak ayrılamayacağından, güç unsurlarından belli 
düzeyde ve etkin biçimde yararlanacak şekilde kaynak ve araç 
düzenlemesi gereklidir. Unutulmaması gereken bu tür süreç-
lerin milli güçten eksilten ve kaynak tüketen süreçler olduğu 
gerçeğidir.

Milli güç herkesin bağlandığı, olumlu veya olumsuz katkıda 
bulunduğu bir ağda doğmaktadır. Günümüzde milli güç unsur-
larını birbirlerine bağlamak için yararlanılan ağlar da bunun so-
mut bir yansımasıdır. Etki odaklı harekâtın tabanı olan “savaş 
uzayı” artık dost düşman tarafsız herkesi ve her kaynağı ele 
almaktadır. “Karşı Etki Odaklı Harekât” veya Etki Odaklı Ha-
rekât’ın bundan böyle bu savaş uzayında her bir güç unsurun-
dan ve bunların yaratacağı güç izdüşümlerinden yararlanması 
lazımdır. Özellikle  “Bilgi Harbi” ortamında yaratılacak etkilerin 
bu izdüşümlerin içinde “Etki Odaklı Harekât”ın sürpriz yönünü 
yansıttığı gözden kaçırılmamalıdır.

6. Bunların Sonuçları
Soğuk Savaş paradigması içinde düşünülen çözümler günümü-

zün karmaşık sorunlarına çare olamamaktadır. Yeni savaş yöntem-
lerinin giderek artan ve yıkıcı olabilen dinamik etkilerini eski yapıyı 
muhafaza ederek karşılamak ve beka sağlamak artık imkânsızdır. 
Milli güç unsurlarının yeni savaş sistemi olan etki odaklı harekât 
çerçevesinde etkin kullanılabilmesi için eşgüdüm içinde çalışmanın 
ve hedef birliği sağlamanın ilk koşul olduğu anlaşılmıştır. Bu çalış-
mada öncelikle bir etki işlevli milli güç modeli oluşturularak yeni 
bir model ortaya konmuş ve gelecek çalışmalar için bir altyapı ya-
ratılmıştır. Söz konusu model, etki enjekteli simülasyonlara açık 
bir model olup simülasyonla muhtelif milli güç yapılarının etki du-
yarlılığını belirlemek mümkün olacaktır. Ülkemiz üzerinde yürütülen 
dış destekli etki odaklı harekâta karşı durağan politikalar uygula-
mak yerine proaktif strateji uygulanarak bu şekilde de içten veya 
dıştan sınırlayıcı güçlerin etkilerini azaltıcı süreçleri oluşturmalıdır. 
Bu maksatla her durumda, askeri güçle birlikte, “siyasal irade” ve 
“stratejik zihniyet” parametresinin çarpımsal gücünden yararlanmak 
kaçınılmazdır. Bilginin, önemli bir güç çarpanı olduğu göz önüne 
alınarak bilgi altyapısı, ağ yapısı ve bilgi süreçlerinin kurulması ve 
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korunması yaşamsal önem taşımaktadır. Bu nedenle, karar süreç-
lerinde üstünlük getiren bilgi tabanlı güçten yararlanmalı ve bu kap-
samda milli güç unsurlarının geliştirilmesi için yeni paradigmaya uy-
gun Milli Çözümler aranmalıdır. Müteakip dönemde, sürekli savaş 
niteliği taşıyan etki odaklı girişimlerin süreceği, milli güç yapımızın 
buna karşı koyacak dayanıklılıkta olması gerektiği açık bir gerçektir. 
Türkiye’nin iç ve dış istikrarı ile güvenliğini etkileyen, simetrik, asi-
metrik risk ve tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken çalışmalarla 
milli gücü oluşturan kurumların yeniden yapılanmasına; kapsamlı ve 
bilimsel nitelikli dönüşümüne gereksinim bulunmaktadır. Dönüşüm 
ise doğası gereği öncelikle düşünsel alanda gerçekleşmesi gereken 
bir olgudur. Bilimsel tabanlı zihinsel dönüşüm, kurumların komuta, 
kuvvet, kontrol ve lojistik dahil destek yapılarının, yeniden yapılan-
dırma çalışmalarını olumlu yönde etkileyecek bir süreçtir.

Ayrıca, herhangi bir etkiyi yaratmak isterken, milli gücün, in-
san gücü unsurunda insanın kendisinin asıl güç olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır. Bu unsur nitelikli olduğu takdirde hem de milli 
güç unsurlarının tümünü harekete geçiren ve yöneten güce sa-
hip olabilecek ve üzerindeki her türlü etki odaklı harekâta karşı 
koyabilecektir. Cumhuriyetimizin muhafazası dosta güven ve-
ren düşmanı caydıran bir milli güç yapısına kavuşmakla müm-
kündür247 sözleri tarihi tespitleri ve tahlilleri içermektedir.

İşte bu nedenlerle Amerika’nın İran’a müdahalesi ve stratejik 
merhalesi de tersine çevrilebilir ve çevrilecektir.  

Birleşik Devletler uçurumun kenarına doğru hızlı adımlarla 
ilerlemektedir. Nükleer gelişimini durdurmak için İran’ı bomba-
laması durumunda, ABD’nin İslam dünyasının tümüyle ilişkileri 
ölümcül bir şekilde zehirlenecektir. Eğer saldırıda nükleer silah 
kullanırsa, bu, Amerika’nın gelecek kuşaklarının kaderini leke-
leyecektir. Bu tür bir saldırı hazırlığı yapıldığı haberleri çoktan-
dır dile getirilmektedir. Ancak, Amerikan medyası hâlâ böylesi 
bir saldırının felaket getirecek sonuçları konusunda uyarı yap-
makta yetersiz ve isteksizdir. Irak’taki direnişçiler İslam Dün-
yasındaki ezilenler, intikam almaya ve dünya çapında yıkıcı ey-
lemler yapmaya yöneltmiş, Amerika bunları istismar edip yeni 
terör şebekeleri türetmiştir ve bunlar, bize İran’ı bombalamanın 
sonuçlarının ne olacağını göstermektedir. İslamcı ılımlılar bile 
247)  Kemal Evcioğlu / Jeopolitik
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Amerika’nın İran’ı bombalaması durumunda bu ülkeye karşı 
savaş ilan eden fetvaları görmezden gelmeyecektir artık. Müs-
lüman Pakistan nükleer silahlara sahiptir ve mazlumların sabrı 
giderek tükenmektedir. ABD’nin Pakistan’a itimadının ne kadar 
sallantıda olduğunu da herkes bilmektedir. Geçmişte Müslü-
manlar aşırılıklardan ve terörist oluşumlardan uzak kalmaya 
gayret etmiştir. Ancak, ABD ve İsrail’in İran tesislerini bomba-
laması ve çok sayıda masum sivili öldürmesi durumunda, artık 
Müslümanlar bunu asla kabul etmeyecek ya da bu küstah sal-
dırganlığa anladıkları yanıtları verecektir. 

Bundan böyle Amerikalılar da topraklarına nükleer bir sal-
dırı düzenlenebilir korkusuyla yaşayacaktır. Uyuşturucuyu 
cezaevlerinden uzak tutmayı dahi beceremeyen ABD, bir gün 
ezilenlerin kendi topraklarına nükleer silahlarla bir saldırı dü-
zenlemesine de engel olamayacaktır. Amerika’nın çocukları ve 
torunları, Siyonist odaklara ve bunların kâhyası ABD Başkanla-
rına ülkelerini ölümcül bir uçuruma doğru sürüklediği için küfür 
yağdıracaktır. Hatta, Amerika’nın son 50 yıldır Ortadoğu ve Orta 
Asya’yı karışarak bu ülkelerdeki dört kuşağı kendi toprakların-
da kanlı bir savaşa soktuğu için de lanetle anılacaktır.

Prof. Michell Rozeff endişelerini şöyle açıklamaktadır:
“Amerika, karar verdiği bir anda uçurumun eşiğinden geri 

adım atabilir. Kaderimiz henüz tümüyle karartılmadı. Henüz yön 
değiştirmek imkânsız değil henüz ya da göründüğü kadar kar-
maşık değil. Richard M. Nixon, Çin’e gitti. Kennedy nükleer de-
neme yapmayı yasaklayan bir anlaşma için çabaladı. Diplomasi 
her zaman için ulaşılabilir bir seçenektir. Şaşırtıcı hareketler de 
mümkün ve tüm bunlar ahlaki iklimi tek gecede değiştirebilir. 
Politik değişikliklere aracılık edebilecek, dünyanın tarafsız ve 
dini liderleri dinlenmelidir. Hatta, bugün Irak’ta ekilen zehirli 
tohumlar, ABD’yi uçurumdan döndürebilecek adımın atılması 
için politik açıklamalar yapılması şansını vermektedir. Seçim, 
cehennem çukuruna hızla atlamak ile mevcut durumdan uzak-
laşmak arasındadır. Bugün durduğumuz yer burasıdır. 

Güce karşı inatçı bir düşkünlük ve sabit fikirli bağlılık, yanlış 
yönlendirilen ABD liderliğinin ütopyacı umutları, ülkeyi dönüşü 
olmayan bir noktaya doğru hızla kaydırmaktadır. Evet ABD’nin, 
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işbirlikçi yöneticilerimizi körleştiren ve köleleştiren aşırı bir 
askeri gücü vardır. Yöneticilerimiz, bu güçten aşırı korkmanın 
milletimize nelere mal olduğunu hesaba katmamaktadır. Uzun 
yıllar boyunca Siyonist güdümlü ordunun gücü ABD’li yöneti-
cilerin ahlaksızlığına ve onların eylemlerinin sonuçlarına per-
de yapılmıştır. Şimdi bu yöneticiler, güç kullanımı konusunda 
tehlikeli bir aldanma içinde olduklarının farkına varmaya baş-
lamıştır. Şu ana kadar İran’ı bombalamaktan sakınmalarının tek 
nedeni bu saldırganlığı gerçekleştirmek için gerekli bahaneyi 
uydursalar da, muhtemel sonuçlarının çok sancılı ve sakıncalı 
olacağını anlamış olmalarıdır.”248

•“DARBE”LER KADAR, “DEMOKRASİ
DEREBEYLERİ” DE TEHLİKELİDİR!

Atatürk’ün şüpheli ölümünün ardından İsmet İnönü’yü başa ge-
tiren ve devrimin kabuklarını alıp asıl kurum ve kavramlarının 
yönünü tersine çeviren sabataist cunta; sistemi yeniden yapı-
landırma sürecinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini, dış düşmanlara 
karşı değil, iç düşman gördüğü Müslüman halkımıza karşı kul-
lanacak şartları hazırladı. Maalesef ordumuzun, kendisine asıl 
tehdit ve tehlike olarak gösterilen Müslüman halkımıza, iç düş-
man olarak bakması sağlanmaya çalışıldı ve bu yönde sürekli 
ve suni gündemlerle kışkırtıldı. Amaçları, TSK’yı, dış Siyonist 
destekli iç sabataist ve masonik saltanatının demokrasi kılıflı 
despotizmine bekçilik yaptırmaktı. Ve bu istikamette nice talih-
siz olaylar yaşandı. Ne var ki, Milli Görüşle dirilen ve organize 
edilen Milli Derin Devlet yeniden Devlet-Millet yakınlaşmasını 
ve kaynaşmasını sağlamaya başladı ve tüm Milli kurumlardaki 
sabataist kadrolaşmanın etkinliğini ve direncini kırmayı başar-
dı. Ancak hıyanet odakları, Müslüman Türk toplumu ile ordusu-
nun dayanışma ve yardımlaşma içine girdiğini saklamaya çalı-
şarak, Milletimizle Ordumuz arasında Laiklik kavgaları ve irtica 
yaygaraları çıkarmaya çalışmaktadır.

Hâlbuki ordumuzun, basit politika oyunlarından ve iç siyaset tar-
tışmalarından uzak tutulması, onun saygınlığını artıracak ve asıl teh-
dit ve tehlike olan dış düşmanlara karşı hazırlıklarda daha kararlı ve 
caydırıcı olmasını sağlayacak ve toplumun her kesiminden tam bir 
248)  LewRockfell.com, 31 Ağustos 2006
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güven ve destek alacaktır. Ama emperyalist ve Siyonist çevreler ve 
yerli işbirlikçi hainler ise, Ordumuzun kendi haksız ve ahlaksız sis-
temlerine bekçilik yapmasını, üstelik Milletimize yönelik bütün haka-
retlerin suçunu ve sorumluğunu da sırtına almasını arzulamaktadır. 
Bu şekilde kasıtlı olarak hırpalanıp yıpratılan ordumuz ise, sürekli 
dış güçlere ve içimizdeki sabataist şebekeye mahkûm ve mecbur 
bırakılacaktır. Ama artık bu devran tersine dönmüş bulunmaktadır 
ve Ordumuz tekrar, Türkiye öncülüğündeki yeni bir Barış ve Bereket 
(İslam) Medeniyetinin kurulmasını sağlayacak tarihi ve talihli değişi-
me ivme kazandıracaktır. Gerçekten sinsi ve sistemli bir tehlike olan 
“irticacılık, istismarcılık, ılımlı İslamcılık, radikal şeriatçılık” gibi 
şeylere, haklı olarak karşı çıkmak ve tedbir almakla beraber, Kahra-
man Ordumuzun, artık; Milletimizin, yani kendisinin varlık sebebi ve 
kahramanlık iksiri olan, yüce Dinimiz İslam’la ve dini inançlarını ya-
şayan Türk halkıyla sanki bir problemi varmış kanaatini yıkacak ve 
bu kasıtlı karayı aklayacak söylem ve eylemlerle ilgili adımları bir an 
evvel atması umulmaktadır. İşte bu bağlamda, E. Org. Yaşar Büyü-
kanıt’ın KKK iken yaptığı ABD ziyaretini, farklı bir bakış açısıyla de-
ğerlendirmekte fayda vardır. Anahtar cümle Büyükanıt Paşanın şu 
sözlerinde saklıdır: “Ben ABD’den icazet almaya gelmedim. Türk 
askeri Atatürk’ün mirası ve Milli anayasası dışında kimseden 
icazet almaz!...” Hatırlarsanız, Erbakan Hoca’nın ABD ziyareti de 
“icazet almaya gitti” şeklinde çarpıtılmaya çalışılmıştı.

Darbecelik mi, Yoksa Demokrasi Derebeyliği mi Daha Tehli-
kelidir?

“Milli menfaatler” açısından uygulanması “zaruret” halini 
almış ihtilal yönteminin “hatalı ya da eksik uygulamalar”dan 
ötürü “yanlış” damgası yiyerek karalanması mı daha doğru-
dur, yoksa o günün ya da bugünün(!) zaruretleri ile söz konu-
su yöntem arasındaki bağıntının “gerçekçi” bir bakış açısıyla 
ele alınması mı? Sorusuna bir cevap bulunmalıdır. “Memleket 
hiçbir şeyden çekmedi şu darbelerden çektiği kadar!” diyerek 
“düzenbazlık çarkı demokrasi parkı”nda parsa toplayanlar, biri-
lerini “ihtilalcilik ve demokrasi düşmanlığı”yla suçlayıp yer yer 
timsah gözyaşlarıyla karışık siyasal hıçkırıklar eşliğinde “Dar-
belerin Gölgesinde Bir Demokrasi!” edebiyatına sarılıyorlarsa; 
bunun nedenleri üzerinde iyi durulmalıdır. 
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordumuz, Türk Toprakla-
rı’nın ve Türkiye İdeali’ni tahakkuk ettirmek için sarf ettiğimiz 
çalışmaların yenilmesi imkânsız teminatıdır!” dediği hayati bir 
kurumun yıpratılmasına göz yumulmamalıdır. Ayrıca bu noktada, 
esasen bir ilim olması gereken “siyaset”in, “Batı’nın düşmanla-
rına savaşla yapamadığını diplomasi ile yapma sanatı” haline 
getirilmeye çalışıldığının altını çizmek de yerinde olacaktır... Ancak 
bugün bu noktada, “ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve milli gü-
venliğini gözetmek” görevi ile vazifelendirilenler bu yükümlülüğü 
layıkıyla yerine getirmek şöyle dursun, tüm sorumluluk duyguları-
nı ve yasal yükümlülüklerini yitirmişlerken; “demokrasi” denilen 
“siyaset merkezli” ve asistematize olmuş sistematik yapının 
hangi mecraya doğru akacağı sualini sormak kaçınılmazdır! 

“Demokrasi şövalyeliği”ne soyunarak, yapılan askeri müda-
haleleri “toz duman olmuş ortamı durultmak” için değil de, pa-
şaların keyfi kararlarından ötürü yapılmışçasına bir tavır takınan-
ların “darbe” üzerine yarattıkları kamuoyu; ülkede zaman zaman 
netleşip zaman zaman gözden kaybolan “demokratlar - darbeci-
ler” eksenindeki safları da sıklaştırdı! Dolayısıyla ülkeyi, “etnik ve 
dini bölücülük”, “terörizm” neviinden türlü “anarşi olayları” gibi 
ortalığa “bilinçli” olarak saçılmış “sosyal dinamitler”den kurtar-
mak adına zemini temizlemenin başka bir çaresini bulamayanlar, 
maalesef “suçlu”, “özgürlük karşıtı”, “ihtilalci” ve “faşo” diye 
hırpalanırken; o karambol ortamından maksimum derecede is-
tifade edebilmek adına oltalarını piyasaya salan yabancı istih-
barat servisleriyle can ciğer kuzu sarması olup “Ülkenin gele-
ceği adına özgürce siyaset yapmak zorundayız!” plağı çalanlar 
ise “demokrasi kahramanı”dır(!)..

Ortaya çıkacak tablonun genel hatlarını şu şekilde özetleyelim…
DP’nin Tek Parti şımarıklığı:
Zira CHP, İstiklal Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı gibi iki önemli 

savaş arasında preslenmiş sorunlu bir dönemle baş etmeye ça-
lışırken o an için belki de bir lüks olan “katılımcı demokrasi”yi geri 
plana iterek en acil adımları atmaya yönelmiş olabilir lakin DP’nin 
süreç içinde bir “siyasi özgüven”den “rahatlık”a ve hatta bir 
“vurdumduymazlık”a dönüşen “siyasi ukalalık”ı mantıksal bir 
gerekçe ile temellendirilemez! Adnan Menderes’in “Odunu aday 
göstersem milletvekili seçtiririm!”, “Ben orduyu astsubaylarla 
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bile idare ederim!”, “14 Mayıs’ta Türk Milleti Halk Partisi’ni ikti-
dardan, 3 Eylül’de ise muhalefetten sildi!” ya da “Siz isterseniz 
hilafeti bile geri getirirsiniz!” neviinden beylik sözleri ile 2 Mayıs 
1954’te yapılan ve halkın yine DP dediği genel seçimlerin akabin-
de maalesef birçok siyasi oluşum ve liderin uğradığı “aşırı güç 
zehirlenmesi”ne uğrayarak basın ve akademik dünya gibi çeşitli 
güç dengelerine yönelik politikalarını aniden değiştirip sertleştir-
mesi ise; bu “siyasi ukalalık”ın somut görüngülerinden yalnızca 
birkaçıdır.

Sonuç olarak 27 Mayıs 1960 İhtilali gerçekleşmemiş olsay-
dı; 1954 Genel Seçimleri’nden sonra 1957’de de tek başına ik-
tidar olma durumunu sürdüren DP’nin bir tek parti dönemi ya-
ratması gayet doğal bir netice olacak ve CHP’nin demokrasi 
dışı görülen tek parti dönemi bu sefer DP’de tecelli ederek çok 
daha etkili ve yıkıcı bir şekilde halkın karşısına çıkacaktı. Mev-
cut siyasi planı değiştirmede “etkili” olacak “sıradışı bir yön-
tem”in uygulamaya konulması; o günkü koşullar itibarıyla “ter-
cihi bir durum” değil, tamamıyla bir “zaruret” halini almıştı. 
 Bu askeri bir müdahale; “sıcak”, “sert” ve doğal olarak bir-
çok “risk”i barındıran “beklenmedik bir hamle” sayılmalıydı ve 27 
Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi de şüphesiz içinde bazı aşırılık, 
eksiklik ve yanlışları barındıran bir müdahale konumundaydı.      

1961 Anayasası ve Ani Gelen “Özgürlük”: Acaba darbeciler 
manipüle mi edildi?

27 Mayıs 1960 İhtilali’nin en tartışmalı ürünlerinden biri, şüp-
hesiz 1961 Anayasası’dır. Önce tüm siyasi planı tasfiye eden 
askeri bir müdahale ve hemen akabinde de “Türkiye Cumhuriye-
ti’nin gelmiş geçmiş en özgürlükçü anayasası” denilen beklen-
medik bir anayasal çerçeve.!?

Sonuçta tahrip gücü yüksek olmak durumunda olan müda-
halenin etkileri böylesi bir adımla nötralize edilerek, sarsılan ve 
tedirginlik duyan toplumsal düzlemin içine girdiği titreşim dal-
galarının şiddeti azaltılmaya çalışılmış; ancak bu zararı minimize 
etmeyi hedefleyen açılım; henüz daha hazır olmayan bir zemin 
üzerinde tatbik edilmeye kalkılınca, evdeki hesap çarşıya uymamış 
ve ilerleyen süreçte görüleceği gibi bu durum “sağ-sol çatışması” 
ile “etnik kalkışma”yı kışkırtmıştır. 
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Aslında bu açılımın ortamı germenin ötesinde yarattığı en 
önemli tehlike; “sağlıksız bir özgürlükçü anlayışa kilitlenen kit-
lenin ‘ulus – devlet anlayışı’nda ciddi yaralar açması” olmuştur. 
Zira söz konusu ani doz aşımı, kitleleri “ulus-devlet bilinci”nden 
uzaklaştırarak; etnik, dini, mezhebi ve sınıfsal farklılıkları mak-
simum derecede kullanmak isteyen dış odakların avlanma giri-
şimlerini kolaylaştırmıştır. Ve nötralize edeyim derken bir katalizör 
halini alan bu astratejik hamle ile 1971 ile 1980’e doğru giden süre-
ce istemeden de olsa zemin hazırlanmış ve bir türlü önü alınamayan 
süreç neticesinde “1961’de atılan özgürlükçü adım”, 1982 Ana-
yasası ile geri alınmak durumunda kalınmıştır.   

Askeri Kanada Sızan Virüs; “Hizipleşme”:
Siyasette olduğu kadar askeri kanat içerisinde de mevcut olan 

hizipler; söz konusu tehlikenin bertaraf edilebilmesi adına uygulan-
ması bir mecburiyet halini almış olan müdahalenin “istikrar” ve 
“tutarlılık”ına gölge düşüren en önemli noktalardan biri sayılma-
lıdır. Ancak hastalıklı siyasetin doğasındaki bu saf değişiminin, 
27 Mayıs öncesi askeri kanat içerisinde kök salışı çok daha prob-
lematik hususlar doğurmuştur. Hatta bu hizipleşmenin hem 27 
Mayıs Hareketi’nin bir sonucu, hem de bir tetikleyicisi olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Zira DP Politikaları’nı destekleyen 
ya da bu çizginin karşısında olan alt rütbeli ve üst rütbeli grup-
lar arasındaki görüş farklılıkları; hem ihtilal kararını hızlandırıcı 
bir unsur olmuş, hem de müdahale sonrası istikrar ve tutarlılığın 
yakalanmasına engel oluşturmuştur. 

Unutmayalım; nasıl ki hukuk için “Gün gelir herkese lazım 
olur” deniyorsa; aynı şey ordu için de geçerlidir. Hatta orduya du-
yulan ihtiyacın açığa çıkması için belirli bir zamana ihtiyaç da yoktur, 
zira ordu her an için “olmazsa olmaz bir güç” konumundadır. 

Elbette ki ordunun siyasete müdahale etmemesini istemek 
de bir ordu karşıtlığı değildir. Lakin “Türkiye’nin en iyi ihraç mal-
zemesi ordusudur!” diyen Soros gibi “demokrasi tacirleri”nin 
ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir şeye yaramayacak olan ve 
hatalı genellemelerle adeta bir “karalama kampanyası”na dö-
nüştürülen böylesi bir yıpratma hareketine kapılmanın, toplumsal 
kitleyi, ülkeyi ve devleti nasıl bir noktaya doğru sevk edeceğini de 
sistematize bir anlayış dâhilinde iyi analiz etmek şarttır.
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1971 Müdahalesi aslında tarihi CHP – DP rekabetinin bir so-
nucu olarak doğmuş; ordu-sol işbirliği ile bir DP uzantısı olan 
AP tasfiyeye çalışılmıştır. 

Stratejik konumu ve “geçiş iklimi”ne açık kültürel zengin-
liği ile dış güçler tarafından her daim bir cazibe merkezi olarak 
algılanmış olan Türkiye; tehlike çanlarının çalmaya başladığı 
1960 ile 1980 arasında yoğun bir dış operasyona tabi tutulmuş 
ve tehdit algılaması belirli bir boyuta ulaştığında, mecburen mü-
dahale etmek durumunda kalan askerin,”zemin temizleme çalış-
maları” da sonuç vermeyip mevcut siyasi istikrarsızlık ortamı 
daha da körüklenince yine olanlar olmuş ve 12 Eylül 1980 müda-
halesi yapılmıştır. Ve bu sefer 1971’de yapıldığı gibi 1961 Anaya-
sası’na ufak rötuşlar atmak yerine Anayasa üzerinde komple 
bir değişiklik yapma yoluna gidilmiş; erken bir adım olduğu için 
“ulus-devlet” anlayışını sekteye uğratmanın ötesinde sonuç ver-
memiş olan 1961 adımı geri alınarak, tanınan aşırı özgürlükler 
1982 Anayasası ile büyük ölçüde tıraşlanmıştır. Ayrıca “Hürriyet 
ve Anayasa Bayramı” olarak kutlanan 27 Mayıs Günü Kutlama-
ları da askeri yönetimce kaldırılarak, 1960 Müdahalesi ile ilgili 
çelişki yaratabilecek tüm hususlar temizlenmeye çalışılmıştır.    
 Ancak yabancı güçlerce vizyona koyulan dönüştürme ope-
rasyonunun en son perdesi olan 80 öncesi tablo böylesi bir adım-
la durdurulmamış olsaydı; uluslararası kurgunun değişmeyen 
kozları olan “Kürt-Türk”, “sağcı-solcu”, “Alevi-Sünni” gibi suni 
kamplaşmalar üzerinden hız verilen “Türkiye’yi dağıtma planı” 
amacına ulaşmış ve BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLE-
Tİ’nin temeline dinamit koymaya çalışanlar başarıya ulaşacaktı. Do-
layısıyla 12 Eylül Müdahalesi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
belini bükmüş bir “zulüm abidesi” değil, tam aksine devletin 
varlığını devam ettirmesini temin eden bir “milli zaruret” olarak 
algılanmalıdır. Bu nedenle 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 müda-
halelerinden daha sert bir imaj veren ve askerin karşı olduğu izle-
nimine rağmen 1983 Genel Seçimleri ile Amerika’ya yakınlığıyla 
bilinen teknokrat Özal’ın başa geçmesiyle perde arkası bulanıkla-
şan 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi; ne olursa olsun “bölünme-
yi önleyici bir ihtilal” niteliği taşımaktadır. Belki 12 Eylül 1980 “bö-
lünmeyi önlemenin tedbirleri”ni ortaya koyamamıştır, ama Sevr’i 
geçici de olsa önleyen bir müdahale olma sıfatını kazanmıştır. 
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 Ancak 28 Şubat Süreci ile 1960’lı 70’li yıllarda bir hizipleşme 
olarak ifade edilebilecek “ordu içi saflaşma” bir “satılık paşalar 
skandalı”na dönüşmüş ve ordu içine yerleştirilen değil, ordu 
içinden satın alınan isimler üzerinden yürütülen operasyonla, ma-
alesef ordu manipülasyona uğratılarak inşaası hedeflenen siyasi 
figürün yani AKP’nin zemini hazırlanmıştır. Dolayısıyla salt MGK 
Kararları düzeyinde bir müdahale olduğu için post-modern sıfa-
tı ile nitelendirilen “28 Şubat”, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
planlanarak vizyona koyulan klasik bir askeri müdahale değil; “Si-
yonist cunta”nın, adeta taşeronlaştırdığı “askeri cunta” üzerin-
den yürüttüğü bir “dış operasyon” durumundadır. İtina ile yaratı-
lan “irtica canavarı” üzerinden dezenforme edilen ordunun bazı 
kademeleri, istenilen yönde hareket ettirilerek siyasi düzlemin te-
mizlenmesi sonucunda ise operasyon sonuç vermiş ve doğrudan 
talimatlarla yönlendirilen çoğunluk sahibi, güçlü ve “küresel 
tefeciler”e hizmette kusur etmeyecek kadar iyi programlanmış 
‘AKP’ iktidara taşınmıştır” şeklindeki tespitler üzerinde dikkatle 
durulmalıdır.

“Bugünün Türkiyesi”nde “Darbe”yi Özleyen mi Çok, Yoksa 
Özleten mi?

Özet olarak “siyasi tarihin önemli parçalarından biri olan as-
keri darbeler”in toplumsal ve siyasi ortam üzerindeki etkileri ile 
yüzleşilip darbelerin eksileri kabul edildiği kadar; konuya aynı özen-
le, müdahalelerin zaruretleri ile TSK’yı da çevreleyerek Sevr’e 
yol bulmaya çalışan dezenformasyon odakları açısından da 
yaklaşılmalı ve sergilenecek olan bu topyekün değerlendirmeyle 
darbeler üzerinden yaratılan toz bulutunun kimlerin işine yara-
dığı üzerinde de kafa yorulmalıdır. Ayrıca şu nokta da açıklıkla 
ifade edilebilir ki; bu ülkede darbelere saldırmayı adet haline 
getirmiş güruhların çoğunun arkasından da güllerle çiçekler-
le bezenen demokratik icraatlar falan değil, düpedüz “ihanet” 
çıkmıştır! Dolayısıyla kamuoyu önüne çıkıp “demokratik artistik 
yapanların” dillerine doladıkları “demokrasi ağıtlarına” aklıselim 
ile yaklaşılması daha doğru olacaktır.     

Darbeleri geride bırakmış Türkiye’nin bugününe bakıldığın-
da ise darbeyi özleyenden çok “özleten” bir siyasi kadronun iş 
başında olduğu sırıtmaktadır. Yani AKP icraatlarıyla bir darbeye 
adeta davetiye çıkarmaktadır.
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• AB merkezli bir görüntü çizilip “AB’ye Uyum Süreci” içinde 
toplanan parsanın “küresel güç odakları”na akıtıldığı bir dış po-
litika çizgisi,

• Bir küresel tefeci olan IMF ve dava arkadaşlarına ciro edil-
miş bir iflas ekonomisi…

• DP İktidarı’nın ithalat çılgınlığına bir de özelleştirme çılgın-
lığını ekleyerek “yağma” mantığını meşrulaştırmaya çalışan bir 
milli servet tasfiyesi…

• Etnik kartları soğutarak oyun dışı bırakacağına sürekli ısıtarak 
sabotaj malzemesi haline getiren ahmakça bir parçalama stratejisi,

• AB’ye Uyum tezgâhı üzerinden başta “terör” olmak üzere 
birçok stratejik noktada pasifize edilen Anayasal Düzlem’i köklü 
bir değişime uğratabilmek adına var gücüyle çalışan köstebekler-
den oluşan bir siyasi hıyanet felsefesi,

• MGK’nın sivilleştirilmesi gibi başlangıç hamlelerinin akabin-
de YAŞ Kararları’nın yargıya açılması gibi Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’ni tamamen saf dışı bırakacak talimatları AB Masalı üzerinden 
uygulamaya koyan bir ruh sefaleti,

• Ve tamamen duygusal etkili bonuslar vasıtasıyla ehlileşti-
rilen medya üzerinde yürütülen çürütme operasyonunu YÖK ve 
RTÜK gibi önemli kurumlar ile sürdürerek kendilerine bağışlanan 
koltuğun hakkını vermeye çalışan bir sözde “baş”bakan res-
mi ve cumhurbaşkanı portresi… Dolayısıyla bu noktada “Acaba 
darbeyi özleyen mi çok, yoksa zorla özleten ve davet eden mi?” 
diye sormak fazla yadırganmamalıdır. Yoksa birileri ülkenizin, ek-
meğini yediğiniz zeminin temellerine dinamit yerleştirirken, mevcut 
yıkıma göz yumarak hatta alkış tutarak  “bir demokrasi kahra-
manı” mı olmalıdır? 

 
•SİYASETTE İSTİKAMET GEREKLİLİĞİ

Kur’an’ın ilk muhatabı Efendimiz (sav) ve Ashabı Kiram(ra)
dır. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ayeti gelince Hz. Pey-
gamberimiz “Hud Süresi beni ihtiyarlattı” buyurmuşlardır.   “Ey 
iman edenler (hakkıyla) iman ediniz!”, “Şeytan büyük düşman-
dır, peşine gitmeyiniz!”, “Sakın İslam düşmanlarını dost edin-
meyiniz ve onlara güvenmeyiniz!”, “Sizden olan (ve başınızda 
bulunan) emir ve yetki sahiplerine mutlaka itaat (ve irtibatlı ha-
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reket) ediniz!” mealindeki ayetler gelince ve Aleyhissalatü Ves-
selam Efendimiz onları sık sık ikaz edince,  Ashabı Kiram “Allah 
ve Rasulü bize güvenmiyor mu? Biz hiç böyle şeyler yapar mı-
yız?” diye karşı çıkmamışlar, bütün bunlardan ders çıkarmaya 
ve dikkatli olmaya çalışmışlardır. Zira şeytan büyük düşmandır, 
nefis ondan taraftır ve zaten insan zafiyetlerle müpteladır. 

“Akıllı insan başkalarına hitap edilirken kendisi ibret alandır.” 
Çok kritik ve tehlikeli bir dönemeçten geçtiğimiz şu ortam-

da, genel olarak İslami camiada sivrilen şahsiyetlere bir takım 
hatırlatmalarda bulunmamız, zannediyorum yerinde ve yararlı 
olacaktır. Evet, dost acı söyler, ama ilacı söyler!.. Allah koru-
sun,  nefsine uyarak, Haklı bir davaya yan çizen, ülkesine ve 
milletine gizli hıyanete yeltenen, üstelik kendisine yapılan ha-
yırlı uyarı ve davetleri de küçümseyen kimselere,  ceza olarak 
Cenabı Hakkın kahır ve intikam okları, bunların ya mallarını,  
ya canlarını veya imanlarını hedef alır.249 Dünyayı ahirete ter-
cih edip her türlü hile ve hıyanete tenezzül eden... Davalarını 
ve dostlarını tepeleyip karanlık mahfiller ve münafık kesimler-
le irtibat ve işbirliğine girişen... Ve nefsü hevalarını ilahlaştırıp 
şahsi heves ve hesaplarını her şeyin üstünde gören kimselerin 
yavaş yavaş imanları çürümeye ve basiret gözleri körleşmeye 
başlar. Sureti Haktan görünen Şeytanın şaşırtmasıyla,  gündüz 
Müslümanlarla, gece masonlarla olmayı... Cumaları hocalara, 
pazarları localara yakın dolaşmayı... Görünürde dava adamla-
rıyla gizlide dünya adamlarıyla buluşmayı... Bugün dervişlerle 
yarın keşişlerle kucaklaşmayı “gözü açıklık” sananlar... Kendi 
akıllarınca milletimizin ve Milli Görüşçülerin “Nüfus”unu  (oy 
potansiyelini ve seçim imkânlarını), ABD ve İngiltere gibi dış 
güçlerin ise  “nüfuz”unu (yani medyatik ve masonik etkinlik ve 
ağırlıklarını) birlikte kullanmayı amaçlayanlar, devamlı aldanır 
ve harcanırlar!..

Oysa bizzat yaşadığı acı ve alçaltıcı tecrübelerini konuştu-
ran İsmet İnönü’nün dediği gibi  “Büyük devletlerle ilişkiler, ayı-
larla aynı yatağa girmeğe benzemektedir”

Süper şeytanlarla, fert olarak değil, ancak devlet ve hükümet adı-
na mücadele edilebilir veya münasebet kurulabilir. Çünkü bir kişi ne 
249)   En’am: 42-43
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kadar zeki ve becerikli de olsa, siyonizm gibi şeytani organizelerin 
çarkları arasında kolayca ezilebilir. Aleyhissalatü vesselam Efendi-
mizin “Bu tür teşebbüs ve temaslara girişenler ya yetkili AMİR, 
ya onun tayin ettiği MEMUR değilse, o kişi mutlaka kendi heva 
ve hesabına çalışan bir MÜRAİ’dir (Makam ve menfaat düşkünü 
bir riyakârdır)”250 ikazına dikkat edilmelidir.  Bu tür ilişkiler şayet 
toplumdan saklanarak ve teşkilatınızın haberi olmadan yapılmış-
sa... Teşkilatımızdan ve karargâhımızdan gerekli izin önceden alın-
mamışsa... Ve görüşmeler sonunda edinilen bilgi ve intibalar devlet 
kurumlarına ve kurmaylarımıza aktarılmamışsa... Bu yapılan hem 
çok yanlış hem de oldukça tehlikelidir. Unutmayalım ki; davamız ve 
devletimiz üzerine asla vazgeçmeyecek düşmanlıkları bulunan dış 
güçlerin diplomatları, şayet birilerimizin yüzüne gülüyor ve onu öne 
çıkarmaya gayret ediyorsa, bunun altında mutlaka bir şeytanlık ara-
mamız lazım gelir. Karasineklerin hep “yara”lar üzerine konduğu da 
ayrı bir gerçektir. Öyle ise bize düşen,  herhalde sağlam ve sağlıklı 
kalabilmektir. Düşman güçlerin, herhangi birimizi kullanabilecekleri 
ve bizden yararlanabilecekleri ümidini taşımaları bile,  bizim ya safi-
yetimizin veya iman zaafiyetimizin bir eseridir.  

Bakınız Sahabe-i Kiramdan Ka’b bin Malik Hz.leri,  hem Akabe 
biatında bulunmuş hem de Uhud, Hendek, Hayber Savaşlarına ka-
tılmış ve münkir ve münafıkları rezil eden ve Peygamberimizi öven 
etkili şiirleriyle,  Efendimizin özel iltifatına mazhar olmuş bir şahsi-
yettir. Ama şeytanın hilesine ve nefsin dünyalık heveslerine kapılıp, 
bir anlık tembellik ve gevşeklik sonucu Tebük Seferinden geri kalmış 
ve bu yüzden durumu kendisi gibi olan üç sahabiyle birlikte “selam 
alınıp verilmemek, kendileriyle küsmek ve alakayı kesmek” şek-
lindeki bir ceza ile, haftalar ve aylar boyu ilgisizliğe mahkûm edilmiş-
lerdi. Ve nihayet “(Rahata ve menfaate meyletmeleri yüzünden 
cihattan) Geri bırakılan o üç kişiye, olanca genişliğine rağmen 
yeryüzü dar gelmeye başlamış, vicdani (sorumluluk ve rahat-
sızlıkları) kendilerini sıktıkça sıkmış ve (artık) Allah’tan başka 
sığınacak hiçbir makam ve mevki olmadığını (iyice) anlamış-
lardı. Sonunda (hatalarını terk edip yeniden hayra ve hizmete) 
yönelmeleri için, Allah onların tövbeleri kabul etti.”251 ayetiyle 
bağışlanmış ve cezaları sona ermişti. 

250)   Hadis: Süneni İbni Mace 
251)   Tevbe: 118
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İşte bu zat (RA) anlatıyor: Aradan tam 52 gün geçmişti. Dünya 
bana zindan haline gelmişti. Cihattan geri kalmanın ve suçlanmanın 
utancı ve başta Efendimiz, tüm yakınlarımız ve arkadaşlarımız tara-
fından dışlanmanın kıskacı içinde,  acaba hayırlı bir haber duyabilir 
miyim?  Ümidiyle Medine sokaklarına çıktım.  Şam’dan Medine’ye 
mal satmaya gelen bir tüccar Bizansın Suriye eyaleti durumundaki 
Gassan hükümdarından bana bir mektup getirmişti. Şöyle yazıyor-
du: “Duydum ki, sahibin sana zahmet ve hakaret etmekteymiş... 
Hâlbuki sen ilgisizliğe mahkûm edilecek ve eziyet çekecek biri-
si değilsin. Bu nedenle,  gel bize katıl ki,  layık olduğun makam 
ve mevkii, şeref ve izzeti göresin...” Bunları okuyunca “işte asıl 
bela budur!” dedim ve bütün dünyamın kökten karardığını hisset-
tim. Zira demek ki “Terbiye ve tecziye için aylar değil, yıllar boyu 
böylesine suçlansam ve dışlansam bile, yine de asla dinimden 
ve davamdan dönmeyeceğim ve müşriklere sığınmak şerefsiz-
liğine düşmeyeceğim kanaatini onlara verememişim ki, bana 
böyle bir teklifte bulunma cesaretini gösterebilmişlerdi”252 Evet, 
“sürüden ayrılanı kurt kapar” dava ve devlet disiplininden ayrılıp 
kendi kafasına ve kendi hesabına iş yapanları, siyonist kurtlar tez 
parçalar... Bu duruma düşmekten şiddetle sakınmalı ve Allah’a sı-
ğınmalıyız.  

Miting ve konferans için geldiği Malatya’da misafir kaldığı bir 
evde, Selamet döneminde bizim idare heyetimizde bulunup sonra 
ANAVATAN’a geçen birisi “Ben gafil insanlarımızı şuurlandırmak 
ve kurtarmak maksadıyla oradayım” şeklinde bir mazeret ileri sü-
rünce, Erbakan Hoca şunları söylemişti: “Sele kapılarak boğulma 
tehlikesi geçirenleri kurtarmak isteyenlerin,  önce kopmaz bir 
urganla sağlam bir kulpla bağlanmaları gerekir.  Aksi halde sa-
dece yüzme becerisine güvenip azgın sulara atlayanlar, kendi 
canlarını bile tehlikeye atıp boğulabilir.”  Velhasıl sadakat ve sa-
mimiyetle gösterilecek bir bağlılık gereklidir ve değerlidir. Ama şahsi 
ve nefsi girişimler her zaman tehlikelidir ve unutulmasın ki –haşa- Al-
lah’ı atlatmak ve aldatmak asla mümkün değildir. “Yoksa (her türlü) 
kötülüğü yapıp (gizleyenler ve olduklarından başka türlü görü-
nenler) Allah’ı atlatıp geçeceklerini (ve insanları sürekli alda-
tabileceklerini) mi sanıvermektedir?”253 Ayetine kulak vermelidir. 
252)   Bak: 1-Sahihi Buhari – Ka’ab hadisi, 2- Tevbe 118 ayetinin tefsiri Hak Dini Kur’an 
Dili – Elmalı  Hamdi Yazır) 
253)   Ankebut: 4
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Zira Allah “imhal eder ama ihmal etmez” Yani belli bir zaman mühlet 
verip insanın yularını uzatır, ama sonunda, O’nun hesabı kesindir ve 
intikamı çetindir.  

Evet, uçurumun kenarına yaklaşıldığı bir noktada bile, yanlış 
gidişatını fark edip geri dönmek, yine de bir fazilettir ve fayda-
lıdır. Ancak, artık uçurumdan aşağı düşerken, pişmanlık gös-
termek ve feryat etmek ise,  çok geç kalınmış ve yararsız bir 
çırpınıştır. Nefsi arzularına ve şeytani duygularına kapılanların 
sonu hüsran ve pişmanlıktır.  

İnsana yakışan her konuda sorumlu ve şuurlu davranmak ve tut-
tuğu yolun sonunu akıldan çıkarmamaktır. Yanlış ve zararlı buldu-
ğumuz davranışları elbette uyarmalı, hayırlı ve yararlı fikirler üretip 
anlatmalı, ama pire için yorgan yakmamalıdır. Çünkü, kendi sorum-
luluk sahamızda “hüküm”lerle amel etmek, ama bütün gelişmeleri 
ve özellikle neticeleri “hikmet”le değerlendirmek, insana manevi bir 
huzur veriyor... İlahi kudretin kader programını nasıl icra ettiğini ibret 
nazarıyla seyretmek gerekir. Bu arada iradesi cüz’i,  kendisi aciz, 
ama gaflet ve hıyaneti nihayetsiz “nefis”lerimizin nasıl imtihanlardan 
geçirildiklerini ve elendiklerini görmek ise insanı ürkütmektedir!..

“Rağbet, akibetedir” yani, “sonuç”lar önemlidir. Bugünkü sıkıntılı 
gelişmelerden ziyade, yarınki tatlı neticeleri düşünmelidir.  Ve asla 
acele etmemeli ve ümitsizliğe düşmemelidir. Zira dünya genelinde 
insanlığın hayrına çok ciddi ama tedrici değişme ve gelişmeler göz-
lenmektedir. Türkiye’de ise,  can çekişen bir canavarın son çırpı-
nışlarına benzer hırçınlıklar sergilenmektedir. Rantiye rejiminin rotu 
kırılmış, raylardan çıkmak üzeredir... Soygun ve sömürü sisteminin 
artık sonuna gelinmiştir... Despotizm düzeninin direkleri çok yakında 
devrilmek üzere temelinden çürümektedir.  

Aman Allah’ım bu gidiş, cahiliyye dönemi İran’daki Kisranın 
saray sütunlarınn çöküşüne ne kadar da benzemektedir. 

Muhyiddin-i Arabî Hazretleri’nin eserlerinden büyük ölçüde et-
kilenen Nostradamus’un bir kehaneti daha tutmuş “1996-2001 ve 
sonrası yıllarda Amerika’da önemli skandallar yaşanacak,  karan-
lık sırlar ifşa olacak ve çok ilginç geçişler ve değişimler yaşanacak”  
şeklindeki tahminleri zuhur etmektedir. Zira Amerikan tarihinde ilk 
defa Yahudi Lobisi’nin adayı olan Dole başkanlık seçimlerini kay-
betmiş,  Clinton masonik mahfillere rağmen ikinci kez Beyaz Saray 
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koltuğuna yerleşmiş,  Siyonist senaryosu olan uçkur skandalları bile 
para etmemiş ve yine Birleşmiş Milletler ilk defa Amerika’ya, Irak’a 
tek başına müdahale izni vermemiştir. Kısaca ABD’deki Siyonist hâ-
kimiyeti şimdi bir hezimete doğru sürüklenmektedir. Ve yine Yahudi 
Lobilerine karşı ciddi bir muhalefet gözlenmesi önemli bir gelişmedir. 
Ve hele 11 Eylül saldırıları, süper güç efsanesini bitirmiştir.

İsrail, sonunu sezmiş olmanın telaşı içinde, mazlum Filis-
tin halkına çılgınca saldırmak ta ve bütün bir dünyayı yeni bir 
maceraya sürüklemektedir... İsrail halkının önemli bir kesimi,  
saldırgan Netanyahu Hükümeti’ni Siyonist maceralarından vaz-
geçirmek için harekete ve muhalefete geçmiştir. Avrupa’daki 
güç dengeleri değişmeye, Orta Asya dirilmeye ve İslam Alemi 
kendine gelmeye başlamış görünmektedir.

Türkiye’deki bugünkü karanlık ve karmaşık tabloda, aydınlık 
yarınlara bir nevi, manevi hazırlık mahiyetindedir. Zira “zalimler 
Allah’ın adalet kılıcıdır” denmiştir. Ekonomik talan ve ahlaki tah-
ribatlar yetmiyormuş gibi, şimdi irtica ile mücadele perdesi altın-
da hazırlanan vahşet projeleri bile umuyoruz çok hayırlı neticeler 
verecektir. Evet, bu tür dayatmalar Müslümanlara Müslümanlığını 
hatırlatacak, maalesef baygın bulunan İslami ruhun dirilmesine ve-
sile olacaktır; çünkü haliyle, etki tepkiyi doğuracaktır. Bu tür zulüm 
ve zorbalıklar, münafıkların maskelerini düşürecek, sahtekârları ve 
din istismarcılarını ortaya çıkaracaktır... Demokrasi ve Laiklik adına,  
koyu bir despotizmin ve La-diniliğin (Dinsizliğin) hüküm sürdürülmek 
istendiği herkes tarafından kesinlikle anlaşılacaktır. Bu barbarca 
baskılar sonucu,  Müslüman halkımız dini gayret ve inatla ve demok-
ratik bir intikamla manipüle edilip AKP’ye yönlendirilse ve maalesef 
derin tahribatlara girişilse de, tarihi inkılap ve Adil Düzen iktidarı ka-
çınılmazdır. 

Ve tabi her şeyden önce insanımız düşünmeye başlayacak ve bu 
tür haksızlıklara müstehak olmadığımızı anlayacak ve sorumluluk 
duygusuyla kendi sorunlarımıza sahip çıkacaktır. Şu ortamda bize 
düşen sakin ve sabırlı olmak ve asla aceleci davranmamaktır. Ama 
ne var ki “İnsan aceleci (bir tabiatla) yaratılmıştır. (Oysa Cenab-ı 
Hak) “Size ayetlerimi (ve vaat ettiklerimi mutlaka)  gösterece-
ğim. Benden acele istemeyin”254 diye ikaz buyurmaktadır.

Buna rağmen “İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua edip 
254)   Enbiya: 37
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(durmaktadır). (Kendisi için iyi mi olur, kötü mü olur, bilmeden 
her şeyi ısrarla arzulamaktadır). Zira insan pek aceleci (fıtrat-
tadır. Bir takım hayal ve heveslerine kavuşmak, hem de bazı 
sıkıntı ve sorunlarından bir an evvel kurtulmak hususunda çok 
aceleci davranmaktadır.)”.255 Hâlbuki  “Aslında hoşlanmadığınız 
bir şey, belki de sizin için hayırlıdır; sevdiğiniz ve arzuladığı-
nız bir şey de, olur ki sizin için şerli ve zararlı olabileceği bir 
gerçektir”.256 Ancak yine de insan “Hayır, siz peşin ve acele olan 
(dünya nimetlerini) seviyorsunuz. Ve ahireti terk edip-bırakıyor-
sunuz.”.257 Oysa “İnsanların hayrı istemelerinde acele ettikleri 
gibi, Allah da onlara, şerri (ve cezalarını) vermekte acele etsey-
di, süreleri hemen bitirilmiş olurdu. Ama biz huzurumuza çıka-
cağına (ve ettiklerine kavuşacağına) inanmayanları (bir zaman 
kendi haline) bırakırız, böyle azgınlık ve şaşkınlık içinde boca-
layıp dururlar (ve sonunda hak ettiğini bulurlar.)”258 Allah’ın tak-
diridir. “Görmedin mi,  biz şeytanları kâfirlerin üzerine gönderdik 
de, onları sürekli tahrik edip kışkırtmakta (her türlü kötülüğe 
sürüklemektedirler). (Bu nedenle) Onlara karşı (zafere erişmen 
ve hezimetlerini görmen hususunda) acele davranma; biz onlar 
için ancak saydıkça saymaktayız. (Helak olmalarını takdir ettiği-
miz anı kollamaktayız.)”259 buyuran Cenab-ı Hakk’a güvenmelidir. 

“(Ey Nebim) O halde,  azim sahibi peygamberler gibi sen de 
sabret. Zalimler ve hainler hakkında acele etme! Onlara vaade-
dilen azabı (yakında) gördükleri gün, sanki  dünyada sadece 
gündüzün bir saati kadar (çok az bir zaman kalmış) gibi olacak-
lar, (başlarına  gelen  beladan ve kötü  sondan dolayı yaşadık-
ları saltanat dönemleri kendileri için zillete ve nedamete dönüş 
bulunacak)dır. Bu bir tebliğ (ve hatırlatma)dır. Artık fasık olan 
(günahlara dalıp Hak yoldan sapıtan) kimselerden başkası he-
lake uğratılır mı?260

Velhasıl dünya ilahi kader doğrultusunda tarihi ve köklü bir deği-
şime hazırlanmaktadır. Türkiye güzel günlere doğru hızla kaymakta-
dır! Siyonist şeytanların şatoları bir bir yıkılmaktadır. Milli Görüş’ün 

255)   İsra: 11
256)   Bakara: 216
257)   Kıyamet: 20-21
258)   Yunus: 11
259)   Meryem: 83-84
260)   Ahkaf: 35
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sadık takipçisi ve temsilcisi Milli Çözüm marifeyitle, inşaAllah muh-
teşem medeniyet devrimi giderek yaklaşmaktadır! 

Bütün bunlar iyi de “benim şahsi beklentilerim nasıl ve ne 
zaman gerçekleşecek? Nefsi intikam duygularım ve iktidar ar-
zularım ne zaman dinecek?” diye acele edenlere cevap olacak 
şu ayetleri hatırlatalım: “De ki: “Kendisine acele etmekte oldu-
ğunuz şey benim yanımda olsaydı, benimle aranızda iş elbette 
bitirilmiş olurdu. Allah zulmedenleri en iyi bilendir (ama imtihan 
için fırsat tanımaktadır).(Ne var ki) Gaybın (bütün) anahtarları 
(şifreleri projeleri) Allah’ın katındadır. Onları Allah’tan başkası-
nın bilmesi (imkânsızdır. Sadece seçtiği nebilerine ve velileri-
ne dilediği kadarını gösterip aydınlatır.) O, karada ve denizde 
(büyük küçük) ne varsa hepsini bilip durmaktadır. Onun ilmi 
(ve iradesi) dışında bir yaprak bile dalından kopmamaktadır. O, 
yerin (derin ve gizli) karanlıkları içindeki (en küçük bir tohum) 
tanesini bile bilip (herşeyi kudret avucunda tutmaktadır). Yaş 
ve kuru (DNA hücrelerinden galaksilere kadar âlemde) ne varsa 
her şeyin  (plân ve programı) bir Kitabı Mübin’de kayıtlıdır. (Al-
lah’ın sonsuz ilminde ve İlahî bilgi merkezinde saklıdır).”261

Konumuzu bir Hadis-i Şeriflerle bağlayalım:  
“Acelecilik şeytandan, teenni (dikkat ve sükûnetle iş görmek 

ve sabırla sonucu beklemek) Rahman’dandır”. “Ey nas! Ağır ve 
sakin olunuz! Hayır ve başarı acele etmekle elde edilmez”262

•MİLLİ ŞUUR VE SİYASET MÜNASEBETİ
Cenabı Hakkın biz kullarına,  biri ayetle diğeri hadisle sabit 

olan, iki önemli garantisi vardır:  
1- İyi niyet ve samimiyetle Hakkı arayan, doğru ve hayırlı ola-

nı bulmaya çalışan kimselere, er veya geç hidayet edecek ve 
gerçeği gösterecektir. 

2- Bildiği ve becerdiği kadar helal ve haram çizgisinde ve 
istikamet üzerinde gidenler, yani ilmiyle amel edenlere de, Allah 
bilmediklerini ve bilmesi gerekenleri öğrenmeyi nasip ve mü-
yesser edecektir. 

Ve tabi bunların tersi de geçerlidir. Yani niyeti halis olmayan,  
261)   En’am: 58-59
262)   Sahih-i Buharî Muhtusurı: C.6, No: 815
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inandığı için değil, makam ve menfaat için haklı bir hareketin 
içinde bulunan kimselerin, eninde sonunda ayağı kayacak ve 
ayrılıp gidecektir! Bunun gibi ilmiyle amel etmeyen, doğru bil-
diklerinin tersine hareket eden kimselerden de, Allah ilmin izze-
tini ve bilgisinin bereketini giderecek, onları bilgisiz ve seviye-
siz kimseler durumuna düşürecektir! 

Bugün sağcısından solcusuna, mankeninden, futbolcusuna, 
Batılısından Doğulusuna AKP yandaşından CHP yoldaşına, sade 
vatandaştan üniversite hocasına kadar her kesimden ve herkesin 
artık Milli Çözüm arayışına yöneldiğini görmek önemli bir gelişmedir. 
Askeri sivili,  Alevisi sünnisi, dindarı sosyetesi, eğer kurtuluşu Milli- 
İslami çizgide ve insani değerlerde arıyor ve arzuluyorsa, elbette 
buna sevinmek ve kendilerini tebrik etmek gerekir. 

Ama içimizden bazılarının bu mutlu gelişmelerden rahatsız 
olduklarını ve arayış içindeki kardeşlerimize soğuk baktıkları-
nı görüyoruz. Eski meslekleri artistlik veya askerlik olan, belki 
daha önce inkârcı ve ateist olan kimselerin şimdi gerçeği bul-
ma ve Milli Çözüm reçetelerini uygulama arzularını; “Davanın 
saf suyunu bulandırmak, İslam’ı amacından ve anlamından 
uzaklaştırmak” şeklinde düşünenleri ve böylesi yersiz ve ge-
reksiz endişelere düşenleri asla haklı bulmuyoruz... Evet bazı 
durumlarda özellikle dikkatli olmamız gerektiğine inanıyoruz ve 
bu konudaki hassasiyete katılıyoruz. Ama unutmayalım ki,  ta 
Mekke Fethine kadar Efendimize ve Ashabına olmadık hakaret 
ve hıyanetleri reva gören insanların bile, o gün iman etmeleri 
ve İslam’a girmeleri kabul edilmiş ve her birisi zahirde sahabe 
şerefine yükselmiştir. Bunların bir kısmının zamanla bazı sıkın-
tılara sebep oldukları elbette göz ardı edilmemelidir! Ve özellik-
le stratejik noktalara, elbette sadakati defalarca denenmiş kim-
seler getirilmelidir. İnşallah tarihi değişim ve devrim sürecinde 
safımıza yeni katılan kardeşlerimiz arasında öyle özel marifetler 
ve öyle güzel kabiliyetler bulunacaktır ki, bunların başarılı hiz-
metleri ve samimi gayretleri elbette bizleri sevindirmelidir. Yok 
eğer “Bu yeni gelenler yerimizi daraltır, makam ve menfaatleri-
mizi elimizden alır” diye düşünenler varsa,  merak etmesinler,  
herkesin hakkı ezelde tayin ve takdir edilmiştir. Ve mutlu son, 
muttakilerindir. Bu konuda şu ayetin ikazına kulak verilmelidir:

“Ey iman edenler! Allah yolunda adım attığınızda (sefere çık-
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tığınızda rakiplerinizi),  iyice araştırıp anlamaya çalışın. Dünya 
hayatının geçici menfaatlerini gözeterek, size selam verene (ve 
müslüman olduğunu söyleyene): “Hayır, sen mü’min değilsin!” 
demeyin. (Ganimeti bize kalır veya ileride bizi gölgede bırakır, 
köşemizi koltuğumuzu elimizden alır düşüncesiyle onları dış-
lamayın ve suçlamayın) Çünkü Allah’ın yanında daha çok ga-
nimetler (ve tükenmez hazineler) vardır. (İnsafla düşünün) ön-
ceden siz de onlar gibiydiniz. Allah size lütfetti de  (İman ettiniz 
ve hidayete erdiniz) Öyle ise iyice araştırın (Anlayıp dinleyin ve 
peşin hüküm vermeyin) Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan ha-
berdardır (ve niyetlerinize göre hesaba çekecektir).”263 

Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz: “Tevbe eden bir kimseyi 
geçmişteki günahlarından dolayı kınamak onu manen katlet-
mek gibidir” buyurmaktadır. “İnsanlara gönül alıcı güzel bir söz 
söylemek (tatlı bir nasihat etmek,  daha önce yaptığı ve yapaca-
ğı kötülükleri örtmek ve) affetmek, peşinden başına kakılacak 
maddi bir iyilik ve sadakadan bile hayırlı sayılmıştır.”264

“Yalan yanlış yemin edip duran bayağı kimselerin,  herkesi 
kınayan ve söz taşıyan kişilerin, hayırlara engel olan,  saldırgan 
ve günahkâr kimselerin, kaba, kırıcı kişilerin... Allah yanında 
kıymeti yoktur.”265 Unutmayalım ki Hak dava hayır kapısıdır ve her-
kese açıktır... Elbette ilklerin önemi ve önceliği olacaktır, kıdem he-
saba katılacaktır... Ama yeni gelenleri dışlamaya ve “Niye şimdiye 
kadar gelmediniz?” diye suçlamaya asla hakkımız olmayacaktır. 
Bizi seven, bizi beğenen,  bize gelen elbette bizdendir... “Çünkü 
kişi sevdikleriyle beraberdir.”266 Peygamberimize gelip “Kıyamet 
ne zamandır Ya Resulullah?” diye soran bir zata, Efendimiz: “O gün 
için ne hazırladın (sen ona bak)”  buyurdular. O da: “Hiçbir hazırlı-
ğım yok. Fakat ben Allah’ı ve Onun Resulünü gerçekten seviyorum” 
dedi. Bunun üzerine Efendimiz (SAV) Ona şu müjdeyi verdiler: “öyle 
ise sen sevdiklerinle berabersin...”267

İnsana yakışan hem davranışlarıyla hem de düşünceleriyle 
İslam’a uymak ve insanlık onuruna ve olgunluğuna uygun dav-
ranmaktır. 
263)   Nisa: 94
264)   Bakara: 263
265)   Kalem: 11-13
266)  Hadis
267)   Buhari, Tecridi Sarih: 1495
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Ancak, zahiri davranışlarıyla İslam’a uygun görünüp, düşünce 
ve düzen olarak Batılı ve zulmü destekleyen kimselerden ise, dış 
görünüşü ve davranışları hala eksik ve yanlış olsa da,  zihniyet ve 
sistem olarak Hakkı seven ve savunan kimseler, elbette daha kıy-
metli ve daha hayırlıdır. Öyle ise Batıldan bunalıp Hakka dönenlere, 
geçte olsa gerçeği görenlere ve aramıza gelenlere ve de gelecekle-
re: “Erenler,  hoş sefa geldiniz!..  Safımıza şeref verdiniz” diye 
karşılamalı ve kucak açılmalıdır.  Ve unutulmasın ki, Hak davalar bir 
imtihandır, hayır ve hizmet yarışıdır. Saadet ise şimdilik bunun ka-
buğu ve kılıfıdır. Belirli bir süreç içerisinde kabuğun ve kılıfın giderek 
değişmesi ve daha da güzelleşmesi ise kaçınılmazdır ve bu durum 
gayet doğal karşılanmalıdır. Bu arada son zamanlarda entel bilinen 
kesimler ve bazı meşhur şahsiyetler arasında  “Parti din değildir” 
sözünün de doğru anlaşılması ve yorumlanması lazımdır.  

Çünkü, bir gerçeğin eksik ifade edilmesi, yanlış anlaşılmasına 
neden olacağından, yanlıştır ve zararlıdır. Evet, hakkı savunan ve 
halka hizmet sunan bir “Parti elbette din değildir”. Ama Milli Gö-
rüş Partilerinin, hem millete hem de manevi değerlere hizme-
ti hedeflediği göz ardı edilmemelidir. Yani bir hareket, gayesi, 
gayreti ve asli hüviyeti bakımından inancımızın çizgisinde ve 
insanımızın hizmetinde ise asla İslam’ın dışında ve karşısında 
değildir. Ve bu iddiayı maalesef her siyasi parti için söylemek 
mümkün ve münasip düşmeyecektir. Ve zaten herkesin böyle 
bir iddiası ve ideali de gösterilemeyecektir.  

Milli Görüş, faizsiz bir ekonomik düzeni kurmaya çalışıyor. 
Bu dinimizin emri olduğu kadar, aklıselimin de gereğidir.  

Milli Görüş, servet ve üretim vergisi amaçlıyor. Bunu dinimiz 
istediği gibi,  vicdani kanaatin de gereğidir. 

Milli Görüş, İçki, fuhuş ve kumardan toplumu kurtarmak is-
tiyor. Bu dinin hedefi olduğu kadar,  müsbet ilmin de gereğidir.  

Milli Görüş, İslam Birliği kurulsun diye çırpınıyor. Bu dinimi-
zin gayesi olduğu kadar insanlığın da menfaatinedir.  

 Milli Görüş,  her din ve düşünceden bütün insanların temel 
hak ve hürriyetlerini koruyacak ekonomik, askeri ve siyasi yön-
den güçlü ve güvenilir bir dünya düzenini savunuyor. Bu da 
yine, hem dinimizin hem de insani değerlerin gereğidir. Öyle ise 
bir hareketin; aklın, vicdanın ve insanlığın gereği olarak savun-
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duğu gerçekler, İslami kurallara da uygun düşüyorsa, “canım 
bu şart mıdır farz mıdır?” demek yanlıştır ve yersizdir. Bu konu-
daki kanaatleri: “Milli Görüş din değildir. Ama dinin ve de tüm 
insani değerlerin hizmetindedir.  Bu bakımdan sahip çıkmamız 
gereklidir” şeklinde ifade etmezsek, o takdirde “Saadet Partisi 
de diğer partilerden birisi gibidir. Öyle ise ona destek ve değer 
vermek ve farklı görmek yersizdir” manası çıkar ki, bu açıkça 
haksızlık demektir. 

Bu konuda “Parti araçtır, amaç insandır” sözü daha değerli 
ve gerçekçidir.  

Bakınız Cenab-ı Hakkın, kâmil manada kendisine ait olmakla be-
raber, ismen ve kısmen insanlarda ve diğer canlı varlıklarda da bu-
lunabilen “Hayat, İlim, İrade  (dilemek), Kudret (gücü yetmek), Semi  
(işitmek),  Basar (görmek), Kelam (söylemek)” gibi Subutî Sıfatları 
için ulema “Bunlar Allahû Zülcelâl Hz.lerinin “aynı” sı değildir ama 
“gayrı”sı da değildir” hükmünü vermişlerdir. Bunun gibi hem geçmiş-
te,  hem de günümüzde, İslami gaye ve gayretler ve de duyulan 
bazı ihtiyaç ve mecburiyetler neticesinde ortaya çıkan haklı ve ha-
yırlı mezhep, meşrep, meslek ve tarikatler için de benzer bir ölçüyü 
kullanmak yerindedir.   

Evet, Hanifilik ve Şafiilik mezhepleri Dinin aynısı değildir, 
ama gayrısı da değildir.  Kadrilik ve Nakşîlik tarikatleri,  dinin 
aynısı değildir, ama gayrısı da değildir. Nurculuk ve Süleyman-
cılık meşrepleri Din’in aynısı değildir, ama gayrısı da değildir. 
Kaldı ki Milli Görüş daha farklı ve kuşatıcı bir konum arz et-
mektedir.  Ülkemizde bir Müslüman, mezhep bakımından hem 
Hanifi hem Şafii olamaz. Tarikat bakımından hem Kadiri hem 
Nakşî olamaz. Meşrep bakımından hem Nurcu, hem Süleyman-
cı olamaz... Kavmiyet bakımından hem Türk hem Kürt olamaz. 
Zaten olması da gerekmez. Ama hem Hanifi hem Milli Görüşçü 
olabilir. Hem Nakşî hem Milli Görüşçü olabilir. Hem Nurcu hem 
Milli Görüşçü olabilir. Hem Süleymancı hem Milli Görüşçü ola-
bilir. Velhasıl Sünni de, alevi de, mü’minde, gayri müslimde Milli 
Görüşçü olabilir ve oluyor. Çünkü Milli Görüş bir mezhep, bir 
meşrep bir tarikat veya bir kavmiyet hareketi değildir. Birisinin 
Milli Görüşçü olması için kendi mezhebini, meşrebini, tarikatını 
ve kavmiyetini terk etme mecburiyeti de yoktur.  
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Bilindiği gibi İslam hem Hak Din dir,  hem de Adil bir Düzen 
önermektedir.  İslam’ın iman ve ibadet kısmı özeldir. Sadece 
inananlar için geçerlidir. İslam’ın “Adalet” kısmı ise geneldir ve 
tüm insanlar için gereklidir.  Milli Görüş ise, “Adil Düzen”e talip 
ve sahiptir. Öyle ise Milli Görüşçü olmak için ille de Müslüman 
olmak bile gerekli değildir. Başka bir ifade ile Milli Görüş; insan 
olan herkesi kucaklamak ve korumak mevkiinde ve mecburiye-
tindedir.  

Evet bir tarikat şeyhi müritlerini seçebilir. Belli sıfatları ve standart-
ları taşımalarını şart koşabilir. Bir meşrep sahibi kendi müntesiplerini 
seçebilir. Beğendiklerini tercih edebilir. Ancak bir devlet ve hükümet 
reisinin veya iktidara talip siyasi partilerin kendi mensuplarını seçme 
hakkı yoktur. Zira bütün vatandaşların sorumluluğunu yüklenmek ve 
istisnasız herkese ve her kesime hizmet götürmek mecburiyetinde-
dir. Yani Milli Görüş ve hükümeti, bu ülkedeki Müslümanın da, Hı-
ristiyanın da, inançsızların da haklarını ve hürriyetlerini gözetecektir. 
Hem, Milli Görüşün çok önemli bir özelliği de şudur: O tüm mazlum-
ların  “Şahs-ı manevisi”dir. Ve onlar adına mücadele veren organize 
bir hareket ve siyasi bir parti hüviyetindedir. Milli Görüş partilerinin 
ismi ve resmi değişse de, hedefi ve mahiyeti asla değişmeyecek, 
Milli Görüş Medeniyeti mutlaka gerçekleşecektir. Dünya siyonizmi-
nin güdümünde organize edilen yeryüzündeki haksızlık ve ahlak-
sızlık düzenine karşı,  mazlumların da mutlaka bir merkez etrafında 
toparlanıp ortak ve organizeli bir güç oluşturmaları kaçınılmaz bir 
gereksinimdir. Ve işte Milli Görüş bu ihtiyacın neticesi ve meyvesidir.  

Bu konuyu Üstad Bediüzzamanın şu çok önemli tespitleriyle 
bitirelim: 

“Hem ehl-i dalalet ve haksızlık  (Sapıklık ve zulüm ehli)- tena-
süd  (dayanışma ve yardımlaşma) sebebiyle- cemaat suretinde-
ki  (teşkilat şeklindeki)  kuvvetli bir Şahs-ı manevinin dehasiyle 
(Şeytani zekâvet ve siyasetiyle Müslümanlara ve mazlumlara)  
hücumu zamanında, (Bir merkezi beyin etrafında teşkilatlanmış 
organize güç olan) o şahs-ı maneviye karşı, en kuvvetli ferdi 
olan mukavemetin  (bile) mağlub düştüğünü (şahsi ve dağınık 
hareketlerin başarılı olmayacağını) anlayıp, Ehl-i Hak tarafında-
ki ittifak ile bir şahs-ı manevi çıkarıp  (Hizmet ve Hakikat ehlinin 
Emin ve ehil bir şahsın liderliğinde toparlanıp ve teşkilatlanıp) o 
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müthiş şahs-ı manevi-i dalalete (Deccalizme ve siyonizme) kar-
şı, hakkaniyeti mahafaza (ve mudaafa) ettirmek... (Hem ihlâsa 
kavuşmanın,  hem de zillet ve esaretten kurtulmanın çok önemli 
bir şartıdır)”268

Bu sözlerin özet anlamı şudur:  
Tüm Dünya çapında, ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel yönden 

biri birine bağımlı ve bağlantılı bir organizeyi gerçekleştiren zulüm 
ve sömürü saltanatı olan siyonizme ve deccalizme karşı, ülkemizde 
de her seviyeden,  her statüden ve her kesimden şuurlu insanları 
bir merkezi otorite etrafında organize eden ve yeryüzündeki diğer 
İslami ve insani hareketlerle irtibat ve işbirliğine girişen ve böylece 
bütün mazlumların  “Şahs-ı manevisi” yani mümessili ve hamisi ko-
numuna yükselen- ki bu tarife en uygun oluşumlardan birisi de Milli 
Görüştür- bir harekete, lider şahsiteyine ve sadık takipçilerine tabi 
ve taraf olmak hem ihlâsın, hem de insanlığın gereğidir.

Karnından Konuşanlar, Marazlı Mantıklarını Tabulaştıranlardır!
Farklı sahalarda ve kıyasıya sürdürülen yeni bir Milli Mücade-

le ortamında; hamiyet ve haysiyet sahibi Atatürkçülerle, dürüst ve 
dengeli dindar kesimler arasında samimi ve seviyeli bir diyalog ve 
dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulduğu bir sırada, karşılıklı yanlış 
anlamalardan ve önyargılardan kurtulmamıza, kendi çapımızda yar-
dımcı olmak niyet ve gayretiyle “Bizim Atatürk” kitabını yayınladık. 
Türkiye’nin her yerindeki öğretim üyelerinden, hukuk çevrelerinden, 
emekli generallerden, okuyan, yazan ve araştıran kimselerden, 
umduğumuzdan daha yoğun ve olumlu tepkiler aldık. Kitabın yeni 
baskısında dikkate alacağımız; daha açıklayıcı bilgi ve belgelere 
ulaşmamız konusunda yapılan; tenkit ve tekliflerden de oldukça ya-
rarlandık. Bu arada “Kendi nefsi heves ve hedefleri doğrultusun-
da hayal üretmek” cinsinden, Üstat Bediüzzaman’a sahip çıkıyor 
görüntüsüyle, aslında istismara ve bizi karalamaya yönelik bazı ya-
zılarla da karşılaştık.

Yerel Elaziz Gazetesinde: “Bediüzzaman’ın Hz. İsa olduğu-
nu, “Yeni Said” diye bilinen 40 yaşından sonra yazdıklarında ve 
yaptıklarında hiçbir kusur bulunmadığını, artık “Bediüzzaman 
şu konuda yanılmıştır, hata yapmıştır diyenlerin hidayetinin ka-
raracağını” savunan ve bu saplantılarını “Mutlak Hakikat” sa-
nan zavallılara soralım:
268)   Bediüzzaman, Lem’alar. İhlâs Risalesi 
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1- Bütün sağlam Hadis ve haberlerde, Hz. İsa’nın gelip Decca-
lizmi ve zulüm düzenini devireceği, yeni bir adalet ve saadet me-
deniyetini yerleştirip öyle öleceği bildirilmektedir. Oysa Üstat Be-
diüzzaman’ın vefatından yaklaşık 60 sene geçmesine rağmen hala 
insanlık ve İslam dünyası siyonizmin esaret ve zilleti altında kıvran-
maktadır!?

2- Eğer Atatürk sizin ima ve iddia ettiğiniz gibi “İslam Deccalı 
ve Süfyan” yani din düşmanı ve vatan haini şeytani bir insan ise; 
Yaradılış Gerçeği serilerini yazdığına inandığınız şahsın; Atatürk’ü: 
“İmanlı bir komutan ve örnek bir Milli Kahraman” olarak tanıtma-
sına ne kılıf uydurulacaktır?

3- “Bütün dünya Müslümanları, Allah’ın son Peygamberi Hz. 
Muhammed’in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları 
tam olarak tatbik etmelidir. Tüm Müslümanlar Hz. Muhamme-
di örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli; İslamiyet’in hü-
kümlerini olduğu gibi yerine getirmelidir. Zira ancak bu şekilde 
insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler.”269 İfadelerini esas alan bu 
eserlerde “Hz. Muhammedi överek onu kendisine örnek alan 
Atatürk, Hz. Muhammed’in Peygamberliğine kesin olarak İman 
etmiştir,” denilmekte ve Şemsettin Günaltay’dan şunları naklet-
mektedir: Atatürk’e göre; “Büyük bir inkılâp önderi ve insanlığın 
son peygamberi Hz. Muhammed’e karşı beslenen sevgi, ancak 
onun ortaya koyduğu fikirleri ve esasları korumakla tecelli ede-
bilir.”270  

“Bu derece Milliyetçi duygular taşıyan ve son derece dindar, 
mukaddesata bu kadar yürekten bağlı olan, vatanı ve bayrağı 
uğruna tüm hayatını ortaya koyan, yaşamı boyunca milletinin 
mutluluğu için çalışan, aile kurumunun kutsiyetini savunan, 
böyle bir kişinin materyalist ve ateist olamayacağı ortadadır”271 
tespitini yapanlar, sizin ifadenizle Süfyan gibi bir din düşmanını, 
Müslümanlara ne diye “dindar bir kahraman” olarak tanıtmakta ve 
toplumu aldatmaktadır!?

4- Aziz Erbakan Hocamızın, yeniden Genel Başkan seçildik-
ten sonra Saadet Partisi kongresinden sonra Anıtkabire gidip, 
özel deftere “Onun büyük ve bağımsız Türkiye hedefini gerçek-

269)  Nedim Senbai / Atatürk. A.Ü. Dil, Tarih ve Coğrafya yayınları / Sh. 102 / Baskı:1979
270)  Harun Yahya. / Gerçek Atatürkçülük / Sh. 49-50 / Baskı:2001
271)  Harun Yahya Gerçek Atatürkçülük Sh.52 Baskı 2001
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leştireceklerini” yazarak ve siyonizme meydan okuyarak gös-
terdiği tavrın anlamı ve amacı niye hesaba katılmamaktadır? Bu 
ne hazımsızlık, bu ne saygısızlıktır!...

5- Bediüzzaman Hz. lerinin:
a) Sultan Abdülhamid’i müstebid (zorba ve baskıcı) zanne-

dip şiddetle muhalefet etmesi, hatta Abdülhamid’in kendisini 
akıl hastanesine göndermesi.272 

b) İttihat ve Terakki Fırkası gibi bir Yahudi şebekesine kapılıp ta-
raftarlık göstermesi.273

c) Adnan Menderes gibi, hayatı boyunca bir sefer Rahmana 
secde ettiği görülmemiş bir gönüllü İsrail hizmetçisini “İslam 
kahramanı” diye övmesi gibi, “eski Said” döneminde ve “Siya-
set yoluyla dine hizmet gayesiyle” yaptığı bazı girişimlerdeki 
iltibas (karıştırma) ve kusurları ise; bir nevi İçtihat hatasıdır ve 
elbette Onun hüsnü niyeti ve dini hamiyeti yüzünden kendisi-
ne sevap kazandıracak şeylerdir. Ama birer hatadır. Yeni Said 
döneminde de ve özellikle ara sıra karıştığı siyasi teşvik ve ter-
cihlerinde, isabetli ve itidalli davranamadığı ve o yüzden nurcu-
ların da uzun yıllar aynı hatadan kurtulamadığı, ama elbette iyi 
niyet ve hizmet kastıyla yaptığı bazı girişimleri de vardır.

Örneğin: Atatürk’ü tabulaştırmak, Türkiye’yi Amerika’nın 
hurda çöplüğü yapmak, orduyu her yönden zayıflatmak, Dini 
serbestlik diye ılımlı ve siyonizmle uyumlu bir İslam anlayışını 
yaygınlaştırmak için dış Siyonist güçler ve sebataist çevrelerce 
iktidara taşınan… 28 Ağustos 1958 de İsrail Başbakanı David 
Ben Gurion, Dışişleri Bakanı Golda Meir, Dışişleri müsteşarı 
Şimon Peres ve Ezer Veisman’ı Ankara’da Başbakanlık kona-
ğında, kendisi gibi sabataistlerin damadı Fatih Rüştü Zorlu, 
Dışişleri sekreteri Melih Esenbel ile birlikte gizlice ağırlayıp ta-
limatlar alan…274 Ve İdamı öncesi yassı adaya getirilen imamın 
dini telkin duasını bile tekrarlamayan275 Devrik Başbakan için  
“İslamiyet’in bir kahramanı olan Adnan Menderes gibi dindar-
lar…”276 Şeklindeki hüsnü zanlarında ve Demokratlara aşırı ta-
raftarlık ve iltifatlarında da yanılmıştır. Bu yüzden nurcular da 
272)  Bak. Risale-i Nur Külliyatı / Nesil Yayınları / 1. Cilt sh. 1021 13. Şua
273)  1. cilt Sh.1080 14. Şua
274)  Bak. Efendi / S.Yalçın / 8. Baskı Sh.492
275)  Efendi Sh.554
276)  Risale-i Nur / Nesil Yay. / Cilt 2 Sh.1882 27. Mektup
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uzun yıllar Menderesin devamıdır diye masonik partilerin tu-
zağına kapılmıştır. Hatta İslamiyet’e ciddi taraftar Dâhiliye Ve-
kili Namık Gedik’i görmek hatırına”277 diye övgüler yağdırdığı 
bu adam, Hz. Üstadın ağır hasta olarak gittiği Urfa’dan derhal 
çıkarılmasını emredecek; Valinin: “Halk galeyana gelip ayakla-
nır” sözleri üzerine: “Öyle ise Belediyenin çöp arabasına koyup 
o şekilde şehirden çıkarın. Bundan kimse şüphelenmez” diye 
bağıracaktır. Ama kısa bir müddet sonra 27 Mayıs ihtilalinde 
kendisi Ankara Emniyet binasından atlayıp intihar edecek ve 
cesedi çöp arabasıyla taşınacaktır.

Hatta Hz. Üstat Yeni Said döneminde ve Kastamonu’da bulun-
duğu süreçte yazdığı “İnna Eateyna” sırrında: “12–13 sene sonra 
İslamiyet’e darbe vuranların başlarında öyle müthiş bir patlayış 
olacak ki kıyamete kadar unutulmayacak” mealindeki İstihrac-ı 
cifri çok geniş bir dairede olduğu halde; nur müjdesi sırrının 
aksine olarak; dar bir dairede ve hususi bir hükümette tatbik 
etmek suretiyle, fikrim o geniş daireyi ihata edemeyerek, o ha-
kikatin suretini değiştirmiş…” (Kastamonu Lahikası 27.Mektup 
Ehemmiyetli, fakat bir derece mahremdir) diyerek, bazı işaret ve be-
şaretleri karıştırdığını ve bu kusur ve karıştırmalarından dolayı ma-
nevi sıkıntılara uğradığını, kendileri de itiraf ve ifade buyurmaktadır. 
Menderes Hükümetinin, binlerce askerimizin bir hiç uğruna Kore’ye 
gönderilmesi ve telef edilmesi kararını desteklemesi de Üstadın ya-
nılgıları arasındadır.

Ama siz peşinen Bediüzzaman’ı Hz. İsa kabul edip Pey-
gamber sayarsanız… Ve daha ileri gidip “O yanılmışsa Hz. 
Peygamber de yanılmıştır” gibi fasit bir kıyas yaparsanız; işte 
böylesine batıl kanaatlere varmanız kaçınılmazdır. Kaldı ki Be-
diüzzaman’ın Yeni Said dönemi, yalan yanlış yazdığınız gibi 40 
değil, 51 yaşında başlamaktadır. Çünkü doğumu 1873… Yeni 
Said başlangıcı ise 1924 olmaktadır. Hz. Üstadın “Risale-i Nur 
talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimin çok fev-
kindeki hüsnü zanlarını ve ifratlarını tadil etmek (düzeltmek) 
için ihtar edilen (kalbime hatırlatılan) bir muhaveredir (karşılık-
lı konuşma) diye başladığı bir mektubunda: Ahmet Ziyaeddin 
Gümüşhanevi Hz. lerini çok yücelten kardeşi Molla Abdullah’a 
277)  Külliyat C.2 Sh.1909 Emirdağ Lahikası
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söylediği gibi: “Siz Bediüzzaman’ın hakikatini değil, ona giydir-
diğiniz hayali seviyorsunuz!”278 

 Kaldı ki Risale-i Nur Külliyatında:
1- İman, İbadet ve İslam ahlakıyla ilgili ilhamat nevinden olan 

kısımlarla
2- Birtakım kişilerle ve ara sıra karıştığı siyasetle ilgili kendi 

şahsi kanaat ve tahminlerini, hatta bazı talebelerinin ve seven-
lerinin mektup, rüya ve şiirlerini ihtiva eden anlatımlar farklıdır.

Hem gazetenizin 3. Sayfasında: Soner Yalçın’ın Efendi Kita-
bının güçlü ve güvenilir Milli Derin Devlet tarafından hazırlanıp 
halkın istifadesine sunulduğuna ve sağlam bir kaynak olduğu-
na imada bulunacaksınız… Hem de aynı kitapta sabataistlerin 
damadı ve Siyonistlerin adamı olduğu açıklanan Adnan Mende-
res’e “İslam kahramanı” diyen bir Zatın asla yanılmayacağını 
savunacaksınız!... Hem Harun Yahya ismini Hz. Mehdi’nin kul-
landığına ve o kitapları bizzat yazdığına inanacaksınız… Hem 
de kalkıp bu şahsın hakkında on tane kitap çıkardığı ve “ İmanlı 
bir komutan ve Milli kahraman” diye tanıttığı Atatürk için “Süf-
yan, İslam Deccalı” gibi sıfatlar kullanacaksınız!... İşte bütün 
bunlar; tezattır, şaşkınlıktır. Kendi “vehim”lerinizi vahiy yerine 
koymak… Tahmin ve tahayyüllerinizi tahkiki ilim diye satmak… 
Okuyup araştırmadan, düşünüp tartışmadan, her konuda kar-
nınızdan konuşup ortalığı kokuşturmak… Nefsi dürtü ve duy-
gularınızı ve kulaktan dolma bilgi ve duyumlarınızı “Mutlak 
doğru”lar diye sunmak, sapıklıktır… “Onların (Haktan sapan ve 
Batıla sığınan münafıkların) çoğunluğu zandan ve boş kuruntu-
dan başkasına uymamaktadır. Gerçekten zan ise, haktan hiç bir 
şeyi sağlayamaz. Şüphesiz Allah, onların işlemekte olduklarını 
bilip durmaktadır.”279 “Onlar ancak (nefsi hevalarına ve) zanna 
uymaktadır; ve (Kur’an’ı ölçü almayan kalabalıklar) sadece zan 
ve tahminle yalan uydurmaktadır.”280 ayetleri kendi zanlarını ha-
kikatin mizanı sayanları uyarmaktadır.

“Bize yakın duruyor, Bizden uzak düşüyor” gibi ifadelerle, 
kendinizi hikmet ve hakikatin yegâne kaynağı, hidayet ve ina-
yetin tek sigortası” görme safsatasından kurtulmadıkça, doğru 
düşünmeniz ve isabetli karar vermeniz imkânsızdır.
278)  Bak. 27. Mektup
279)  Yunus:36
280)  Enam:116
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•	Yurdumuzun barbar batılılarca işgali sırasında ve mütareke yıl-
larında; istila kuvvetlerine şiddetle ve cesaretle karşı çıkıp direnen 
ve Milli Mücadeleye ve Atatürk’ün Ankara Hükümetine taraftarlık 
gösteren281 ,
•	Anadolu hareketine karşı İngilizlerin dayatmasıyla Damat Ferit 

Hükümetinin, Şeyhülislam Dürrizade imzasıyla yayınladığı “Bunlar 
İsyan etmiştir. Öldürülmeleri gerekir” fetvasını “Müslüman halkı Ku-
vay-ı Milliye aleyhine kışkırttığı” için kabul etmeyen, Ankara Müftüsü 
Rıfat Börekçinin fetvasını destekleyen282 ve “Zıt kavramlar yer de-
ğiştirmiştir; Zulme adalet, Cihada isyan, esarete ise hürriyet adı 
verilmiştir” diyerek Atatürk’ün başlattığı Milli Mücadeleyi cihat ve 
hürriyet hareketi kabul eden,
•	“Ankara’da mevcut 200 mebustan 163 mebusun imzası ile 

150 bin lira, o zaman paranın kıymetli vaktinde aynı Üniversite 
(Üstadın Van’da kurmayı tasarladığı Medresetüz Zehra) için ver-
meyi kabul ve imza ettiler. Mustafa Kemalde içinde idi.”283 diye-
rek Atatürk’ün ve Ankara Hükümetinin, kendisinin hayırlı teşebbüs-
lerine destek verdiğini dile getiren Bediüzzaman’la Atatürk arasında 
bazı konularda yanlış anlaşılmaların olabildiğini söylemek, acaba 
birtakım kimseleri niye böylesine huysuzlaştırmaktadır?
•	Atatürk’e “Süfyan” diyerek, O’nu kendi dinsizliklerine ve Zulüm 

Düzenlerine maske yapan masonik ve münafık çevrelerin… Türki-
ye’yi AB’ye sokarak sömürgeleştirmek ve globalleşme bahanesiyle 
ABD güdümünde köleleştirmek isteyen “Küresel Çete”nin ekmeği-
ne yağ sürmek yerine, Milli Çözümün haklı ve hayırlı bakış açısıyla 
yaklaşıp, aynı hikmet ve hedefleri paylaşmamız, niye bazılarının hu-
zurunu kaçırmaktadır?

Oysa Bediüzzaman Hazretleri, bizim bazı tespit ve tahlille-
rimizle haşa, küçülmeyecek, sizin peygamber göstermenizle 
de yücelmeyecek kadar muhterem ve müstesna bir şahsiyettir. 
Üstelik Bediüzzaman Atatürk’e ilişilmemesi gerektiğini söyle-
mektedir:

“Beni Ankara’ya istediler, gittim. Gidişatları benim ihtiyarlık 
hissiyatıma uygun gelmedi. “Bizimle beraber çalış” dediler. On-
281)  Külliyat Nesil Yay. 1. Cilt Sh:1080- Başbakanlığa mektup
282)  Bak. Bediüzzamanın hayatı. Yeğeni Abdurrahman Nursi Sh. 106-107 Piran yay. İst
283)  Emirdağ Lahikası 27. Mektup
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lara: “Yeni Said öteki dünyaya çalışmak istiyor. Sizinle beraber 
çalışamaz. Fakat size de ilişmez” cevabını verdim. Evet, ilişme-
dim, hatta ilişenlere de iştirak ve meyil değil, belki teessüf et-
tim. (Mustafa Kemal’in aleyhine çalışanları asla hoş görmedim) 
Çünkü İslam Milliyetçiliğinin gelenekleri lehinde yararlanılabilir. 
(Atatürk gibi) acaip, (hayret verici) bir askeri dehayı (maalesef 
benim sert tepkilerim) bir derece bu ananelerin aleyhine dön-
mesine bir vesile oldu. Evet, ben, özellikle reisicumhurda mu-
annit (inatçı ve kararlı) bir deha hissettim ve (kendi kendime 
söz verip) dedim: “Bu dehayı kuşkulandırıp İslami ananelerin 
aleyhine çevirmek caiz değildir.” Onun için elimden geldiği ka-
dar dünyalarından çekildim ve karışmadım.”284 

Şimdi soruyoruz, Üstadın bu çok açık ve net tavsiyelerine 
rağmen, O’nun sırtından Atatürk düşmanlığını istismara kalkı-
şanlar, kimlere yaranmaya çalışmaktadır?

Artık Kemalizm’in bittiğini ve terk edilmesi gerektiğini söy-
leyen ama Fetullah Gülen’e yardım edip Bediüzzaman sem-
pozyumları düzenleyen, CIA Ortadoğu Şefi ve Siyonist Yahudi 
Stratejisti ve AKP destekçisi Graham Fuller gibi hannas (insi 
şeytan) lar, hangi amacı gütmektedir?

“Risale-i Nur’un sadeleştirilmesine bile izin verilmemiştir” 
iddianız da geçersizdir. Çünkü Beyaz Seri eserlerinde ve Gülay Pı-
narbaşı Milli Gazetede, Risale-i Nurdan alıntılarını hep sadeleştiril-
miş olarak vermektedir. Kaldı ki biz, hiç kimsenin Ahiretteki duru-
munu ve Allahın katındaki konumunu tartışıyor değiliz,  haddimizi 
biliriz… Allah kullarını cennete veya cehenneme koyarken, hâşâ bi-
zim keyfimize ve kanaatimize göre hareket etmeyecektir. Elaziz Ga-
zetesinin sadece “Zan ve Yalan”a dayanarak yorum yaptığına, kendi 
kuruntularını ve hayal kurgularını hakikat sandığına çok net diğer bir 
örnek de, aynı sayının 3. sayfasında yer alan “Osman Yumakoğul-
ları”nın  “Elazizi şikâyet” meselesidir. Oysa bu olayın müsebbibi de 
muhatabı da, Milli Çözüm E. Yazarı, İstanbul SP İl Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Eski Sultanbeyli İlçe Başkanı Selman Yücel Bey’dir. Milli 
Çözüm’ü şikâyete gidilmiş ve onun yazdıkları konu edilmiştir. Müna-
fık ve müfterilerin hep yaptığı gibi Elaziz gazetesi de Milli Çözümün 
güdümündedir gibi gösterilmeye çalışılmış, ama kabul görmemiş ve 

284)  Said Nursi Tarihçe-i Hayat. Eskişehir Hayatı
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gündeme bile getirilmemiştir. Verilen mesaj da bizzat ve İsmen Milli 
Çözüm ekibinedir ve Selman Beyin şahsında bizlere iletilmiş ve 
baş-göz üstüne kabul edilmiştir. İşte yalan ve hayal üzerine, han 
hamam kuranların ve bu yalan yanlış duyumlara dayanarak nice yo-
rumlar uyduranların acınacak halleri ve acı akıbetleri böyledir.

Koyu Erbakan istismarcısı bu ekip daha sonra Erdoğan yandaş-
lığına girişmiş, İktidarla Cemaat bozuşunca güçlü sandıkları Fetul-
lahın tarafına geçmiş, sonra tekrar çark edip AKP’nin mel’anetlerine 
mazeret ve keramet uydurmaya devam etmiştir.

•FAZİLETLİ SİYASET PRENSİPLERİ
“Siz (sadece müslümanlar için değil bütün) insanlar için çı-

karılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz.”285 ayetinde işaret buyu-
rulan iman ve anlayış olgunluğuna mutlaka ulaşmalıyız. Sade-
ce kendi yandaşlarımızın ve dindaşlarımızın değil, farklı din ve 
dünya görüşlerine mensup insanların ve özellikle mazlumların, 
yani her ne sebeple olursa olsun zulme uğrayanların ve temel 
insan haklarından mahrum bırakılanların sesi ve hamisi olmak 
durumundayız. Kabadayılık veya kahbelikle başkalarına haka-
ret ve haksızlık yapan kimseler, şiddete ve kaba kuvvete baş-
vurup saldırganlaşan tipler hariç, herkesin ve her kesimin, bize 
ters düşen ve hoşumuza gitmeyen söylemlerine ve eylemlerine 
de katlanmalı ve saygı duymalıyız. Değişiklik ve çeşitlilik, haya-
tın ve fıtratın kaçınılmaz bir parçasıdır ve artık buna alışmalıyız. 
İnsanların ekonomik, sosyolojik ve psikolojik özlemlerini, -de-
mokratik düzlem içerisinde kalmak koşuluyla- ifade etme öz-
gürlüğünü kısıtlar ve kıskanırsanız, haliyle bu, kırgınlıklara ve 
kutuplaşmalara yol açacaktır. Evet dışladıklarımızın, sonunda 
bize düşman olacaklarını unutmamalıyız.

Bize göre yanlış ve yararsız da olsa, doğru ve hayırlı zannederek 
herhangi bir görüşe samimiyetle sahip çıkan ve savunan insanla-
ra, onların ilgi ve bilgi seviyesinden yaklaşarak gerçeği anlatmalı, 
kabullenmeseler dahi, medeni ve insani davranışlar içinde olmalı; 
ama bazı düşünce ve değerleri sadece istismar eden münafıkları da 
iyi tanımalı ve her kesimi bu sahtekârlara karşı uyarmalıyız. Haklı 
ve hayırlı bir Partiden, sömürü saltanatları yıkılacağı, haksızlık ve 

285)  Ali İmran:110
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ahlaksızlık fırsatları tıkanacağı için korkup kaçan kesimler olduğu 
gibi, Milli Görüş iktidarının kendilerine hayat ve hürriyet hakkı tanı-
mayacağı propagandasına kapılan kesimler de vardır... Ve bunların 
durumu ve tutumu birbirinden oldukça farklıdır. Öyle ise bizden bo-
şuna ürken bu kesimlere zannettikleri gibi olmadığımızı ispatlayacak 
duyarlı ve tutarlı yaklaşımlar içinde olmalıyız.

Asıl bizleri birbirimize kışkırtan münafıkları ortaya koymalı 
ve onları devre dışı bırakmalıyız. Laiklik ve demokrasi simsar-
lığı yapan sahtekârları da... İslam’ın edebiyatını yapan ama ma-
sonlarla anlaşan din istismarcılarını da... Milli Görüş davasına 
makam ve menfaat aracı olarak bakan, eline verilen fırsatları ve 
makamları yıllardır çile çeken vatan evlatlarına reva görmeyip 
masonlara miras bırakan marazlıları da aradan çıkarıp, toplum 
olarak asgari müştereklerimiz olan “huzur ve refah içinde birlik-
te yaşama” noktasında anlaşıp kucaklaşmalıyız. Daha doğrusu 
hem zorbalara, hem istismarcılara ve hem de münafıklara karşı, 
ortak ve onurlu bir cephe açmalıyız. Evet, biz kendimizi Türki-
ye’nin geleceği ve garantisi sayan Milli Görüşçüler olarak, farklı 
kesimlerin haklı taleplerine de sahip çıkmalıyız. İmam-Hatipliler 
kadar, çevrecilerin girişimlerine de, tarikat ehli kadar milliyet-
çilerin hassasiyetlerine de... Başörtüsü meselesi kadar, bütün 
memurelerin beklentilerine de, Güneydoğu sorunları kadar, 
gençliğin isteklerine de biz tercüman olmalıyız. Kendi değerle-
rimiz ve doğrularımız içerisinde, başkalarının yanlışlarını erite-
bilmek için, onlara samimiyetle yaklaşmalı ve gönül kapılarımızı 
herkese açmalıyız... Farklılıklardan korkup kaçmamalı, tam ter-
sine onlardan yararlanmalıyız. Hiçbir dönemde ve hiçbir şekilde 
robot gibi tek tip insan yetiştirilemeyeceğini unutmamalıyız.

Başkalarına saygı gösterdiğimiz kadar saygınlığımız artacak, 
insanları bağışladığımız ve kötülüklerine iyilikle karşılık verdiğimiz 
kadar dostlarımız çoğalacaktır. Bütün bunları yaparken de, kendi 
kimliğimizden ve kişiliğimizden taviz vermeğe ve siyasi görüşümüzü 
gizlemeğe de gerek kalmayacaktır. Mertlik ve netlik şiarımız olmalı-
dır. Özgürlük ve demokrasiyi yalnız kendimiz için değil, herkes için 
istememiz lazımdır. Şiddete ve anarşiye başvurmadan, başkalarının 
huzuruna ve haysiyetine tecavüze kalkışmadan, her kesime inandı-
ğı gibi yaşama ve düşüncelerini konuşma, yazma ve yayma hakkı 
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sağlanmalıdır. Bu gibi temel haklarını kısıtladığınız ve yasakladığı-
nız grupların yeraltına çekileceğini ve hepten kontrolden çıkıp anarşi 
ve teröre dönüşeceğini aklımızdan çıkarmamalıdır.

Üstelik, insanları yanlış ve zararlı istikametlere yönlendiren, baş-
ta batıl ve bozuk sistemler ve özellikle çoğu gizli masonik merkez-
lerdir. Perde arkasındaki hain patronları bırakıp, aldatılan piyonları 
düşman bilmek ve onlara hücum etmek, aslında şeytanların ekme-
ğine yağ sürmektir. “Ey iman edenler, hepiniz birlikte (ve her hük-
münde bir hayır olduğunu bilerek) topluca “barış ve güvenliğe 
(Silm’e, İslam’ın selamet ve saadet düzenine) girin ve şeytanın 
(Siyonist ve emperyalist odakların) adımlarını (zalim planlarını 
ve teşkilatlarını) izlemeyin.”286 “Müslümanlar! Aranızda selamı 
yaygınlaştırın!” (Hadisi Şerif) mealindeki ayet ve hadisler de bize, 
herkesle hoş geçinmeyi öğütlemektedir. Zaten “İslam” kelimesi 
“Silm” kökünden ”barış” anlamını içermektedir. Öyle ise, Milli şuur 
iktidarından asla korkulmaması gerektiğini sözle değil, fiilen göster-
mek biz Milli Görüşçülere düşmektedir. 

Farklı düşünen kesimlerle sadece sıcak ilişkiler kurmayı ve 
kucaklaşmayı değil, hatta onlarla ortak hizmet ve faaliyet sa-
haları tespit edip işbirliği yapmayı ve yardımlaşmayı bile dü-
şünmeli ve gerçekleştirmelidir. Kısaca, artık “tepkici ve dar 
çerçeveci” durumdan çıkıp, “etkili ve geniş daireli” bir konuma 
geçmelidir. Sağcısı, solcusu, şehirlisi, köylüsü, hayırlısı, suç-
lusu... Velhasıl toplumun her kesimi kendi arzularının Milli Çö-
zümde yankılandığını görmelidir. Erbakan Hoca’nın olumlu ve 
ılımlı yaklaşımları prensip haline getirilmelidir.

Madem Türkiye’de, bu cennet ülkede birlikte yaşayacağız... 
Öyle ise birbirimize katlanmaya ve nimetleri paylaşmaya alışa-
cağız!.. Hepimiz buna mecbur ve mahkûm durumdayız!.. 

“Müslüman, başka Müslümanların, onun elinden ve dilinden 
zarar görmediği kimsedir. Mü’min ise diğer insanların, canı ve 
malı hususunda kendisinden emin oldukları kimsedir” hadisi 
şerifi, Müslüman olsun olmasın, fitne çıkarmamak ve anarşiye karış-
mamak şartıyla, herkesin hakkına saygı göstermeyi emretmektedir.

Uğraşılacak kesimlerle uzlaşılacak kesimleri iyi belirlemeli-
dir. Uzlaşmamız gereken kesimlerle kavgalı olmak, ama uğra-
şılması ve mücadele yapılması gereken masonik merkezlerle 
286)  Bakara: 208
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barışmak ise, gaflet ve ahmaklık belirtisidir. Velhasıl Adil bir 
Düzen’e ve yeni bir medeniyete yürüyen Milli Görüşçülerin artık 
barış fedaileri gibi hareket etmeleri ve kapalı gönülleri fethet-
meleri gerekmektedir. İnsanlar genellikle, kendi arzu ve ihtiyaç-
larını dile getiren, duyguları ve değerleri doğrultusunda yaşama 
fırsatı veren şahsiyetleri ve sistemleri putlaştırma eğiliminde-
dir. Bazı münafık mihraklar da bu putlara sahip çıkarak, bir sö-
mürü ve istismar saltanatı oluşturup sürdürmekte ve insanları 
sömürmektedir. Ve insanlar bu putlara saldıranları kendi öz çı-
karlarına ve benimsedikleri hayat tarzlarına saldırıyor zannet-
mektedir. Öyle ise Donkişot gibi taşlara ve tağutlara sataşmak 
yerine, insanların arzu ve ihtiyaçlarını dile getirip seslendirmek 
ve onların dertlerini sahiplenip sorunlarına çözüm üretmek su-
retiyle, onların ümidi ve güveni haline gelmek, toplumları sahte 
tanrıların tuzağından kurtarmanın en emin ve etkili yöntemidir. 
Onların putlarına sövmek ise hem dinen, hem de siyaseten yan-
lıştır. Hem basitliktir ve ucuz kahramanlık gösterisidir.  Biz ise 
kolaycılığı değil, kalıcı ve yapıcı olanı tercih etmek zorundayız 
vesselam...

Cumhurbaşkanlığı Makamı veya; Kaptanlarla Korsanların 
Farkı!

Gemileri kaptanlar yönetirse, selamete, korsanlar yönetirse fe-
lakete yönelir. Ülkeler de böyledir. Ehil ve emin insanlar tarafından 
yönetilirse huzur ve hürriyete, gafil ve hain insanlar tarafından yö-
netilirse, anarşi ve sefalete sürüklenir. Çeşitli hile ve hıyanetlerle,  
kaptan köşküne çıkmak kolay olsa da, gerçekten kaptan olmak zor 
bir iştir. Çünkü kaptanlık feraset ve cesaret gerektirir. En küçük bir 
tehlike anında bile, gemiyi en önce terk edip, canını kurtarmayı dü-
şünenler, kaptan kılıklı korkak korsanlara benzemektedir.

İşte, bugün yeryüzündeki ülkelerin pek çoğu, bu kahraman 
rolü oynayan kaypak kaptanlar yüzünden, rotasını şaşırmış ve 
azgın dalgalara kapılmış gemiler görünümündedir. Bu gemile-
rin yolcuları-yani o ülkenin halkları-ise bitkin, perişan ve bu ge-
mide bulunmaktan dolayı pişman bir vaziyettedir. Kendi rantları 
ve rahatları için vapurlarını ve yolcularını tehlikeye iten ve biraz 
başı sıkışınca gemiyi terk eden... Kendi makam ve menfaatleri 
uğruna,  milletin sürünmesine ve memleketin sömürülmesine 
rıza gösteren bu kiralık korsanlar, kaptan köşkünde oturduğu 



399SİYASET VE STRATEJİ BİLGELİĞİ

müddetçe, insanlar refah ve rahat yüzü görmeyeceklerdir.
Evet,  aslında insanlar kötü değildirler. Ancak kötü yönetildikleri 

ve kötülüğe yönlendirildikleri takdirde, haliyle kötüleşirler. Bu yüz-
den, iyi bir yönetim kötüleştirilmiş bir halkı yönetebilir ve onları iyiliğe 
ve istikamete döndürebilir. Ama kötü bir yönetim, asla iyi bir halkı 
yönetemez. Çünkü şuurlu ve onurlu bir halk, böyle bir yönetime 
müsaade etmez... Şayet kötü ve katı bir zihniyet, herhangi bir hal-
kı yönetebiliyorsa ve o halk, yapılan haksızlık ve yanlışlıklara tepki 
göstermiyorsa, onlar da körlenmiş, kirlenmiş ve kötüleşmiş demek-
tir. Çünkü hakkını istemekten korkan ve haksızlıklar karşısında 
susan... Daha da beteri zalimleri alkışlayan bir toplum, ruhen çü-
rümeğe ve çözülmeğe başlamıştır. Kendi korkaklık ve nemelazım-
cılıklarının neticesi olan zillet ve sefaleti, “Kadere teslimiyet” diye 
yutturmaya çalışmaları boşunadır. “Bir pulun bin kişiye, bin pulun 
bir kişiye” dağıtıldığı böylesine dengesiz bir düzende, elini kolunu 
sallayarak gezmeyi ve sofrasına geleni yemeyi özgürlük zannetmek 
de yanlıştır. İnsanların tek tek zindanlara tıkılmaması, onların öz-
gür olduklarını göstermez. Eğer ülkenin tamamı açık bir cezaevine 
döndürülmüşse,  yöneticiler gardiyan rolünde ise, vatandaşlar da 
mahkûm konumundadır.

Çünkü gerçek ve gerekli olan özgürlük, ülkedeki üretim ve 
servetten, hakkı olduğu kadarına sahip olabilmek ve temel in-
san haklarını şartsız ve kayıtsız yaşayabilmektir. Yoksa, sadece 
toprağa, bayrağa ve iktidara sahip olmak, özgür olmak için ye-
terli değildir. İnancını yaşamanın değil, konuşmanın ve yazma-
nın bile suç sayıldığı, rejimin kendi açtığı ve biraz dini ağırlıklı 
okulları bitirenlerin dahi dışlandığı ve yıllık bütçenin yarısından 
fazlasının bir avuç rantiyeciye faiz olarak aktarıldığı ve bu duru-
ma kimsenin ses çıkarmadığı ve engel olmadığı bir ortam, Allah 
aşkına kölelik değil de nedir? Bu gidişattan bunalan, Milli Gö-
rüşe ve Milli Çözüme yanaşmaya başlayan toplumu avutmak 
üzere iktidara taşınan BOP hizmetçisi ve AB hedeflisi AKP ile 
aldatanların bu sahtekarlığı nereye kadar sürdürülecektir?

Öyle ise özgürlük, önce ruhlarda başlamalıdır... Beyinler, kor-
kaklık ve karamsarlık zindanından kurtarılmalıdır.  Huzur ve hürriyet 
yolunda, barış ve bereket uğruna, farklı din ve düşünce mensupları 
işbirliği yapmalıdır. Çünkü, Hakkı ve hayrı isteyen onurlu ve olumlu 
insanlar “Bir haksızlığa uğradıkları (temel insan haklarına teca-
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vüze kalkışıldığı) zaman yardımlaş(acak ve haklarını koruyacak 
kurum ve kuralları oluşturmak üzere) birlikte harekete geçen-
lerdir.”287

En azından “Başlarına bela olan baskıcı hükümetlerin ve 
barbar zihniyetlerin, kendi elleriyle verdikleri oylar sayesinde o 
makama yükseldiklerini” ve “Size isabet eden sıkıntı ve musi-
betler kendi elinizle yaptığınız (yanlış işler) yüzünden…”288 artık 
herkes anlamalıdır.

Toplumların bu ruhi özgürlük ve olgunluğa ulaşmasında ise, dü-
şünce adamlarına çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. 
Önce kendi beşeri bağımlılıklarından sıyrılmayı beceren... Servet, 
şöhret, ve etiket gibi zaaflarından kurtulabilen... Önyargısız ve taraf-
sız olarak, her düşünceyi değerlendiren ilim ve fikir erbabına ihtiyaç 
vardır. Çünkü yazar ve yorumcuların olgunlaşmadığı bir ülkede, in-
sanlar asla hamlıktan ve hamallıktan kurtulamayacaktır.

Sahte ünvanlar ve suni reklamlarla meşhur edilip, gazete sü-
tunlarına ve televizyon ekranlarına oturtulan çapsız ve çabasız 
insanlar, perde arkası patronları hesabına toplumu uyuşturma-
ya ve bazı ucuz kahramanlık çıkışlarıyla, emniyet süpabı gibi, 
halkın biriken havasını ve heyecanını yatıştırmaya çalışırken, 
gerçek düşünür ve değerlere mikrofonların kapatılması ve ka-
lemlerinin kırılması,  bir ülke için en büyük kayıp ve de ayıptır. 
Oysa cennet, Hak yolunda yazan kalemlerin ve gaza meydanla-
rında savrulan kılıç ve süngülerin gölgesi altındadır. Hakkı ya-
zanların mürekkebi, şehitlerin kanlarıyla eşdeğer tartılacaktır. 
Saldırgan dış düşmanlara karşı süngülerini ve mermilerini, içe-
rideki zalim ve hain iktidarlara karşı ise kalemlerini ve dillerini 
kullanamayan toplumlar, esaret ve sefalete müstahaktır. İslam 
davasını ve insanlık sevdasını, nefsü hevalarından daha çok 
düşünmeyen kimseler, küfrün ve kötülerin zelil köleleri olmak-
tan kurtulamayacaktır. Ruhlarını örten gaflet ve meskenet kül-
lerini savurup, özlerindeki iman korunu ateşlemeyen insanlara 
dünyada hürriyet, ahirette ise cennet haramdır.

Çünkü yangından kaçılarak yangını söndürmek imkânsızdır. Kö-
tülerden korkarak, onurlu ve huzurlu yaşamak imkânsızdır. Nefsine 
ve menfaatine taparak, Allah rızasına ve insanların duasına ulaş-

287)  Şura: 39
288)  Şura: 30
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mak imkânsızdır. Oysa korkaklık iman zaafiyetidir. Dünyalık zevk-
lere ve zenginliklere bağımlılık iman zaafiyetidir. Kaypaklık ve mü-
nafıklık iman zaafiyetidir, şirk alametidir... Zahiri sebeplere takılmak, 
yegâne kudret ve takdir sahibinin Allah olduğunu unutmak, iman 
zaafiyetidir. Ama ne yazık ki “Onların çoğu ancak ortak koşarak 
(ve bir yönden mutlaka şirk katarak) Allah’a iman etmektedir.”289 
Hâlbuki “Gerçekten iman edip, haklı ve hayırlı yolda gayret gös-
terenlere, Allah bir “vüdd” sevgi ve ilgi verecek (gönüllere Onu 
sevdirecek) ve (yardımıyla destekleyecektir.)”290

Velhasıl, kaptanlık zor, ama şereflidir. Korsanlık ise kolay 
ama, seviyesizdir. Ve umuyoruz ki yakında korsanlar,  yerini 
kaptanlara terk edecektir.  

Siyasi Vahdet Disiplini
Herhangi bir ülkedeki milli ve manevi gelişmeleri, kendi içinde 

bölmek ve birbirine düşürmek veya onun benzerini ve sahtesini 
karşısına çıkarıp tabanını parçalamak suretiyle önünü kesmek,  bu 
da olmazsa,  kanun dışı sayıp, kapatmaya yeltenmek,  Siyonizmin 
ve dış güçlerin en çok kullandığı şeytani metotlar halini almıştır. Bu 
maksatla, çıktığı ülke şartlarına münasip ve müsait metotlarla başla-
yan ve adım adım hedefine yaklaşan Milli hareketlerin kendi içinden, 
güya  “daha takva liderler ve daha tavizsiz yöntemler” ortaya atı-
larak, kısır tartışmalarla Müslümanların birbiriyle uğraşması amaç-
lanır. Ardından Milli ve İslami hareket devre dışı bırakılınca yerine 
konuçlanan sahte İslamcılarla “Parti küfürdür, Laiklik zulümdür” 
safsatalarını tekrarlayan radikal şeriatçılar, bakarsınız ayı potada 
kucaklaştırılıp, kaynaştırılır. 

Bakınız, Aliya İzzet Begoviç, 50 yılı aşkın bir zaman, İslami şuurun 
uyanması ve Bosna Hersek Devleti’nin ortaya çıkması için amansız 
bir mücadele vermiştir. Ta 1949 yılında  “Genç Müslümanlar” oluşu-
mu içindeki faaliyetlerden ötürü, Tito rejimince 5 yıl hapse mahkûm 
edilmiştir. 1970 yılında meşhur “İslam Bildirisi”ni hazırlamış, 1980 
“Doğu ve Batı Arasında İslam” kitabını yayınlamıştır. Ve bu yüzden 
yine Komünist rejimin hışmına uğramış, 14 yıl mahkûmiyet cezasına 
çarptırılmış ve en çetin zindanlarda 9 yıl hapis yatmıştır. Arkasından 
Demokratik Hareket Partisini (SDA) kurmuş ve Milli Görüş’ün Aziz 
Liderinin telkin ve tavsiyelerini esas alarak yaptıkları seçim çalış-

289)   Yusuf: 106
290)   Meryem: 96
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maları sonucu 1. Parti konumuna çıkmış ve nihayet Yugoslavya’nın 
dağılması üzerine, kurulan Bosna-Hersek İslam Devleti’nin Cumhur-
başkanlığı makamına ulaşmıştır. Aliya İzzet Begoviç gibi iman ve 
cihat ehli birisinin başında bulunduğu “Bosna Hersek İslam Cumhu-
riyetinin” ortaya çıkışı, Avrupalıların kin ve düşmanlığını kabartmış 
ve bunu “İsrail’in rövanşı ve intikamı” olarak algılamışlardır. Daha 
önce, nasıl kendileri dünyanın dört bucağından Yahudileri toplayıp 
gemilerle Filistin’e taşımış ve İslam âleminin göbeğinde bir çıbanba-
şı olarak İsrail’i kurdurmuş iseler, Avrupa’nın ortasında Bosna-Her-
sek İslam Devleti’nin ortaya çıkışını da buna benzetmişlerdir. Tabi ki 
bu yanlış ve haksız bir kıyastır. Çünkü Boşnak Müslümanlar, başka 
yerlerden toplanarak oraya getirilmiş değildir. Asırlar boyu kendi öz 
yurtlarının sahibidir. Ama buna rağmen, Sırp kâfirinin bütün Avru-
pa’ya verdiği mesaj şudur; “Eğer Avrupa’nın göbeğinde İsrail’e 
rövanş olacak bir İslam Devleti’nin kurulmasını istemiyorsanız, 
bizim bu askeri hareketimizi direk veya dolaylı yollardan des-
tekleyiniz.” İşte dış güçler, Bosna Hersek’teki İslami dirilişi boğmak 
ve Boşnak Müslümanları biri birine karşı kullanmak ve kırdırmak 
için,  Pasiç ve Abdiç gibi sahte kahramanları İzzet Begoviç’e karşı 
kışkırtmışlardır. Pasiç’e “Bosna Müslüman Organizasyon (MBO) 
Partisini” kurdurdular ve SDA’yı güya pasif hareket etmek ve İs-
lamdan taviz vermekle suçlayarak Begoviç’in karşısına çıkarmışlar-
dır. Abdiç ise bir batı ajanıydı ve mazlum Bosna halkına gönderilen 
yardımları zimmetine geçirecek ve kendi adına İsviçre bankalarına 
bloke edecek kadar alçak bir adamdı. Sözde barış meleği(!) Lord 
Owen bile, Cenevre barış görüşmelerine özellikle Abdiç’in katıl-
masını savunmaktaydı. Aynı şeytan planı daha önce Pakistan’da, 
Afganistan’da, Sudan’da... Velhasıl İslami bir hareketin geliştiği ve 
güçlendiği her yerde uygulanmıştı.

Ve şimdi, gelelim Türkiye’ye... İnsanımızın siyasi cihat ve teş-
kilat şuurundan, huzur ve hürriyet ortamından mahrum bulunduğu 
bir dönemde, özlenen ve gözlenen bir lider ortaya çıktı. Parti, va-
kıf, dernek, sendika,  gazete gibi gerekli ve çeşitli teşkilatlar kurdu... 
“İslam Birleşmiş Milletleri, Askeri Savunma Paktı, İslam Ortak 
Pazarı” gibi evrensel vahdet ve kuvvet unsurlarının önemi üzerinde 
durdu. Yalnız Müslümanları değil, bütün insanlığı kurtaracak ve ku-
şatacak “Adil Düzen” projelerini ortaya koydu. Ve adım adım mutlu 
ve mübarek hedeflere doğru koşulurken, önce bazı hastalıklar or-
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taya atıldı. Neymiş Efendim; “Bu iş partiyle olmazmış!. Rabbani 
metotlar kullanılmalıymış!.. Tavizsiz olunmalıymış!.. Daha takva 
birisi bulunmalıymış?” gibi dışı hoş-içi boş lafları ortalığa yaymaya 
ve müşteri bulmaya başladılar. Bu maksatla, dış güçler ve malum 
çevreler, milli iradenin kesin iktidarını önlemek için, Milli Görüşü iç-
ten yıkmaya ve hatta kapatma yolunu aramaya koyuldular.  

 Ve ardından, bu milli hareketin yerine, karanlık odayla uyuşa-
cak yeni çıkışlar oluşturmaya çalıştılar. Ama kirli kanın vücuttan 
atılması dışında kendilerini kazançlı sayanlar aldanmaktadır. Yani 
Mescid-i Dırar’ın çağdaş örneklerini deneyenler sonunda pişman 
ve perişan olacaktır. Şöyle ki, Asrı Saadette Medine’li Dubaya Oğul-
larından Ebu amir Bin Sayfi adında birisi vardı. Cahiliyye devrinde 
rahipliğe özenir, sahte peygamberlik taslardı. Aleyhisseletü Vesse-
lam Efendimiz Medine’ye hicret edince, Ebu Amir beş-on müridiyle 
birlikte Mekke’ye kaçtı. Bedir’de müşriklerle beraber İslam’a karşı 
savaştı. Uhud ve Hendek’te müşrik ve münafıkları kışkırtmaya çalış-
tı. Mekke Fethinde yine gizlice firar edip Taife sığındı. Taif alınınca 
da Şam’a kaçtı. Efendimiz ve Ashabı Tebük seferine hazırlandıkları 
sırada, çeşitli bahanelerle cihattan kaytarıp Medine’de kalan müna-
fıklar, çok iyi bir hatip olan Ebu Amir’i Şam’dan Kuba’ya çağırdılar. 
Sözde Ebu Amir Müslüman olacak ve münafıkların başına geçecekti. 
Ebu Amir, Kuba’da ayrı bir mescid kurmalarını önerdi. Münafıklar 
ileride Efendimizin bir nevi genel merkezi durumundaki mescidine 
rakip olacak şekilde, Kuba’da yeni bir mescid yapmaya başladılar. 
Hz. Resulullah bu girişimdeki şeytani amaçları sezdi ve elebaşlarını 
ikaz etti. Onlar “bizim kötü bir niyetimiz yoktur” diye yemin ettiler. 
Ebu Lübabe gibi safdil sahabeler bile, mescidin yapımına yardımcı 
oldular. Peygamberimiz (SAV) tam Tebük seferine çıkarken, müna-
fıklardan bir heyet gelip “Biraz uzak olduğu ve özellikle hasta ve 
sakatların, yağmurlu karanlık gecelerde, Kuba mescidine git-
melerinde zorluk bulunduğu için, yeni bir mescid açtıklarını ve 
Efendimizin burada namaz kılmasını arzuladıklarını” bildirdiler. 

Asıl niyetleri bu şeytani planlarına resmiyet ve meşruiyet ka-
zandırmaktı!

Hz. Resulullah (SAV), “sefere çıkmak üzere olduğundan şim-
dilik gelemeyeceğini, belki dönüşte ziyaret edebileceğini” söy-
ledi. Tebük Seferi dönüşünde, Efendimize Medine yakınlarındaki Zi 
Ervan mevkiinde konaklamışken, yine münafıklar gelip, yeni mes-
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citlerine götürmek istediler. İşte bunun üzerine şu ayeti kerimeler 
vahyedildi: “(Müslümanlara ve Hak dava mensuplarına) zarar 
vermek (ve zayıflatmak), Küfrü ve (ve nifak cephesinin gücünü) 
artırmak, mü’minlerin (Hakka ve hayra hizmet ekibinin) arasını 
açmak ve daha önce (başından beri) Allah’a ve Resulüne (Hak 
dine ve Adalet düzenine) karşı (açıkça) savaş açmış kimselerin 
(müşrik ve münkir kesimlerin) desteğini gözetleyip (onlardan 
makam, menfaat ve madalya ummak) için (ayrı) bir mescit (yeni 
bir merkez, hizip, ekip, meslek) kuranlar da var ki: “(Biz bu yeni 
hizbi ve hareketi) yaparken; iyi ve güzel gayretlerden (ve hayır-
lı hizmetlerden) başka bir şey amaçlamadık” diye (yalan yere) 
yemin edeceklerdir.”291 Bunun üzerine Efendimizin emriyle, müna-
fıkların yaptığı Mescid-i Dırar yıktırıldı.

Şimdi, Milli Görüşü iktidara taşımak, devlet ve hükümet imkân-
larını Hakkın emrinde ve halkın hizmetinde kullanmak üzere yeni-
den kurulan ve artık hedefine yaklaşan, hazır bir parti varken, kalkıp 
aynı arsada ve aynı amaçlarla yeni partiler kurmak elbette aynen 
Mescid-i Dırardır. Milli Gençliğe yönelik vakıflar dururken, tutup aynı 
sahada ve nefsi hesaplarla başka vakıflar açmanın sonucu hüsran-
dır. Avrupa’da aynı camiada, Milli Görüş Teşkilatına rakip teşkilatlar 
kurulması ve ikilik çıkarılması, mutlaka fitne ve fesattır. Bunun gibi, 
inancımızın ve insanımızın dili, gözü ve kulağı hükmünde olan Milli 
cephedeki gazetelerimiz hala bulunması gereken noktaya çıkara-
mamışken, kalkıp aynı kimlikle ve aynı kesime hitaben, ilkesiz ve 
istişaresiz başka gazeteler çıkarılması her yönüyle zarardır, ziyan-
dır... Çünkü, her türlü itaatsizlik ve irtibatsızlık manevi bir marazdır. 
Kur’ani amaçlardan kopuk ve kendi başına buyruk hareketler, nifak 
ve tefrikaya açılan bir kapıdır.

“Onlara (İslami cihad ve cemaatle ilgili) güven veya korkuya 
dair bir haber gelse, (yetkililere danışmadan) onu hemen ya-
yarlar (rastgele konuşur ve yazarlar.) Halbuki o (haberin yayılıp 
yayılmaması ve nasıl yorumlanması gerektiğini) Peygambe-
re veya içlerindeki (yetkili ve bilgili) emir sahiplerine götürüp 
iletselerdi, aralarında akıl ve anlayış erbabı kimseler Onun ne 
olduğunu (İslami hareketi ve cemaati ilgilendiren bu tür haber 
ve söylentilerin ne maksatla çıkarıldığını ve ne anlama geldi-
ğini) bilip öğrenirlerdi. Eğer size Allah’ın lütfu ve merhameti 
291)  Tevbe: 107
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olmasaydı (böyle baştan ve irtibattan kopuk rastgele haber ve 
yorum yazdığından dolayı) pek azınız hariç (birçok işinizde) 
şeytana uyup gitmiştiniz. (Öyle ise cihat ve hayat ortamında ba-
sın-yayın ilkelerine dikkat ediniz.)” 292 Ayeti kerimesi de özellikle 
geçiş döneminde basın ve yayın hizmetlerinin mutlaka izinli istişareli 
ve irtibatlı yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Velhasıl Milli Görüşün inkitası (önünün tıkanması) ve siyasi 
mirasının istismarıyla ortaya çıkarılıp iktidara taşınan oluşumlar 
yanlış ve yanıltıcı olsa da, elbette kaderin bir programıdır; ken-
dilerinin niyeti, mahiyeti ve istikameti bozuk da olsa, sonuçta 
Hakkın ve hayrın hakimiyetine çalıştırılacakları unutulmamalıdır.

•KUTLU HAREKET VE UFUK ŞAHSİYET
TARİFİ

1969 Bağımsızlar Hareketi için, Necip Fazıl tarafından hazır-
lanan bildiride:293 

“… (Mevcut) Partilerin hiçbirinde, bizim duygu ve düşünce-
lerimize tercümanlık edecek; Bizim ruh köklerimizi besleyecek, 
yeşertecek ve mahsüllendirip (meyve verdirecek), fazilet, kud-
ret ve niyet görülmemektedir.” “Öyle ise, (Bağımsızlar Hare-
keti olarak) bir salkımın ayrı taneleri misali, şahıslarımızla fert 
fert meclise girmek; orada nüveleşmek, birleşip demetleşmek, 
yani muhitten merkeze yöneltmek; tabii ve tarihi görevimizdir.” 
“Hedef; yanık toprağın yağmuru beklemesi gibi, vatanın muh-
taç olduğu kurtarıcıya, sistemin şartları içinde, imkân ve ortam 
sağlayabilmektir.” “İnanç onuruna ve tarih şuuruna sahip… 
Doğu ile Batının temel farklılıklarına, fazilet ve zaafiyet nokta-
larına vakıf… Batı Dünyasını ve insanlığı saran ruhi buhrana 
ve bunalımlara yakınen şahit.. Ve bunlara çare olarak ortaya 
çıkan bütün sahte girişim ve kişilerin; istismar ve suistimalin-
den haberdar. Topyekün insanlığı kuşatıp kurtaracak bir adalet 
nizamını kurma projesinin, bütün sorumluluklarını üstlenmeye 
ve hıyanet merkezlerinin üstüne gitmeye kadir. Ve yaşamaya 
değer asil ve adil yeni bir hayat düzenini, her şubesiyle tasar-
layıp takdim etmeye ve gerekirse bunun hesabını, tek başına 
vermeye ehil ve hazır bir kurtarıcı gerekmektedir.” “Bu kurtarıcı 
292)  Nisa: 83
293)  Bak: Tufan Çorumlu- Erbakan Olayı – Selamet Yayınları: 1974,İst. Sh:139–142
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mutlaka gelecektir! Eğer gelmeyecek olursa; bütün pısırıklığına 
ve paslanmasına rağmen, hala özünde inanç  nurunu muhafaza 
eden bu mümin ve talihsiz milletin, artık mahvolması kaçınıl-
maz hale gelecektir..” mealinde, çok doğru bir tespit ve temenni 
ile mutlaka çıkması gereken ve beklenen kurtarıcı ve kuşatıcı 
liderin çıkışına;

Ve 14 Ocak 1971’de Diyarbakır İl Kongresinde Erbakan Ho-
ca’nın Dile Getirdiği: 

“Bizim itikadımıza göre Mehdi Aleyhisselam’ın geleceği ve 
O’nun devrinden önce de, O’na basamak teşkil eden dönem ve 
devirlerin geçeceği muhakkaktır. Dua ve temennimiz budur ki, 
Mehdi Aleyhisselamın, saadet devrine ve devrimine, inşallah 
Milli Nizam bir hizmet adımı ve başlangıcı olacaktır”294  Sözle-
riyle müjdelediği şahsiyetin zuhuruna zemin hazırlayan süreci, özet 
halinde hatırlatalım.

1800 yıllarında ataları Gaziantep’in Kozanlı semtinden göç edip, 
Adana Kozan’ın temellerini atan ve kabilesini bütün Anadolu’ya ya-
yan Kozanoğulları’nın; İstanbul’a taşınan ve artık “Nazırzadeler” 
diye anılmaya başlayan ve 1934 teki kanunla “Erbakan“ soyadını 
alan ağır ceza hakimi Mehmet Sabri Bey; Sinoplu Kamer Hanım’dan 
doğan çocuğu Necmeddin “Din Yıldızı“nın; dünya çapında bir dev-
rim ve değişimin öncülüğünü yapacağını nerden bilecekti? Necmed-
din, birincilikle bitireceği dönemin en kaliteli eğitim kurumlarından 
İstanbul Erkek Lisesine giderken bir yandan da, İskender Paşa 
Camii imamı büyük ilim ve irfan erbabı Mehmet Zahid Efendinin ir-
şat sohbetlerine katılıyor ve Fatihteki Rahmetli İbrahim Efendi ve 
Hüsrev Hoca gibi âlimlerden, Fıkıh, Kelam, Tefsir, Hadis ve Arapça 
derslerine devam ediyordu. Necip Fazıl’ın çıkardığı Büyük Doğu’yu 
dikkatle okuyor, üstün başarısından ötürü 1.sınıfı atlayıp 2. sınıfa 
alındığı İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde; yüksek 
kabiliyeti, örnek hareketleri yanında sportif ve sosyal faaliyetleriyle 
de göz dolduruyordu.

O dönemin önemli dergilerinden “Çınaraltı”nın 07 Ağustos 1943 
tarihli ve 94. sayısının yaptığı bir ankete, Erbakan Türk milliyetçili-
ği ile ilgili görüşlerini şöyle açıklıyordu:

294)  Bak: Başsavcı Hikmet Gündüz’ün, SP 1970/3 esas ve 1971–1 nolu kapatma 
davası  (C.2. E.6) sh.9
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“Türkçülük, tarihi köklerimize, milli ve manevi kültür değer-
lerimize sahip çıkmanın bir simgesi ve göstergesi ise; elbette 
sahip çıkılmalı ve saygı duyulmalıdır. Buna karşı kozmopolit ve 
kominist gelişmelere karşı da böylesine milli ve manevi girişim-
lere destek olmalıdır. Bu hayırlı ve yararlı anlamıyla Türk mil-
liyetçiliğini tehlike görenler, asıl kendileri tehlike kaynağıdır.” 
manasında cevaplar veriyordu.

Üniversite Mescidinin açılmasında ve ara sıra Süleyman De-
mirel, Turgut ve Korkut Özalların da katılacağı bir milli – manevi 
halka oluşmasına öncülük eden Erbakan, çeviri yapacak ve Al-
man Prof Smith’i hayran bırakacak ölçüde Almancasını da ge-
liştirmiş bulunuyordu. Üniversiteyi büyük bir başarıyla bitirip, 
Prof. Dr. Hikmet Binark’ın motorlar kürsüsüne asistan olmuş 
ve doktora tezine denk düşen üç yıllık bir yeterlilik tezini sun-
muştu. Prof. Binark, Erbakan’ı takdir ediyor, gelecek vaat ettiği-
ni görüyor, ama aşırı ve tehlikeli bulduğu dindarlığından ötürü 
olsa gerek, ona bir türlü ısınamıyordu. Bu yüzden üniversite 
olarak Almanya’ya gönderilmesini pek içine sindiremiyordu… 
Sonunda Erbakan, Almanya yolunu tutuyordu. Aachen (Ahın) 
Yüksek Teknik Üniversitesinde, dünya çapında meşhur Prof. 
Smith (Şimit)’in ve diğer Alman yetkililerinin dikkatini çeken ve 
şaşkınlığa iten proje ve buluşlar üreteceği mükemmel çalışma-
larını, 1953’e kadar sürdürüyordu. 

1953’te Türkiye’nin en genç ve en başarılı Doçenti olarak yur-
da dönüyordu. Kendisi Almanya’da Leopar Tanklarının motor 
ve makineleri üzerinde çalışırken ve hatta ateşleme sistemlerini 
yeniden icat ederken, Türkiye’nin basit su pompalarını bile hala 
üretemeyip,  yurt dışından ithal etmesi kanına dokunuyordu. 
Türkiye’ye döner dönmez, yüzde yüz yerli imkânlarla, meşhur 
Gümüş Motor fabrikasını kuruyor ve 1 yıl sonra 15 beygirlik çift 
silindirli dizel motorlarının seri üretimine başlıyordu. Başbakan 
Menderes bile bu projeden oldukça etkileniyor ve 1 milyon 300 
bin dolar tahsisat ayırıyordu. 1956 da kurulan Gümüş Motorda 
artık 850 kişi çalışıyor ve yılda 5 bin motor üretiliyordu.

Menderes’in Amerika’ya aşırı teslimiyet gafleti ve DP’yi kuşatan 
dönme ve masonların ordumuzu zayıf düşürme ve yurdumuzu sö-
mürge haline getirme hıyaneti sonucu kızışan kavga ve kaos ortamı-
nın ardından yapılan 27 Mayıs ihtilalinin Devlet Başkanı Org. Cemal 
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Gürsel, bu dindar ve dinamik Doçent Necmettin Erbakan’ı sanayi 
ve teknoloji bakanı yapmak istiyor, ama masonların aşırı tepkisiyle 
karşılaşıp vazgeçiyordu. 

Daha sonra AP iktidarının Sanayi Bakanı ve Erbakan’ın üç yaş 
küçük arkadaşı Mehmet Turgut’un tavsiyesiyle Hoca; Sırrı Enver 
Batur’un başkanı olduğu Türkiye Odalar Birliğinin genel sekreterli-
ğine getiriliyordu. Daha önce üniversite kurulu Doç Dr. Necmettin 
Erbakan’ın profesörlüğünü onaylamış, fakat senatodan geri çevril-
mişti. Ama bütün bu masonik manevraları aşarak 1965 yılında ve 
bükülmez bileğinin hakkıyla profesör ünvanını almış bulunuyordu. 
Bu arada T.O.B.B. de görevli; iktisat mezunu olan ve iyi İngilizce 
konuşan, kültürlü, oturaklı bir kişi olan Nermin Hanımefendiyle, ha-
yatlarını birleştiriyordu..

Çok geçmeden masonların baskısıyla, Sırrı Enver Batur’un: 
Gümüş Motoru güç duruma sokmaya, kaçak yoldan yurda ma-
kine girişine göz yummaya başlaması gibi yanlışlarına karşı 
çıkması üzerine, Süleyman Demirel’le sürtüşmeye başlıyor ve 
yolları ayrılıyordu. Bunun üzerine Erbakan, TOBB Genel Baş-
kanlığına aday oluyor, seçimleri kazanıyor. S. Demirel’in Da-
nıştay’a itirazı önce reddediliyor, ama ardından siyasi baskılar 
sonucu, aynı mahkeme, aynı konuda ikinci ve farklı bir karar ve-
riyor ve Demirel’in özel talimatıyla, Erbakan Odalar Birliği bina-
sından polis zoruyla çıkarılıyordu… Artık siyasete atılıp hükü-
met gücüne kavuşması ve ülke sorunlarını aşması gerekiyordu. 
AP’ye müracaatları “mukaddesatçılar partimizi ele geçiriyor!” 
korkusuyla geri çevriliyor, bu partide milli ve manevi düşün-
ce ehlinin temsil ve tecelli imkânı kalmadığı ortaya çıkınca da, 
Konya’dan bağımsız aday olarak seçimlere katılıyordu.

Kendisi gibi farklı illerden birçok arkadaşı da bağımsız aday ola-
rak seçimlere katılıp kazandıktan sonra meclisteki diğer milli şuurlu 
milletvekilleriyle birlikte partileşme amacı güdülüyordu. 

1969 seçimlerinde, Konya’dan bağımsız aday olan Erbakan, 
mevcut hükümete iki büyük partiye ve maalesef Mehmet Şevket 
Eygi’nin çıkardığı Bugün Gazetesinin “bağımsız pusulalarına 
mutlaka mühür ya da parmak basılacak..” şeklindeki manşetiyle 
binlerce oyun iptaline sebep olacak hıyanet gibi bir gaflete rağmen; 
üç milletvekili oyu alarak meclise giriyordu.295 
295)  (Bak: Mehmet Cemal: Muhterem Başkan: Sırdaş yayınevi: 1975: İst.Sh.155)
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Bu sırada Erbakan ve arkadaşlarının bağımsız bir parti kurması-
nı önlemeye ve Osman Bölükbaşı’nın başındaki Millet Partisi içinde 
pasifize etmeye yönelik teklif ve girişimlerin de, asıl niyetini sezen 
Hoca, bu oyuna da gelmiyordu. Ve nihayet, ismini ve amblemini rah-
metli Eşref Edib’in koyduğu Milli Nizam Partisi kuruluyordu. Divan 
Başkanlığını Gündüz Sevilgen’in yaptığı 24 Ocak 1971 MNP 1. Bü-
yük Kongresinde, Isparta Milletvekili Hüsamettin Akmumcu, Selim 
Sırrı Tarcan Spor Salonunda on binlere Milli Nizam Ahdini okuyordu:

“Milletimizi istila edip içten yıkmaya yönelen masonik koz-
mopolitik ve inançsız komünistlik hastalıklarına karşı başlat-
tığımız manevi istiklal harbini kazanıncaya kadar, milli müca-
delemize devam edeceğimize… Meşru hukuk düzeni içerisinde 
çalışarak, ülkemizde Hakkın hakimiyetini kurmak için gayret 
göstereceğimize… Milletimizin fıtratındaki yüksek ahlak ve fa-
zileti harekete geçirecek, bütün insanlığa ışık tutacak ve örnek 
olacak yeni bir medeniyetin temellerini atma ve Milli Nizamı ik-
tidara taşıma yolunda yılmadan ve hiçbir bahane ile davamız-
dan ayrılmadan bu hizmetleri sürdüreceğimize ahdeder ve and 
içeriz.“

Gerçek demokrasinin, ahlak ve faziletin hâkim olduğu bir top-
lumda yerleşip gelişeceğine inanan… Başbakan ve Cumhurbaşka-
nın birleştirilip “Devlet Başkanlığı” sistemine geçilmesini ve Devlet 
Başkanına, gerektiğinde “Referanduma“ gitme yetkisinin verilmesini 
savunan… Ekonomide milli ve yerli bir, “özel sektörcülüğü” öne çı-
karan.

Ağır sanayinin ve silah sanayinin kurulup güçlenmesini, eğitim ve 
öğretimin millileşmesini amaçlayan Milli Nizam Partisi, Bursa Genç-
lik Kollarının 17 Temmuz 1970 teki toplantısında okudukları şu şiir 
nedeniyle kapatılıyordu.

“Herkes duyacak, bilecek
Saklanmaz gayri bu gerçek
Yaprak yaprak, çiçek çiçek
Hak yok İslam yazacağız
Tek yol Nizam yazacağız.”
Nizam kapatılınca, ardından Selamet kuruluyor, 1973 seçimle-

rinde 50 milletvekili çıkarıp Ecevit ve Demirel ile koalisyonlara ka-
tılıyor ve Erbakan Başbakan yardımcısı oluyordu. “Önce ahlak ve 
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maneviyat. Sonra, mutlaka ağır sanayi ve yaygın kalkınma” he-
deflerinde çok tarihi ve talihli adımlar atılıyor ve 1974 Kıbrıs Barış 
Harekatı zaferle sonuçlanıyordu !...

Bu mutlu ve kutlu kervan 1980 de 12 Eylül darbesiyle durduru-
luyor, ama kader daha sonra kurulan Refah partisini, birinci parti 
yapıyor ve Erbakan’ı Başbakanlığa taşıyordu… Bir yıldan bile kısa 
bir dönemde harikalar gerçekleştiriliyor; denk bütçe yapılıyor, tama-
men bozulmuş bütün ekonomik dengeler düzeltiliyor... İşçi, memur, 
esnaf, sanayici ve köylünün yüzü gülüyor ve tarihi D-8 ‘ler kurulup 
yeni ve adil bir dünyanın temelleri atılıyordu... Bu bereketli süreç, 
Siyonist güçlerin tertip ve tahrikiyle gerçekleşen 28 Şubat gizli ve 
kirli darbesiyle sekteye uğratılıyor, Refah-Yol yıkılıyor, Refah Parti-
si kapatılıyordu. Sonrasında kurulan Fazilet Partisinde, dış güçlerin 
tahrikiyle nifak hareketleri hız kazanıyor, nefislerinin kabarması ve 
kışkırtılmasıyla davaya hıyanet edenler kazan kaldırıyor ve Arkası 
Karanlık Partiye kaçıyorlardı. Fazilet de kapatılınca, Saadet dönemi 
başlıyor, onda da, son olarak yeni bir çıban deşilmesi ve sadıkların 
seçilmesi sürecinin yaşanacağı giderek gün yüzüne çıkıyordu..

Bu, tüm insanlığı kuşatıcı hareket ve kurtarıcı şahsiyet, dün-
ya tarihi boyunca şeytani güçlerin eriştiği en görkemli ve en 
organizeli sistem olan siyonizmin; yeryüzündeki bütün irtibat 
bağlarını koparacak ve bütün zulüm  ve sömürü yollarını tıka-
yacak imkan ve elemanlara sahip olmadan, gerçek barış ve ba-
şarının mümkün olmayacağının farkında ve şuurundaydı.. Bu 
nedenle bir siyasi parti:

1- Ülkemizde ve yeryüzünde bütün bu alt yapı hazırlıkları-
nı yürütebilmek üzere bir “Temsiliyet” gücünü elde etmek için 
lazımdı, Çünkü “Türkiye’nin Başbakan yardımcısı, Başbakanı” 
gibi itimat ve itibar edilir bir etikete ihtiyacı vardı.

2- Hem de teşkilat mensuplarının ve taraftarlarının kabiliyeti-
ni ve karakterini tanıyıp değerlendirecek... Mensuplarının sabır 
ve samimiyetini ölçecek, sadıklarla sahtekârları seçip belirle-
yecek… Çürüklerin dökülüp elenmesini kolay hale getirecek… 
Dürüst ve değerli elemanların eğitilip yetişmesine, olgunlaşıp 
pişmesine fırsat verecek bir “resmiyet” gücüne kavuşmak için 
mutlaka kurulmalıydı.. Çünkü bu dünya çapındaki devrim ve 
değişim için mutlaka gerekli olan “1–Temsiliyet... 2–Resmiyet“ 
gücüne ancak siyasi parti ile ulaşılacaktı.. Ve çok şükür ki so-
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nunda nankör ve dönek değil; ama sağlam ve esnek… Ürkek 
ve ödlek değil; ama medeni ve erkek… Gevşek ve ciddiyetsiz 
değil; ama gerçekçi ve örnek… Bir “çekirdek kadro” yanında; 
ülkemizdeki ve yeryüzündeki bu vahşet ve rezalet rejimini yı-
kacak bütün oluşumlar tamamlanmıştı ve bu Kutlu Liderin izin-
deki sadık ve davasına aşık bir ekip Kutlu akıbete doğru yol 
almaktaydı!

Siyasi Münafıklar ve Beyni Kiralıklar!
Türkiye, “Çaldığım düdük, dinlemeyen hödük”296 havasında 

ve kafasında olanların güdümünde ve çifte standartlı bir zihniyetin 
elinde perişan edilmektedir. İlmi ve insani değerlere dayanan evren-
sel hukuk kuralları yerine,  “Kanunları biz koyarız, karşı çıkanın 
gözünü oyarız” düşüncesinin geçerli olduğu bir “kanun devleti” gö-
rünümündedir. Demokrasi ise bunlar için sadece bir demagoji aleti-
dir. Yani “hukukun kuvveti” değil  “kuvvetin hukuku” yürütülmek-
tedir. Geliniz yakın geçmişte Milletimizin hür iradesiyle seçip birinci 
parti yaptığı ve iktidara taşıdığı Refah’ın ve Fazilet’in haksız ve da-
yanaksız gerekçelerle kapatılması karşısında, bu demokrasi kılıflı 
kabadayılık rejiminin, resmi temsilcileri konumundaki yetkililerin çifte 
standartlı tavır ve tepkilerine bir göz atalım.  

Daha önce 60 ihtilalini ve Yassıada Mahkemelerini şiddetle eleş-
tiren, uzun yıllar, Menderesin mirasını istismar eden ve 7 kere indi-
rilip 8 kere bindirilen Sn. Demirel malesef: “Bir parti kapatmak-
la kıyamet kopmaz... Yargı kararları tartışılmamalıdır.  Herkes 
bundan ders çıkarmalı, ayağını denk atmalıdır!” iddiasında ve 
dayatmasındaydı!..

Millet tarafından seçilerek ve hak ederek o makama gelmeyi asla 
becerememiş olan, hep hile ve hıyanetler sonucu başbakanlığa otu-
ran Sn. Mesut Yılmaz “Oh be, Refah, Fazilet kapandı. Meydan 
bize kaldı. Artık siyasetin baş aktörü ben olacağım, böylece fi-
güranlıktan kurtulacağım” havasındaydı.  

Demokrasiyi kendi partisine bile sokamayan, demagoji kahra-
manı Sn. Ecevit, antidemokratik ve despotik bir tavırla,  Refahın 
ve Fazilet’in kapatılması karşısında nerdeyse zil takıp oynayacaktı 
ve “Anayasa mahkemesine toz kondurtmayız. Bu yılı, hukuk yılı 
olarak kutlamalıyız” demeleri bundandı.  Kendilerine göre en bü-
296)   Hödük: ahmak ve görgüsüz
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yük tehdit ve tehlikeden kurtulduk, hesabındaydı... 
Dört ayaklı D-ANA-SOL hükümetinin yedek lastiği Sn. Deniz 

Baykal “Kapatılan Refahlılarla demokrasi yararına ve ülke hay-
rına da olsa, herhangi bir konuda işbirliği yapmayı” bile içine 
sindiremeyecek kadar katı ve kavgacıydı.. Değişimci değil statükocu 
ve koyu bir anayasacıydı.. O da, “Refah zaten kapanacak... Tan-
su’nun kellesi koparılacak... Ecevit iyice yıpranacak... Sağa Me-
sut,  sola Deniz patron olacak?” rüyasındaydı...

Demokrasiye ve demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi 
partilere herkesten önce sahip çıkması ve savunması gereken bazı 
kimseler ve kesimler, sahtekârlıklarını ve istismarcılıklarını ilan eder-
cesine,  sessiz ve tepkisiz kalarak “timsahın gözyaşları” cinsinden 
beylik laflarla zevahiri kurtarma sevdasındaydı... 

Bizzat Anayasa Mahkemesi, anayasayı çiğniyor, hukuku gu-
guka çeviriyordu. Zira 103. Maddeye rağmen bir parti kapatı-
lamazdı. Bu sefer tutup o maddeyi iptal ediyordu. Oysa 103. 
Madde, anayasanın 15. Maddesiyle sözde garanti altına alınmış 
bulunuyordu. Kısaca “sanığın idamına, suçun ve kanunun ise, 
daha sonra icadına” karar veriliyordu. Ve yine Anayasanın 95. 
Maddesi görmezlikten gelinip ihmal ediliyordu... Velhasıl Milli 
Görüş partilerini kapatmak ve milli iradeyi saf dışı bırakıp “karanlık 
oda” sistemini ve sömürü düzenini ayakta tutmak üzere, rejimin bü-
tün rejisörleri ve aktörleri hizmet yarışına giriyordu. Ama “çok şükür 
ki millet bütün bu olanları görüp uyanıyor, dikkatle takip edip 
değerlendiriyor, Fesatçıları da, fırsatçıları da artık fark ediyor ve 
bunları tarihin çöplüğüne gömmek üzere seçimleri dört gözle 
bekliyor!..” diye umutlanırken bu sefer AKP tuzağına yakalanıyordu.

Ve tabi bu arada, hakkını yememek lazım. DYP özellikle sn. Tan-
su Çiller Refah’ın kapatılmasında gerekli hassasiyeti ve haysiyeti 
gösterdikleri halde, Fazilet’in kapatılmasında yan çiziyordu!

Ya Erbakan!? Kendisine ve partisine reva görülen bunca zu-
lüm ve tahakküm karşısında bile asla telaş ve tedirginliğe düş-
memesi. Herhalde ve her şeyden önce milletini ve memleketini 
düşünerek tahriklere ve tahriplere meydan vermemesi. Örnek 
bir cesaret ve ciddiyetle... Yüksek bir feraset ve metanetle. Bun-
ca zorbalık ve barbarlığa rağmen, yine de hukuki ve ahlaki ze-
minde mücadeleyi kararlıkla sürdürmesi. Bir hasta hücre için 
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bütün organı ve bir pire için bütün yorganı gözden çıkaran ve 
şahsi makam ve menfaatleri için ülkeyi kaç kere ateşe atan cılız 
ruhlu cambazlara karşılık, hayatını, rahatını, ve her türü menfaa-
tini inancının ve insanlığının hatırına feda etmesi… Evet bunun 
takdirini iz’an ve vicdan sahibi milletimiz elbette yapacaktır.

Biz, çifte standart rejiminin ve sözde demokrat geçinenlerin 
rezaletlerini anlatmaya devam edelim.

Bunlar, bölücü ve PKK’nın sözcüsü bir parti kapatılırken kı-
yamet koparırlar, ama Refahı, Fazileti kapatanlara alkış tutar-
lardı!.. Bizzat silahlı eyleme bulaşmış ve nice masum canlara 
kıymış birisi hapse atılırken ortalığı birbirine katarlar, ama bir 
Müslüman yazar “Kahrolsun İsrail” dediği için mahkûm edi-
lirken sessiz kalırlardı!. Erbakan çoğu resmi diyanet görevlisi 
olan seçkin bir ilim ve irfan erbabına başbakanlıkta iftar verin-
ce, bu olayı partisini kapatmaya gerekçe yaparlar, ama Demi-
rel, düzenin Hocalarının ödül gecelerine katılır ve kucaklaşırsa 
bunu keramet sayarlardı!.. Bir köylümüz kışın donmamak için 
dağdan beş kök meşe kesince, katırına ve traktörüne el koyup 
kendisini hapse atarlar, Ama Boynuzlu Holdingin ve bazı ma-
son siyasilerin arazi rantı hatırına İstanbul’un ciğerleri olan Sa-
rıyer ormanları ve İzmit SEKA arsaları tahrip ve talan edilirken 
sahip çıkmazlardı!.. Refahlı bir belediyenin greyderi yol yapım 
sırasında bir çınar ağacının iki dalını koparınca Hayrettin Ka-
racanın TEMA vakfı ayağa kalkar, ama kuzen belediye başkan-
ları, kaçak villa yaptırmak için ormanları kökten ateşe verirken 
vurdumduymazlardı!.. Sosyete ve sosyalist bir feminist hanım 
uyuşturucu kontrolü için karakola götürülürken yer yerinden 
oynar, ama binlerce kızımız başörtüsü zulmü nedeniyle aylarca 
üniversite kapılarında kan ağlarken ve 13 yaşındaki imam-hatip 
kızları coplanırken “bu sözde insan hakları savunucuları ve de-
mokrasi donkişotları” oralı bile olmazlardı!.. On tane Müslüman 
bir yerde toplanıp “Allah, Allah” diye zikir yaparsa veya Kur’an 
tefsiri okursa, hemen gericilik hortlar ve tarikat tehlikesi orta-
lığı kaplar, Ama Siyonist Moon tarikatı davet edince dörtnala 
koşarlardı!.. Başbağlar’da köyü basıp çoluk çocuk demeden 40 
kişiyi katleden ve evleri ateşe veren caniler serbest dolaşırken, 
Erbakan’ın partisi kapatılıp uyduruk cezalara çarptırılınca inti-
kam hırsıyla sevinç çığlıkları atarlardı!.. Tarih boyunca hıyanet 
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ve gizli cinayet merkezi olmuş Heybeli Papaz Okulu açılsın diye 
yırtınanlar, 700 imam-hatip okulunun kapatılması karşısında gı-
kını çıkarmazlardı!.. Ve sonunda Erbakandan kurtulma telaşıyla 
“Türbanı, Kur’anı, Kurbanı” istismar ederek halkın havasını ala-
cak AKP’yi de kendileri iktidara taşımışlardı.

İşte Bu İkiyüzlü ve Şeytan Özlü Kimselere Göre: 
Mukaddesata sövmek serbest, ama tağutları yermek ve eleştir-

mek suçtur.
Mason locasına girmek şeref, bir manevi eğitim ocağına girmek 

suçtur.
Çıplaklık ve fuhuş moda ve medeniyet, başörtüsü takmak ise yo-

bazlık ve suçtur. 
Maymundan türediklerini iddia etmek ilim ve ilericilik, Allah tara-

fından yaratıldığımızı ve Hz. Ademle Havva’dan çoğaldığımızı söy-
lemek ise gericilik ve suçtur!.

On altı yaşından sonra Kur’an-ı Kerimi okumak serbest, ama ma-
nasını açıklamak suçtur.

Ve hele “Kur’an’ın emir ve hükümleri uygulansın” diye çalı-
şanlar ise en büyük suçludur!..

Ve acaba, o dönemlerde, “namaz ve ibadetler Türkçe yapıl-
sın” diyenler, vatandaşlarımıza, Kuran ayetlerinin Türkçe meallerini 
okutup, hepsini birden “Düzenin temel ilkelerini dini esaslara uy-
durmak” suçuyla hapishanelere doldurmak için komplo mu hazırlı-
yorlardı? Öyle ya, biz namaz kılarken, mesela Maide suresinin Arap-
ça aslı yerine şu Türkçe meallerini okursak acaba ne yapacaklardı?

“Kim Allah’ın indirdiği (adalet kanunları) ile hükmetmezse, 
işte onlar kâfirlerin, zalimlerin, fasık ve facirlerin ta kendileridir”297 

“Ey iman edenler. Yahudi ve Hıristiyan (kafalıları, ve onların 
şeytani kurum ve kanunlarını) sakın dost ve yönetici edinme-
yin. İçinizden her kim bunları kendine örnek ve yönetici seçer-
se, o da artık onlardandır.”298 

“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili putlar ve şans oyunla-
rı, şeytan işi olan murdar davranışlardır. Bunlardan (ve bu re-
zaletleri ülkenize bulaştıranlardan) uzak durunuz ki, kurtuluşa 
ulaşasınız”299 
297)   Maide:  44-45-47
298)   Maide: 51
299)   Maide: 90-91
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Evet, Kur’an yerine sadece Türkçe meali okunsun diyen, 
çifte standartlı sahtekârlar, söyleyin bakalım, bunları, hem de 
bir Cuma günü on binlerin ağzından koro halinde dinlemeye ve 
içinize sindirmeğe hazır mısınız? Yoksa, bugüne kadar bütün 
şeytanların ve şeddatların yapamadığını, yani Kur’anı ve anla-
mını değiştirmeye mi kalkışacaksınız?

Sonuç; Eğer demokrasi, sandıkta tecelli eden Milli iradeye 
saygılı olmak ve halkın hür tercihine razı olmaksa, bu malum 
ve mel’un kafalar hiçbir zaman demokrat olamazlardı. Aslında 
bunlar en çok demokrasiden korkarlardı. Çünkü milletten ve bu 
milleti millet yapan değer ve dinamiklerden kopuklardı. Millet-
ten kopuk olan, Milli değerlerle kavgalı bulunan ve milli irade-
nin tercihinden korkan bu köksüzler, zaten demokrasinin değil 
despotizmin gayri meşru sonuçlarıydı.

Gerçek demokrasilerde buluşmak ümidiyle...

•ŞEYTANİ GÜÇLERE GÜVENEN, YA GAFİL VE
CAHİLDİR, VEYA BİLİNÇLİ BİR HAİNDİR!

ABD Yeni Tuzaklar Tezgâhlıyordu
ABD görünürde işgal için milyarlarca dolar, binlerce ölü ve on 

binlerce sakat verdiği Irak’tan çekilmek, burayı süratle terk etmek 
istiyordu. Peki, ne için?” sorusunu soran İyad el Düleymi bölgedeki 
sancıların daha da genişleyerek artacağının işaretlerini veriyordu. 
Bağdat’la Washington arasında imzalanan “Amerikan güçlerinin 
statüsü” anlaşması (SOFA) doğrultusunda, ABD askerlerin bu ayın 
sonundan itibaren hiçbir savaşçı görev üstlenmeyerek Irak güçlerini 
eğitmesi gerekiyordu. Ayrıca Irak’taki Amerikan askerlerinin sayısı 
60 bine düşecekti. Irak’taki muhalif ulusal güçlerin itirazlarını körük-
leyen bu anlaşma, ABD’nin 2011 yılı sonunda Irak topraklarından 
tamamen çekilmesini öngörüyordu. Halen yürürlükte olan bu anlaş-
maya göre, Irak’taki Amerikan varlığı bundan bir yıl sonra tamamen 
sona erecekti. ABD’ye 20 yıldan uzun süredir planladığı bu savaş, 
7 yıllık işgale, 300 milyar doların harcanmasına, 4 bin 500’den fazla 
Amerikalının ölümüne ve 250 bin Amerikalının da sakat kalmasına 
yol açıyor, belki de daha fazla Amerikalı, hayatlarını cehenneme çe-
viren psikolojik sorunlar yaşıyordu.
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Irak’ta o sırada endişe verici ve şüphe çekici bir dizi olay yaşa-
nıyordu. Bu olayların çoğunluğunun Washington’daki karar alma 
organlarınca planlanmış olacağı da akla geliyordu. Önce, eski re-
jimin başbakan yardımcısı ve yedi yıldır ABD güçleri elinde tutuk-
lu bulunan Tarık Aziz ortaya çıkarak, ABD Başkanı Barack Oba-
ma’dan Irak’tan çekilmemesini ve ülkeyi ‘ikiyüzlü kurtlar’a teslim 
etmemesini istiyordu. Bundan birkaç gün sonra Irak ordusunun yeni 
genelkurmay başkanı Babekir Zebari, Iraklı ve Amerikalı siyaset-
çilerle komutanların önünde, güçlerinin güvenlik kontrolünü teslim 
almaya 2020’den önce hazır olmadığından bahsediyordu. Aziz ve 
Zebari’nin açıklamalarının dışında başka şaşırtıcı olaylar da gözle-
niyordu. El-Kaide’ye bağlı Irak İslam Devleti adlı örgüt tekrar etkin 
hale gelerek, eskisinden daha cesur ve planlı eylemlerle sahneye 
dönüyordu. Basra’da üç gizemli patlama meydana geliyor ve kimse 
onlarca Iraklının ölümüne yol açan bu patlamaların nasıl yapıldığını 
çözemiyordu. Ardından Ramadi, Felluce ve Bağdat şehirleri çeşitli 
patlamalara sahne oluyordu. Ardından Irak ordusundaki gönüllüleri 
hedef alan, 60 kişinin ölümüne ve onlarcasının da yaralanmasına 
yol açan Babu Muazzam patlaması meydana geliyordu. Bu patlama 
da soru işaretleriyle doluydu. Zira burası El Hadra’dan (Yeşil Bölge) 
sonra Bağdat’ın en korunaklı yerlerinden birisi oluyordu.

Tam bu noktada ABD Savunma Bakanı Robert Gates, “yö-
netiminin güvenlik anlaşmasının maddelerini Irak hükümetinin 
istediği şekilde değiştirmeye hazır olduğunu” açıklıyordu. Ar-
dından Guardian gazetesinin, Amerika’nın Irak’tan, Obama’nın 
selefi George W. Bush’un mirasından kurtulmak için sembolik 
bir şekilde çekileceğine işaret eden haberi geliyordu. Gazete, 
94 askeri üssün yanı sıra Irak’ta yaklaşık altı Amerikan tuga-
yının kalacağını yazıyordu. Bütün bunların amacı, Amerikan 
çekilmesinin Irak’ta cehennem kapılarını açacağı yönündeki 
endişeleri hafifletmekti. Burada şu soru ortaya çıkıyordu: Ame-
rika’nın Irak’ta yedi yıldır devam eden varlığı bölgesel müdaha-
leler, özellikle de İran müdahalesi için bir engel miydi, yoksa bu 
müdahaleye destek mi olmuştu? Amerikan güçleri hiç kuşku-
suz, önceki rejimin düşmesinden ve başta Irak ordusunun fes-
hedilmesi olmak üzere bir dizi aptalca karar almasından sonra 
Irak’ın kapılarını dış müdahalelere ve özellikle de İran müda-
halesine açıyordu. Bugün bu tehlikeye işaret eden Amerika’nın 
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tek amacı Irak’ta kalma süresini uzatmaktı. Irak’ta patlamalar 
artıyor, ABD’nin çekilmesinden sonra ortaya çıkacak İran tehli-
kesine yönelik uyarılar yapılıyor, Kaide yeniden başını uzatıyor 
ve seçimlerin üzerinden beş ay geçmesine rağmen hala hükü-
met kurulamıyordu. Tüm bu yaşananlar, Amerika’nın daha uzun 
süre, belki de 10 yıl daha kalma niyetine işaret ediyordu. 

Bazıları Amerika’nın tutumunu ‘şaşkınlık’ olarak görüyordu. Zira 
ABD görünürde işgal için milyarlarca dolar, binlerce ölü ve on bin-
lerce sakat verdiği ülkeden çekilmek, burayı süratle terk etmek isti-
yordu. Peki, kimin için? İran için. Tahran’la Washington arasındaki 
karşılıklı açıklamalar her ikisinin düşman olduğunu ifade etmiyor 
muydu? Peki, ABD gerçekten Irak’tan çekiliyor mu, yoksa yerleşiyor 
muydu? Acaba Recep T. Erdoğan “Başarıları için dua etiği” katil 
conilerin, bu tahribatına seviniyor muydu?

Yeni Şafakçılar, gerçekleri güneş gibi görüyor, ama hala ken-
dilerinde şafak atmıyordu!

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Paul Krugman, ABD’li yet-
kililerin ekonomideki toparlanmayı olduğundan daha iyi göster-
diğini söyleyerek dünyayı uyarıyordu. Çünkü ABD ülkesindeki 
finans krizini bütün dünyaya ihraç etmeyi başarıyor, dünyayı 
büyük bir ekonomik ve sosyal krize sokuyordu. Ekonomik ve 
siyasal gücünü kullanarak dünyanın her yerinde insan hak ve 
özgürlüklerini çiğnemeye devam ediyor, kimse de dur diyemi-
yor, hepsini demokrasi ve özgürlük adına yaptığını söylüyordu. 
AKP iktidarının özel yardımıyla ve demokrasi ve özgürlük adına 
Irak’ta 7,5 yıl süren işgalin ardından geride en az 1.5 milyon 
mülteci, 1 milyon dul ve 3 milyon yetim bırakan ABD 60 bin as-
kerini bırakıp gerisini çekiyordu. Geride bıraktığı Irak manzarası 
insanı ürkütüyordu: Her ay 200 ila 300 sivil, bombalı saldırılarda 
ya da suikastlarda ölüyordu. BM Mülteciler Yüksek Komiserli-
ği’ne kayıtlı mülteci sayısı 207 bin, ancak yurt dışında yaşayan 
Iraklıların toplamının 3 milyonu bulabileceği belirtiliyordu. İnfaz 
edilmeyi bekleyen idam mahkûmlarının sayısı, 2009 yılının so-
nunda yaklaşık bin iki yüzü (1200) buluyordu. Her ay araların-
da çocukların da bulunduğu onlarca kişi militanlarca fidye için 
kaçırılıyordu. Bankalara, altın pazarına ve devlet kurumlarının 
maaşlarını taşıyan görevlilere düzenlenen kanlı saldırıların sa-
yısı artıyordu.
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Resmî verilere göre, ülkedeki işsizlik oranı yüzde 18, ancak 
uzmanlar gerçek rakamın yüzde 30’a yakın olduğunu düşünü-
yordu. İşsizlik, özellikle yasal bir geçim kaynağı bulamadıkla-
rında silâhlanarak suça yönelen gençleri etkiliyordu. Irak’taki 
evlerin büyük bölümüne günde sadece birkaç saat elektrik ve-
riliyordu. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin alıntı yaptığı hükü-
met istatistiklerine göre, 30 milyon nüfuslu ülkede her 4 kişiden 
biri güvenli içme suyuna ulaşamıyordu. 7 milyon kişi yani nü-
fusun yüzde 23’ü fakirlik sınırının altında. Uluslararası Şeffaflık 
Örgütünün 2009 Yolsuzluk Algılama Endeksi’nde, Irak 180 ülke-
nin arasında 176. sırada yer alıyordu. 10-18 yaşlarındaki Iraklı 
gençlerin 300 bini hiç okula gitmiyordu. Gençlerin yüzde 62’si 
bir kız çocuğunun ailenin şerefine leke sürmesi durumunda bir 
akrabası tarafından öldürülebileceğini düşünüyordu. Sağlık 
Bakanlığı’na göre, yatak sayısı 35 bin olan Irak’ta bu sayının 95 
bine çıkarılması gerekiyordu. Ülkedeki dulların sayısı en az 1 
milyonu, yetimlerin sayısı ise 3 milyonu geçiyordu.

Şimdi herkesin cevabını araması gereken soru şu: Can, mal 
ve ırz başta olmak üzere hiçbir güvenliğin kalmadığı, istikrar-
sızlaştırılan Irak’taki bu vahşetin yaşanmasında AKP’nin payı 
ne oluyordu ve niye unutuluyordu? Bu tabloya Afganistan, 
Pakistan ve İsrail’in Filistin’de yaptıklarını da eklemek gereki-
yordu. Girdiği ülkelerde yaptığı ekonomik ve sosyal tahribatı 
bugüne kadar IMF bile yapamıyor, önce Afganistan’ı istikrar-
sızlaştırıyor, sonra Irak’ı, şimdi de ara ara Pakistan’ı taciz edi-
yordu. Pakistan’da her gün onlarca insanı terör bahanesiyle öl-
dürüyordu. İsrail’in yaptığının yüz katını yapıyor, hiç kimsenin 
sesi çıkmıyordu.  Ülkenin başında da bugüne kadar gelen ABD 
başkanlarının arasında en tehlikelisi bulunuyordu. Dünyanın 
yarısı onu Müslüman zannediyor onu, yarısı da Hıristiyan zan-
nediyordu. Aslında ne olduğu bilinmiyordu. Düşmanlığı kadar 
dostluğu da tehlikeliydi ve istikrarsızlıktan besleniyordu. ABD 
Okyanus ötesinden geliyor, bizim yardımımızla komşumuza te-
cavüz ediyor, öldürüyor, dul ve yetim bırakıyor, yakıp yıkıyor, 
petrol ve madenlerini ele geçiriyor, şimdi de hiçbir şey olmamış 
gibi gidiyordu.”300 Ve bunları yazanlar hala AKP’yi savunuyor-
du. Ya bunlarda utanma arlanma yoktu veya bunlar herkesi ah-

300)  Yaşar Süngü - Yenişafak
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mak sanıyordu. Çünkü aynı AKP Iraktaki gaflet ve hıyanetini bu 
sefer Suriyede sergiliyor, koca ülke Irak ve Libya’dan bin beter 
konuma sokuluyordu.

ABD’ye Güvenenler Ahmaklık Ediyordu!
“Çekil kurtul” anlayışıyla hareket eden ABD için bu bir ölçüde 

doğru olabilir. Yani Irak’ta muharip -yani savaşan- bir güç kalma-
dığına göre, savaş bitmiş sayılabilir. Ama bu ABD’nin Irak’ta askeri 
varlığı son buluyor demek değildir. Geride 60 bin asker kalıyor ki, 
bunların geri çekilmesi ancak 2012’in sonunda gerçekleşecek. Bun-
ların 50 bini, Irak’ın yeni oluşmakta olan Irak ordusunu ve polisini 
yetiştirecek... Evet, bir bakıma Amerikalılar için savaş bitmiş sayılır. 
Dolayısıyla ABD’de -özellikle kamuoyunda- büyük bir rahatlama var. 
Ama şimdi şu iki soruyu sormak zamanıdır: Birincisi, “Bush’un Sa-
vaşı” diye de bilinen ABD müdahalesinin kime yaradığı, ikincisi de, 
“Obama’nın barışı”nın başarı şansının ne olacağıdır. Bu savaşın İs-
rail hariç sonuçta kimseye yarar sağlamadığı, tam aksine ABD dahil, 
herkes için çok kötü sonuçlar yarattığı açıktır. ABD’nin bu savaşta 
trilyonlarca dolarlık kaybının yanı sıra siyasal itibarı ve nüfuzu ta-
mamen sarsılmıştır. Saddam rejiminin devrilmiş olması da güdülen 
amaçlara hizmet etmemiş, ABD Irak’ı enkaz yığınına dönüştürmenin 
sorumluluğu ile karşı karşıya kalmıştır. ABD’nin son muharip asker-
lerini çekerken Irak’taki 7,5 yıllık işgalin bu ülkeyi ne hallere düşürdü-
ğü ortadadır: Siyasi bakımdan Irak istikrarsızlık içindedir, çeşitli etnik 
ve mezhep grupları, birbiriyle boğuşmaktadır. Ulusal birlik ve toprak 
bütünlüğü tehlike altındadır. Güvenlik açısından Irak’ta terör giderek 
bir iç savaşa kaymaktadır. Devlet otoritesi diye bir şey kalmamıştır. 
Yeni örgütlenmekte olan Irak güvenlik güçleri “güçsüz” durumdadır. 
Ekonomik bakımdan Irak halkı perişandır. Yoksulluk had safhadadır. 
Irak doğal kaynaklarını kendisi kullanamamaktadır. Yaşam seviyesi, 
eskisine göre çok düşük durumdadır. Kısacası “Bush’un Savaşı” işte 
Irak için böyle trajik bir sonuç yaratmıştır. Ve AKP bütün bunların suç 
ortağıdır!

ABD ikide bir İran’ı vurmaya hazırlanıyordu ama hepsi boş 
çıkıyordu!

Bu arada ABD, tarihinin en büyük silah satışını Suudi Ara-
bistan’a yapmaktaydı. 60 milyar dolarlık satışının tek amacı; 
“İran tehdidine karşı Suudi savunmasını güçlendirmek..” ola-
rak sunulmaktaydı. Paket içinde 84 F15 savaş uçağı, Black-
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hawk ve Apache helikopterleri vardır. Hillary Clinton; “İran’a 
karşı müttefiklerimizi güvenlik şemsiyemizin altına alacağız” 
buyurmaktadır. Peki, başka neler oluyordu? Rusya Kafkaslar’a 
S-300 füzeleri yerleştiriyor, Balkan ülkelerini askeri üslere dö-
nüştürmeye çalışan İsrail; “Biz İran’ı Karadeniz üzerinden vur-
mayı planlıyoruz, Rusya bize karşı bu füzeleri yerleştiriyor” 
diye kıyameti koparıyordu!

Çin, Rusya’dan 15 adet S-300 füze bataryası alıyor, İran’la 
aralarındaki ticaret hacmi yüz milyar doların üstünde olduğu 
için de bu füze bataryalarının dördünü İran’a veriyordu. Çin-İ-
ran arasında füze teknolojisine ilişkin ortaklık listesi oldukça 
uzun. İran bu füzelerin birçoğunu daha da geliştiriyordu. Yani 
ortalık göründüğü gibi sakin değildi ve bir sabah o fırtına kopa-
bilirdi. Burada saldırganlar belli, saldırıya uğrama korkusuyla 
tedbir alanlar belliydi. S. Arabistan’dan Balkan’lar’a, Gürcis-
tan ve Azerbaycan’dan Abhazya’ya kadar, Türkiye’nin etrafın-
da ne kadar kara parçası varsa, Karadeniz ve Hazar’la birlikte 
İran’ı vurma hazırlıklarına ev sahipliği yapıyordu.. Ne de olsa 
ABD Irak’tan çıkıyordu... Tam zamanı....”301 diyenler, hala niçin 
ABD’nin suç ortağı ve BOP kahyası Recep Erdoğan’ı savun-
maktan, hatta Erbakan’a sataşmaktan geri kalmıyordu?

Şer İttifakı Türkiye’yi Kuşatıyordu!
Bir zamanlar Türkiye’yi öve öve bitiremeyen Obama, şimdi yeni 

dostu Netanyahu ile birlikte Erdoğan’ı sıkıştırma planları yapmaktay-
dı. Oysa Obama başından beri kendisinin değil Amerikan sisteminin 
ve Yahudi Lobilerinin politikalarını Türkiye’ye karşı uygulamaktaydı. 
Sözde teröre karşı Türkiye’ye destek veren Obama, Ankara ziya-
reti sırasında Türkiye’nin terörist örgüt kabul ettiği PKK’nın siyasi 
kolu olan DTP Başkanı Sayın Ahmet Türk ile buluşmuşlardı. Kasım 
2007’de imzalanan ve PKK’ya karşı ortak istihbarat anlaşmasıysa 
ne Bush ne de Obama döneminde işe yaramamıştı. Geçen aylar 
Müslümanlarla diyalogun önemini vurgulayarak New York’taki cami 
inşaatına destek veren Obama dört gün sonra ‘Hayır ben böyle bir 
destek vermedim’ diyerek nasıl  ‘Çeyrek bir zenci ve Müslüman’ ol-
duğunu kanıtlamıştı. 

Bunun gibi Mavi Marmara’ya yönelik saldırıyı araştıracak ko-
misyonun kurulmasından bir gün sonra ABD’nin BM’deki temsilcisi 
301)  İbrahim Karagül



421SİYASET VE STRATEJİ BİLGELİĞİ

Bayan Rice, İsrail’den daha fazla İsrailli olduğunu kanıtlayacak ka-
dar bir açıklama yapmış ve bu komisyon kararlarının yaptırım gücü 
olmadığını vurgulamıştı. Başka bir örnek daha; hazırladığı anaya-
sa ile Irak’ı federal bir ülke yaptırıp parçalayan ve bu modeli bölge 
ülkelerine ve Türkiye’ye de dikte ettirmeye çalışan Amerikalılar, 5 
aydır ortak hükümeti kuramayan farklı Iraklı grupları birbirine daha 
fazla düşman kılmak ve gerektiğinde bu ülkede etnik ve mezhepsel 
gerginlik ve katliamları daha kapsamlı bir hale dönüştürmek için yo-
ğun çaba harcamaktaydı. Irak’ta başbakanın bazı yetkileri elinden 
alınarak Amerikalılar tarafından önerilen Ulusal Güvenlik Konseyi’ne 
verilirse hiçte şaşmamalıydı. 

Ankara, İsrail ablukası altına alınıyordu
48 saat içinde dört uyarı yollanmıştı. İlk işaret, Bosnalı Sırp-

ların lideri Milorad Dodik’in, Siyonist yetkililerle ve özellikle dı-
şişleri bakanı Avigdor Liebeman’la bir araya gelip Türkiye’ye 
saldırmasıydı. İkinci işaret, Siyonist başbakan Binyamin Netan-
yahu’nun Yunanistan’ı ziyaret etmesi ve bu ziyareti Türkiye’yi 
kışkırtmak için kullanmasıydı. Bu davranış zamanlama bakı-
mından provokasyonun zirvesiydi. Üçüncü işaret, ABD’nin Tür-
kiye’yi, İsrail ve İran’a yönelik politikalarını sürdürmesinin ikili 
koalisyonu ve silah satışı dahil bazı talepleri etkileyeceği konu-
sunda uyarmasıydı. Ankara ve Beyaz Saray da raporu yalanla-
mış, ancak mesaj yerine çoktan ulaşmıştı. Dördüncü işaretse, 
bir İsrail istihbarat ajanının Tel Aviv’deki Türk büyükelçiliğine 
düzenlediği şaibeli saldırıyla meydana gelen açık kışkırtmaydı.

İsrail şimdi Türkiye’ye karşı aleni bir savaşa giriyordu. Bu savaş 
İsrail’den başlıyor, ABD’ye uzanıp Yunanistan’a varıyordu. İsrail 
bunları, Özgürlük filosu katliamından sonra Türkiye’ye karşı doğru-
dan operasyonlara başvurmadan veya cephe açmadan yapıyordu. 
Ankara’ya yönelik provokatif adımlar durmuyordu. Artık Türkiye, 
ABD ve İsrail’in açık saldırılarına maruz kalıyordu. Bir süre sonra, 
savaş suçlarına ve saldırılarına karşı cesur tutumlarından dolayı 
Türkiye’nin hizaya getirilmesi için abluka altına alınması yönünde 
çağrılar bekleniyordu! 

İsrail, MİT Müsteşarını neden hedef gösteriyordu?
Yeni Müsteşar onandığında Hakan Fidan, daha önce TİKA’nın 

(Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) başında bulunuyordu. 
Onun başkanlığı döneminde TİKA, eskiden Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
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örgütlenmiş olduğu ülkelerde özellikle aktif olmuştu. TİKA’daki gö-
revi Fidan için bir tür MİT’teki yeni misyonu için hazırlık çalışması 
sayılıyordu. O dönemde TİKA, Lübnan, Açe Adaları, Sudan, Koso-
va, Moğolistan, Suriye, Arnavutluk, Kırım, Nijer gibi ülkelere ciddi 
düzeyde maddi yardımda bulundu. Bu yardımlar yapılırken hem 
halkın arasında Türkiye’ye sempati yaratıldı hem de yerel halk ara-
sında bazı bağlantılar kuruldu. O günlerde bu faaliyetin, Türkiye’nin 
yeni vizyonuyla bağlantılı olabileceğini kimse anlamıyordu. Bu işin 
başında olan Hakan Fidan, daha önce de Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun yanında çalışıyordu. Davutoğlu’nun benzer bir vizyo-
nu Türkiye’ye uygun gördüğü, eskiden yazmış olduğu kitaplarda net 
olarak görülüyordu.  Nedir bu: ABD’nin gizli şemsiyesi ve siyonizmin 
sinsi himayesi altında ve ılımlı İslam safsatasıyla, görünürde ABD ve 
İsrail’e horozlanan ama gerçekte onlara taşeronluk yapan bir “sıfır 
sorun” piyonluğuydu!

İsrail bu yeni vizyonu ve yeni faaliyeti bir tehdit olarak algı-
lıyormuş gibi davranıyordu. Kendi etkinliğine set çekecek bir 
faaliyetmiş gibi gösteriyordu. Türkiye ile İsrail arasında son 
yaşanan gerginliklerin hepsini ve buram buram bir istihbarat 
faaliyeti kokan son Tel Aviv’deki elçilik baskınını bile bu bağ-
lam içinde görenler aldanıyordu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a 
İsrail tarafından yöneltilen, “Elinde bize ait sırlar var, bunları 
İran’a vereceğinden korkuyoruz” suçlamasını, yeni yönelimden 
İsrail’in duyduğu korku ve paniğin bir yansımasından ibaret gö-
renler toplumu oyalıyordu. Çünkü AKP bir zamanlar açık, son-
rasında kapalı olarak BOP’un eşbaşkanlığını yürütüyordu. Yani 
Büyük İsrail Projesine piyonluk ve taşeronluk yapıyordu. İsra-
il’in Hakan Fidan karşıtlığının ise, sadece onu kahramanlaştırıp 
işini kolaylaştırmaya yönelik bir kurgu olduğu sırıtıyordu.

Dışişlerini kim yönetiyordu?
Dışişleri Bakanlığı’nın Hrant Dink davasıyla ilgili olarak Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’ne utanç verici bir savunma gönderdiği 
sağda solda konuşulmaktaydı... Ama “savunma” niyetine AİHM’e 
gönderilen o dehşet verici metin bir gazeteye manşet olmasa kim-
senin ruhu duymayacaktı. İçeride “demokrasi, insan hakları” söy-
lemi devam ederken, dışarıda “Hrant öldürülmeyi hak etti” mantığı 
sergileniyordu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun demecindeki 
bir satır şaşırtıyordu. Bakan, üç gün önce bakanlığının konuyla ilgili 
“asılsız iddialar yakışıksızdır” açıklaması ertesinde şunları söy-
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lüyordu: “Pazar günü olayı duyunca çok canım sıkıldı.  Önemli 
olan savunmayı kimin yazdığı değil.  Ağustos 2009’da yurtdı-
şında yoğun trafiğimiz olduğu için ben görmemiştim, benim 
imzam yok.” Peki, “Dışişleri’ni kim yönetiyordu?

Bu karar Avrupa’nın maskesini düşürüyordu
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V) hakaret içeren ka-

rikatürlere sessiz kalan Avrupalılar, Yahudiler söz konusu olun-
ca ceza kesmekte tereddüt etmiyordu. Avrupa basınının Hz. 
Muhammed(S.A.V)’le dalga geçen karikatürleri yayımlamakta 
sakınca görmezken, Avrupa Arap Birliği adlı derneği internet si-
tesinde yayınladığı Holocaust’u (Yahudi Soykırımı) tiye alan bir 
karikatür için para cezası veriliyordu. Hollanda’da bir Temyiz 
mahkemesi Avrupa Arap Birliği (AAB) adlı derneği internet site-
sinde yayınladığı Holocaust’u tiye alan bir karikatür nedeniyle 
2 bin 500 avro para cezasına çarptırıyordu. Karikatürde önlerin-
deki insan iskeletlerini sayan iki Yahudi, Yahudi olmayanların 
cesetlerini de ekleyip, Holocaust’ta ölen Yahudilerin sayısını 
artırıp artırmama konusunda karar vermeye çalışıyordu. Haçlı 
AB’ye girmek için can atanlar hala uyanmıyordu.

İsrail, Mavi Marmara baskınını yapan Aşkenazi’nin yerine 
Gazze katliamının mimarını Genelkurmay Başkanlığına getiri-
liyordu!

İsrail, devlet görünümlü bir terör şebekesiydi. İsrail’i fiilen 
çeteler yönetmekteydi. Sözde cumhurbaşkanından başbaka-
nına, bakanlarından yüksek bürokrat ve komutanlarına hepsi 
seçme terörist ve çete üyesiydi.

Ehud Barak, Gazze katliamını komuta eden General Yoav Ga-
lant’ı, Mavi Marmara baskınından dolayı görevini terk etmek zorunda 
kalan Aşkenazi’nin yerine yeni genelkurmay başkanı olarak seçmiş-
ti. Siyonist Savaş Bakanı, Gazze Savaşı’na komuta eden ve sava-
şın devam etmesi için ısrar eden Güney Bölgesi Komutanı General 
Yoav Galant’ı genelkurmay başkanlığına getirmişti. Siyonist başba-
kanlardan kasap lakaplı Ariel Şaron’un askeri danışmanlığını da ya-
pan Yoav Galant, Şaron’un yurtdışı gezilerine katıldığı ve özellikle 
Rusya’daki görüşmelerinde yanında bulunduğu için “Şaron’un sır-
daşı” olarak bilinmekteydi. Yoav Galant’ın Aralık 2008’de Gazze’ye 
açılan savaşı planladığını ve bizzat yönettiğini belirten Siyonist işgal 
devleti medya kaynakları, Gazze içindeki bazı operasyonlara katıldı-
ğını, savaşın devam etmesi ve Gazze içlerine daha çok girilmesi için 
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ısrar ettiğini fakat Genelkurmay Başkanı Gabi Eşkenazi’nin savaşa 
son verilmesi emrini verdiğini ifade etmişti.302

İsrail: Devlet Görünümlü Mafya Oluşumuydu
Bugün “halkı olan bir ordu” denilince İsrail akla gelmek-

tedir. İsrail her ne kadar demokratik bir devlet olarak görülse 
de aslında tam bir Kabala-Şeytan şeriatı şebekesidir. İsrail ve 
Yahudiler ABD’yi lobilerle, kendi ülkelerini de ordu ile yönet-
mektedir. Siyasetçinin general ve generalin siyasetçi olduğu 
bir ülkedir. Çünkü temelinde ve çekirdeğinde çeteler hakimdi. 
İsrail’de devlet ile mafya ve çeteler iç içedir. Devlet genellikle 
çetelere hükmeder ve onları yönlendirir. Lakin çeteler devlete 
yön vermeye başlamışsa orada rejimin şekli değişmiştir. İtalya 
için de devleti olan mafya tabiri kullanılabilir. Örgütlü gizli yapı-
lara mafya veya çete denmektedir.

‘Gladyatör’ lakabıyla anılan Cossiga sırlarıyla birlikte giderken 
arkada bıraktığı mesajlar aslında İtalya’nın devleti olan bir mafya 
olduğu kanaatini de pekişmiştir. 82 yaşında vefat eden Francesco 
Cossiga, NATO’ya bağlı gizli örgüt Gladio’nun şefi ve “gladyatör” 
olarak nitelendirilmektedir. Soğuk savaşın ve sonrasının sırlarını bi-
len bir liderdir. Cossiga sırlarıyla birlikte giderken, sırlarına yeni bir 
sır daha ilave etmişti. En önemli ifşaatlarından birisi de 11 Eylül’ü 
MOSSAD ve CIA’nın tertip ettiğini söylemesiydi. Maalesef mesele 
komplo teorisi diye geçiştirilmişti. 

Netanyahu’nun sırrı
Entebbe baskınını Netanyahu biraderlerden Yonatan Netan-

yahu’nun yönettiğini ve operasyon sırasında da postunu deldirdiği 
bilinen bir şeydir. Netanyahu’lar için ‘katil kardeşler’ denmektedir.  
Bunun nedeni Bibi’nin ( Benyamin Netanyahu) sırrında veya hayat 
serüveninde gizlidir. Aralık 1968 tarihinde Fetih mensupları Atina 
Havaalanı’nda pistlerde durmakta olan İsrail havayolları El Al’ın 
bir uçağına yönelik olarak bir füze fırlatır. Bunun üzerine Savunma 
Bakanı Moşe Dayan misilleme seçeneklerini düşünür ve misilleme 
olarak da Lübnan’ın cezalandırılmasını kararlaştırır. Hesap basittir, 
Lübnan cezalandırılarak Filistinlilerle Lübnanlılar arasında bir saf-
laşma ve kutuplaşma meydana getirilecek ve taraflar hesaplaşmaya 
zorlanacaktır. Amaç, Lübnanlıları Filistinliler üzerine kışkırtmak ve 
Filistinlileri Lübnan’da istenmeyen topluluk pozisyonuna sokmaktır. 
Cezalandırma eylemi ve işlemi MOSSAD’a havale edilir. Misilleme 

302)  Filistin Enformasyon Merkezi
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olarak Lübnan Hava Yolları (MEA)’nın Beyrut Havaalanı’nda pistte 
bekleyen uçakları bombalanacaktır. Moşe Dayan bu saldırının Lüb-
nanlıları bir daha Fetih’e barınma imkânı vermekten caydırmasını 
ve iyi bir ders vermesini arzulamaktadır. 1967 yılında Mısır’ın uçak-
larına düzenlenen hava operasyonuna benzer bir başka operasyon 
tasarlanır. Lakin bu defa hedef sivil uçaklardır. MOSSAD da bu işi 
yapacak gözü pek subayların peşine düşer ve karşılarına Benyamin 
Netanyahu çıkar. Yonatan’ın küçüğü. Katil kardeşlerden Netanyahu 
hevesli ve isteklidir. Zira ihtiraslıdır ve yükselme azmiyle yanıp tu-
tuşmaktadır. MOSSAD, operasyon şefi olarak Netanyahu üzerinde 
karar kılmıştır. Emrine vermiş olduğu 15 komanda ile birlikte, Beyrut 
Havaalanı’nda beklemekte olan 13 Lübnan uçağının patlatılması ve 
imha edilmesi talimatını alır. Onları Beyrut limanı açıklarında demir-
lemiş olan bir İsrail savaş gemisinden kalkacak olan helikopter ey-
lem yerine taşıyacaktır. Böylece Fetih’in Atina Havaalanı’ndaki bir 
El AL uçağına karşı girişmiş olduğu saldırıdan dolayı Netanyahu ve 
ekibi gözlerini kırpmadan Lübnan Hava Yollarına ait 13 sivil uçağı 
kullanılamaz hale getirmeyi başarır.

Bu nedenle Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın ‘İsrail’i 
kundakçılar yönetiyor’ sözleri tam tamına tarihi olaylarla mu-
tabakat arz etmektedir. Baş kundakçı Netahyahu’dur. Savunma 
Bakanı Ehud Barak da son kundakçılığını Mavi Marmara üze-
rinde denemiş ve gerçekleştirmiştir. Daha önce de Ebu Cihad 
(Halil Vezir) ve Ebu İyad’ın Tunus’ta infaz edilmesine de iştirak 
etmiştir. Lakin kundakçılar Mavi Marmara’da birbirine düşmüş 
ve İsrail Başbakan Yardımcısı Moşe Ya’alon, Mavi Marmara bas-
kını konusunda sorumluluğu herkesin üstüne attığı gerekçesiy-
le Savunma Bakanı Ehud Barak’a karşı görülmemiş bir saldırıya 
geçmiştir. Ya’alon Barak için “yılan gibi” ifadesini seçmiştir. Ye-
dioth Ahronoth gazetesinin internet sitesine göre, Ya’alon’un, 
özel bir mekânda yaptığı konuşmada “Son haftaki gelişmeler, 
Kirya üssündeki (İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığı karargâhı) 
yılanlar konusunda söylediklerini doğruluyor” sözleri ilginçtir.”303

İşte ABD, bu vahşi cinayet şebekesi İsrail’in sözde bayrağına 
yansıyan “Nil’den Fırat’a Arz-ı Mev’ut hayalini” gerçekleştirmek ve 
22 İslam ülkesini bölüp Ortadoğu’da haritaları değiştirmek için Irak’ı 
işgal etmiştir. BOP eşbaşkanı sıfatıyla Recep T. Erdoğan ve AKP ise 
bu Siyonist hedeflerin kâhyalığını yürütmektedir.

303)  Mustafa Özcan / Milli Gazete



 
 

SONSÖZ

ÜLKEMİZDE VE YERYÜZÜNDE
YENİ BİR DÜZEN VE DEĞİŞİM KAÇINILMAZDIR!

Maalesef, ülkemiz ve milletimiz belki de tarihin en sinsi ve 
tehlikeli bir sürecini yaşamakta, parçalanma ve dağılma aşa-
masına dayanmış bulunmaktadır. Rahmetli Erbakan Hoca’nın 
ifadesiyle “Artık toprak ayaklarımızın altından kaymaya başla-
mıştır”. Bir ruh için beden ne ise, bir millet için de vatan aynı 
konumdadır. Vatanı işgal edilen veya bölünüp başka güçlerin 
güdümüne giren bir toplum: Hürriyet ve huzurunu, namus ve 
onurunu ve haysiyetli millet şuurunu kaybetmiş olacaktır.

Bugün İsrail’i kurmak ve Siyonizm’in Dünya hakimiyeti he-
define kavuşmak üzere BOP istikametinde ve maalesef böylesi-
ne yabancı ve Türkiye’yi de yıkıcı bir projede, dış odaklarca bir 
dönem Türkiye’ye verildiği söylenen eşbaşkanlık sayesinde:

1- Irak fiilen üçe parçalanmıştır.
2- Libya NATO tahribatıyla ikiye ayrılmıştır.
3- Şimdi Suriye dağıtılmak üzere hedef tahtasındadır.
4- Daha önce Keşmir bölgesi kopartılan Pakistan’dan, bu 

sefer Peştunistanı da koparıp, Afganistan’a bağlama hesapları 
yapılmaktadır.

5- Ardından Afganistan Peştunlarıyla, Pakistan Peştunları 
birleştirilip yeni bir kukla devlet kurulması amaçlanmaktadır. 
Yani Afganistan da şeriatçı Taliban bölgesiyle, demokratik Kar-
zai bölgesi olarak parçalanmaya hazırlanmaktadır.

6- Daha sonra İran’a saldırılıp Kürtler; Azeriler, Farisiler ve 
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Arap Şiiler diye dörde ayrılacaktır.
7- Bütün bunların ardından “Güneydoğu özerk Kürdistan’ı, 

AB’ye katılım sürecinde pilot bölge Marmara özel dükalığı, Tari-
hi ve turistik amaçlı Karadeniz Pontus mirası” olarak, sıra Tür-
kiye’nin parçalanmasına gelip dayanacaktır.

ABD’nin kukla başkanı ve Siyonist Yahudi lobilerinin kahyası 
Obama ile, Suriye’ye müdahale konusunu görüşmek üzere Güney 
Kore’nin başkenti Seul’e giderken, “Suriye’yi oturup seyredeme-
yiz. Üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz” diyen sorumlu-
ların sözleri gayet açıktır. Yani Suriye’ye askeri müdahale edip par-
çalanmasını kolaylaştırma ihalesi bunların üzerinde kalmıştır. Bu 
nedenle: Bremen mızıkacıları, hep bir ağızdan: “Zorba ve dik-
tatör Esad devrilsin, Suriye’ye demokrasi getirilsin” sloganları 
atarak gaflet politikalarına mazeret uydurulmaktadır. Aynı mutfaktan 
beslendikleri ve aynı odaklarca şişirildikleri belli olan figüranlar hep 
bir ağızdan “Türkiye çabuk yetişsin ve Suriye’ye barış ve de-
mokrasi getirsin.” Diye çığlık atmakta ve kamuoyunu bu yönde 
şartlandırmaktadır.

Hatırlayınız:
• İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu 

Amerika temaslarından sonra BM Genel Merkezindeki basın top-
lantısında: “Suriye meselesinin Türkiyesiz çözümü imkansızdır” 
diyerek AKP hükümetini askeri müdahaleye kışkırtmaktaydı. 
(Bak: 24 Mart 2012 / Milli Gazete)

• BBP Genel Başkanı Mustafa Destici “Türkiye’nin tek başına 
Suriye’ye müdahalesi doğru olmaz, BM’in yardımı alınmalıdır.” 
Diyerek yeşil ışık yakmakta, ama BM kılıfını sarmaktaydı.

• Aynı toplantıda IHH Başkanı Bülent Yıldırım “Akan kanın 
durdurulması ve Suriye’de huzurun sağlanması için gereken 
her şey yapılmalıdır.” Sözleriyle Suriye saldırısı için Siyonist 
NATO ve BM maşası iktidara mazeret kazandırmaktaydı.

• Anayasa mahkemesi eski raportörü Osman Can; “Taraflar 
biri birine üstünlük sağlamaya çalıştıkça, değişim sürecinden 
uzaklaşılıyor.” Diyerek PKK ile AKP’yi, daha doğrusu T.C ile 
eşkıya şebekesini aynı kefeye koymakta ve “mevcut anayasa 
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Kürt meselesini yok saymaktadır. Sorunlarımızın nedeni bas-
kıcı devlet aygıtıdır ve kırmızı çizgiler saplantısıdır.” Sözleriyle 
“özerk Kürdistana mazeret ve meşruiyet uydurmaktaydı.

• AKP’nin fikir babalarından Kürtçü-bölücü Kemal Burkay’ın 
partisi HAKPAR “Kuzey Irak’ta Bağımsız Kürdistan’ın ilanını 
hasretle beklendiğini” vurgulamaktaydı.

• AKP iktidarı Suriye’deki Türk vatandaşlarına “geri dönün” 
çağrısı yaparak, saldırının yakın olduğunu hatırlatmaktaydı.

• CIA başkanı ve Süleymaniye’de askerlerimizin başına çu-
val geçirme kahramanı(!) Petraus, Suriye saldırısının planlarını 
anlatmak üzere Ankara’ya gelip Başbakan’la baş başa görüşüp, 
ardından Barzani’ye koşmaktaydı. Oysa Suriye’de iç savaş çı-
kartıp böylece bir dış müdahaleye zemin ve gerekçe oluştur-
mak üzere, muhalefeti kışkırtmak için bu ülkeye yollanan ve 
yakalanan 49 Türk istihbaratçının 7’sinin zaten MOSSAD bağ-
lantısı ortaya çıkmıştı.

Türkiye’yi yıkma tezgâhı şöyle planlanmıştı:
1- Türkiye, ABD ve AB’nin zorlamasıyla Halep dahil Suri-

ye’nin kuzeyine asker sokacaktı.
2- Şii-Sünni kamplaşmasıyla İran da Türkiye sınırına askeri 

yığınak yapacaktı.
3- İsrail, Türkiye üzerinden, İran’a hava saldırıları başlatacaktı.
4- Bunun üzerine İRAN, Malatya Kürecik radar üssü ve füze 

savunma kalkanı nedeniyle, “Türkiye’yi İsrail’e yardım etmek-
le” suçlayacak ve füzelerle bazı şehirlerimizi vuracaktı.

5- Bu arada Rusya ve İran da kendisini satmasıyla devrilen 
Esad rejiminden sonra, muhalefetteki ajanları vasıtasıyla Suri-
ye’yi de kontrolüne alan ve parçalayan Batılı güçler, bu sefer 
Türk askerini işgalcilikle suçlayacak ve derhal Suriye’den çık-
ması için kampanya başlatacaktı.

6- Suriye Kürdistan’ının kurulup Türkiye’nin parçalanması 
amaçlandığını sezen halkımızın baskısı üzerine Ordu ABD’yi 
dinlemeyince: •“Kürtlere demokratik özerklik tanımıyor.” •“Ken-
di halkına ve PKK’ya aşırı güç kullanıyor.” •“Suriye ve İran’a 
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karşı Batı birliğinin değil, kendisinin çıkarlarını kolluyor” gibi 
gerekçelerle belki de Türkiye NATO’dan çıkarılacak ve savaş 
açılacaktı.

7- 6 Nisan 1946 da katı laik ve Kemalist bilinenlerin iktidarın-
da Amerikan Mıssouri savaş gemisi gövde  gösterisi için İstan-
bul’a geldiğinde, “Milletimiz Arapça anlamıyor” diye Ezan’a izin 
vermeyen başbakanların, tutup camilere “Welcom Missouri” 
diye mahyalar astırması gibi; AKP iktidarı da “Türkiye’ye ileri 
demokrasi’yi getirmek ve bizi AB ile bütünleştirmek için” gel-
diklerini söylediği ABD ve NATO askerlerini, yandaşlarına “Hoş 
Geldin” sloganlarıyla karşılatmaya kalkışınca, o zaman bağım-
sızlık ve bekamız hatırına elbette Milli bir direniş ve değişim sü-
reci yaşanacak ve Türk ordusu bölgedeki ABD birliklerine ve 
İsrail hedeflerine “yıldırım hücumları” başlatacaktı.

Şimdi asıl can alıcı sorumuzu soralım ve konuyu toparlaya-
lım: Peki sonuç ne olacaktı ve Türkiye bu kaostan nasıl kurtu-
lacaktı?

Rahmetli Erbakan Hoca sohbet, seminer ve konferanslarında:
• Haksızlık ve ahlaksızlık üzerine kurulan Siyonist ve emper-

yalist dünya düzeninin, öyle barışa ve adalete çağırmakla veya 
hoşgörü edebiyatıyla düzeltilemeyeceğini…

• Bunların, tahribi çok ürkütücü nükleer füzelerine ve etkili 
silah sistemlerine güvenip, dünyayı tehdit ederek barbarlıkları-
nı yürüttüklerini…

• Bu nedenle, Batılıların bu Şeytani güçlerini etkisiz bıraka-
cak, yeni ve yüksek teknolojilere sahip olmak gerektiğini ve Al-
lah’ın izniyle bunları başarıp, ilgili ve yetkili makamlara teslim 
ettiklerini defalarca anlatmıştı.

• Bütün zalim ve Batıl güçlerin elinde bulunan: •Nükleer baş-
lıklı füzelerini, •Uçak gemilerini, •İnsansız hava gereçlerini, •Sa-
vaş kontrol merkezlerini;

a) Çalışmaz hale getirecek ve çok ucuza mal edilecek tekno-
lojik böcekleri,

b) Silah mekanizmalarını çürütecek metalik virüsleri,
c) Fırlatılan füzeleri havada iken yakalayıp tersine çevirecek 
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elektromanyetik sistemleri:
1-Planlayıp yaptıklarını, 2-Bunları seri üretime hazırladık-

larını, 3-Proje aşamasından deneme safhasına kadar, hangi 
süreçlerden geçtiğini gösteren video kayıtlarını 4-Ve bunların 
Kahraman Ordumuzun özel yetkili birimlerine aktarıldığını özel-
likle vurgulamıştı. Bu müjdeler, aynı zamanda; ülke ve bölge 
şartlarının olgunlaşması durumunda, süper şeytani güçlerin 
burnunun kırılacağı bir tarihi hesaplaşmanın yaşanacağının da 
ihbarı ve ihtarıydı.

Şu ayetler dikkatle okunmalı ve ona göre tedbirler alınmalıydı: 
4- Biz Kitapta (Levhi Mahfuzda -kader programında-, olacakları 

önceden bildiğimizden) İsrailoğullarına şu hükmü verdik: “Mu-
hakkak siz yer(yüzün)de iki defa (çok yaygın ve azgın bir fesat) 
bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirle-
niş-yükselişle böbürlenip şımaracaksınız. (Ekonomik, askeri ve 
siyasi gücü ele geçirecek ve bölgeye hükümran olacaksınız. Ne var 
ki bununla şımaracak haksızlığa ve ahlaksızlığa başlayacaksınız).”

5- Nitekim (bunlardan) ilk vaid (birinci azgınlığınızı cezalandır-
ma vakti)  geldiği zaman güç ve şiddet sahibi kullarımızı (İslam 
kaynaklarında Buhdunnasr, batılılarca Nabukadnezar denen komu-
tanı ve ordularını) üzerinize gönderdik de sizi evlerin aralarına 
kadar girip araştırıp (buldular, yurtlarınızı ve zulüm saltanatlarınızı 
yıktılar). Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü (ve tarihte aynen 
gerçekleşmiş bulunmaktaydı.)

6- Sonra onlara karşı size tekrar “güç ve kuvvet sağla-
dık-sağlayacağız”, size mallar ve çocuklarla destek çıktık-çı-
kacağız, (karşılıksız dolar ve masonik organizasyonlarla Siyonist 
sömürü saltanatını kuracaksınız) ve topluluk olarak sizi sayıca 
çok kıldık-kılacağız. (BM ve NATO’yu güdümünüze alıp söz sahibi 
olacaksınız).

7- İşte (Böyle bir durumda) şayet iyilik ve adalet yaparsanız 
kendi menfaatinize olacaktır. Yok, eğer kötülük ve zülüm ya-
parsanız, o da kendi aleyhinize sonuçlar doğuracaktır. (Ama siz 
maalesef yine zülüm ve kötülük yoluna sapacak, elinizdeki ve emri-
nizdeki imkân ve iktidarları Siyonist hayallerinizi ve şeytani niyetini-
zi gerçekleştirmek için korkunç bir haksızlık ve ahlaksızlık yolunda 
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kullanacaksınız. Dünyayı savaş ve soygun alanına çevirecek ve in-
sanları birbirine kırdıracaksınız.) Arkasından bu sonuncu (sapıklık 
ve şımarıklığınızı cezalandırma) zamanı gelince, yine size öyle 
(Mü’min ve Mücahit kullarımızı göndereceğiz ki) yüzlerinizi kötüleş-
tirsinler (servet ve saltanatınızı yıkıp sizi dize getirsinler, yüzlerinizi 
yere sürdürsünler) ve ilk kez girdikleri (Hz. Ömer döneminde Ku-
düs’ü fethettikleri) gibi tekrar yine Mescid’i (Aksa’ya) girsinler ve 
ele geçirdikleri (hain ve katilleri ve mel’anet merkezlerini) mahvu 
perişan etsinler. (Böylece Siyonist saltanatınıza son versinler ve İs-
rail denen beşeriyet bünyesindeki kanser urunu kesip temizlesinler. 
Ey Beni İsrail, bu Allah’ın va’di ve tehdididir ki, mutlaka yaşayacak-
sınız!) (İsra: 4-7)

Ordusu aciz bırakılan bir toplum aziz olamazdı. İşte TSK’ya 
yönelik psikolojik ve asimetrik savaş, bunun için başlatılmıştı!

Türkiye’de; sistemli, sürekli ve dış destekli bir ordu düş-
manlığı ve TSK’yı karalama ve aciz bırakma kampanyası yü-
rütülüyordu. AKP’nin iktidara taşınmasının ve hala iktidarda 
tutulmasının asıl nedenlerinden birisinin de, bu plana taşeron-
luk yapmak olduğu anlaşılıyordu. Güneydoğu’daki her katliam 
ve kanlı olay sonrası yandaş medyada hemen PKK’yı koruyup 
kollama çabası öne çıkıyordu. Bütün vahşet ve cinayetlerin ar-
dından “bu işi, TSK’nın yaptığı” algısı yaratılmaya çalışılıyordu. 
Henüz olayın ne olduğu bile anlaşılmadan BDP yöneticilerinin 
verdiği mesajlar ve PKK’yı yardım sevenler derneği gibi gös-
termeye çalışanlar ağız birliği içinde, “PKK’yı aklamaya” uğ-
raşıyor ve TSK’ya sataşıyordu. Türkiye’de kasıtlı bir psikolojik 
harekat süreci sonunda, devletin ve özellikle de TSK’nın terör 
örgütü gibi algılanmasını kolaylaştıracak bir psikolojik ortam 
oluşturuluyordu.

ABD’nin yeni TSK planı:
a) Asker sayısı azaltılarak 250 bine indirilecekti.
b) Zorunlu askerlik daraltılıp, ordunun yüzde 80’i paralı (pro-

fesyonel) hale getirilecekti.
c) Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanı’na bağlanıp hava-

sı söndürülecekti.
d) Milli duruşlu subayların bir kısmı davalarla tasfiye edile-

cekti.
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e) Diğerleri yüksek ikramiyelerle özendirilip emekli olmaları 
istenecekti.

f) Kalan subaylar sözleşmeli pozisyona geçirilecekti.
g) Bütün subayların terfi ve tayinini, uysallığına göre hükü-

met belirleyecekti.
İşte Rahmetli Erbakan, İslam dünyasına ve insanlığa bu 

Siyonist şebekeyi tanıttığı ve Onun şeytani düzenini bozacak 
tedbirleri aldığı için, sağlığında da, vefatından sonra da bütün 
şerlilerin ve hainlerin hedefi yapılmıştı. 21 Şubat 2012 Konya 
Programında Erbakan Hocaya iftira atan adamlar da, aynı odak-
larca ve aynı maksatlarla içimize sokulmuşlardı.

Bir katılımcı soruyordu: 11 Eylül 2011 Pazar günü SP Bursa 
İl Teşkilatında düzenlediğiniz toplantıda “Erbakan Bey, zeki bir 
kişiydi, borçlarının evlatlarına kalacağını bildiği için davaya ait 
bütün taşınmazları oğlunun ve damadının üzerine kaydetti” di-
yorsunuz. Burada ise Erbakan’ın üstün meziyetlerinden bah-
sediyorsunuz. Bu yaptığınız ikiyüzlülük değil mi ve sahtekârlık 
olmuyor mu?

İftiracı Başının cevabı: “O söylediğimde gerçekti, bu söyledi-
ğim de gerçektir…”

Farklı bir katılımcı sesleniyor: “O söylediğinin neresi gerçek! 
Cihat malını zimmetine mi geçirdi Hoca?”

İftiracı: Evet! (hemen lafını değiştirip bağırarak)… Hayır! 
Hoca değil… Ama, Hoca’nın çocukları zimmetine geçirdi! diye 
kıvırıyor ve kinini kusuyordu!

Daha sonra canlı yayın kesilerek reklâm giriliyor ve bu soru-
ları soran gençler apar topar oradakiler tarafından zorla salon-
dan çıkartılıyordu. Ve tabi bu iftiracı, bu sözleriyle ve binlerce 
Milli Görüşçü önünde: “Erbakan Hoca’nın cihat paralarıyla mal 
mülk alıp kendi üstüne tapuladığını, ölünce de hepsinin mi-
ras olarak çocuklarına kaldığını, şimdi Fatih ve Elif Erbakan’ın 
da bunların üzerine yattığını” açıkça ilan ve iftira ediyordu… 
Yani “Hoca bunları kendi üstüne tapu etmeseydi, çocukları 
da zimmetine geçiremeyecekti” demeye getiriyordu. Ve zaten 
bu tür münafıklar tarihin her döneminde görülüyordu. Ameri-
ka’da yaşayan Yahudi asıllı Saffet Bayramaşık, Siyonist lobi-
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lerce Erbakan Hocaya gönderiliyor, “Masonluk ve İsrail aley-
htarlığından vazgeçmemesi ve aslen Yahudi olan ama zahiren 
Müslüman-mücahit tanınan beş kişiyi teşkilata sokup, yüksek 
görevlere kabul etmemesi” halinde partisinin kapatılacağı söy-
leniyor, kabul edilmeyince ertesi gün Milli Nizam’a kapatma da-
vası açılıyordu… Ama ne olduysa Selamet Partisine 12 Eylüle 
kadar dokunulmuyordu. Ve tabii bu tavizlerden Erbakan Hoca 
karlı çıkıyor ve tarihi atılımlarına fırsat buluyordu.

Şimdi şunları sormak lazımdı: 
1- İftiracı’nın iddiasına göre, Erbakan Hoca cihat paralarını 

mala çevirip kendi üstüne yapmasaydı, bugün çocuklarına mi-
ras kalmayacaktı. Çocuklarının ise, babalarından kalan mirasın 
nasıl kazanıldığını bilmeleri ve hele Rahmetli babalarından şüp-
he etmeleri imkânsızdı. O halde “bu mallara el konulmasın ve 
cihat paraları zayi olmasın diye bunları güvenilir bir heyet ye-
rine kendi üzerine alması” bile Erbakan için oldukça yanlış ve 
yakışıksız bir davranış sayılmaz mıydı?

2- Hoca, hâşâ bu denli duyarsız ve tutarsız bir insan mıydı?
3- “Nasıl olsa çocuklarım, davanın hakkını gasp etmezler” 

diye düşünmüşse ve iddialara göre şimdi çocukları da bunları 
vermediğine göre, Rahmetli Hocamız, öz evlatlarının bile karak-
terini tanımayacak ve beytülmal konusunda bu denli tedbirsiz 
davranacak kadar saf mıydı?

4- Tamamen iftira olarak hazırlandığı ve çocukları üzerinden 
Hoca’nın suizan altında bırakılıp camiamızın kafasının karış-
tırıldığı çok açık olan bu iddialar doğru ise, Oğuzhan Asiltürk 
sağda solda fesat çıkarıp kin kusacağına, elinde de belgeleri ve 
şahitleri varsa, dava parasını kurtarmak için hukuki yollara niye 
başvurmazdı?

5- Haydi O yalan uydurup iftira atıyordu, peki çocukları niye 
bu haksız ve ahlaksız isnatları susturacak girişimleri bir türlü 
başlatmazdı? 

6- Ve Türkiye’deki marazlı ve Masonik medya, Milli Görüş’e 
sızdırdıkları has adamı olan Oğuzhan’ın yıpranmaması için mi, 
bu gelişmeleri uzun zaman duymazdan gelip gündeme taşıma-
mışlar, ardından da, şeytani bir kinle Erbakan Hocayı suçlamak 
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için kullanmışlardı? Kendisi evli olduğu halde ve yine resmen 
evli olan ve kocasından ayrı yaşayan sekreterini alıp evine gö-
türen dönemin Adalet Bakanı arkadaşının bu uçkur kazasını da, 
malum medya niye haber bile yapmamıştı!? Çünkü bunları yaz-
mak, elbette Erbakan’ı zora sokardı, ama Milli Görüş’teki kendi 
ajanları da deşifre olacaktı!

7- Şimdi iman, iz’an ve insaf ehli söylesin: Bu aslı bozuk 
münafıklar, özel ve yabancılara kapalı bir mekanda istişare mi 
yapmaktaydı, yoksa herkese açık bir ortamda ve milyonların iz-
lediği tv ekranlarında, Erbakan Hoca’ya ve çocuklarına iftira mı 
atmaktaydı? Hoca’yı töhmet altında bırakan iddiaları yetmezmiş 
gibi, Oğuzhan Asiltürk’ün Erbakan’ın çocukları biribirine karşı 
kışkırtıp mahkemelik olmalarına ve medya malzemesi yapılma-
larına yol açan bu Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş’e karşı nasıl 
derin bir kin taşımaktaydı?

20 Mart 2012 tarihinde ÇAY TV. Bakış Açısı programına katılan 
Genel Başkanın “üstadım” diye iltifat yağdırdığı Abdurrahman Dili-
pak gibi şarlatanların; “cihat paralarıyla alınan malları zimmetlerine 
geçirmekle suçlanan, Erbakan’ın çocuklarıyla ilgili, kasıtlı ve saptırı-
cı soruları karşısında, Oğuzhan Asiltürk’ü aklayıcı hatta haklı çıkarı-
cı tutarsız tavırları… Ve rahmetli Hocamızı töhmet altında bırakacak 
kaçamak yanıtları.” Tam anlamıyla mide bulandırmakta ve kendisi-
ne umut bağlayan gönüldeşlerimizi hayal kırıklığına uğratmaktaydı.
Hayret ki hayret, bir etiket uğruna bunca hakaret ve hıyanete nasıl 
sessiz ve tepkisiz kalınırdı?! Eh, ne diyelim, Oğuzhan gibi lidere işte 
böyle bir gölge yakışırdı.

Nur Suresinin şu ayetleri iftiracıların ayarını ortaya koymaktaydı:
11- (Hz. Peygamberin eşine) Doğrusu, uydurulmuş bir yalan-

la ve ağır (zina) iftirayla gelenler, sizin içinizden sizinle birlikte 
davranan bir ekiptir; siz onu (iftira olayını) kendiniz için (kötü) 
bir şer saymayın, aksine o sizin için bir hayırdır. (Çünkü bu ta-
vırları, münafıkların tanınmasına ve ayrışmasına vesile olacaktır.) 
Onlardan her bir kişi kazandığı günahın cezasını çekecektir. 
Onlardan (iftiranın) büyüğünü yüklenen ise daha büyük bir azabı 
hak etmiştir.
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12- Onu (masum kadın ve erkeğe iftira suçunu) işittiğiniz za-
man, erkek mü’minler ile kadın mü’minlerin kendi nefisleri (vic-
danları) adına hayırlı bir zanda bulunup: “Bu, açıkça uydurul-
muş iftira ve yalandır” demeleri gerekmez miydi?

13- (Bu asılsız ve kasıtlı iddiaları ortaya atanlar, bunları ispatla-
mak üzere) Ona karşı dört şahit getirmeleri lazım gelirdi. Şahit-
leri getirmediklerine göre, artık onlar Allah katında alçak yalan-
cıların ta kendileridir.

14- Eğer Allah’ın dünyada ve ahirette sizin üzerinizde fazlı ve 
rahmeti olmasaydı, içine daldığınız dedikodudan (ve bu iftiralara 
sessiz ve tepkisiz kalmaktan) dolayı size büyük bir azap dokunu-
verirdi.

 30 Aralık 2004 tarihli wikileaks belgelerinde ve tutuklu iken 
esrarengiz biçimde ölüveren Kaşif Kozanoğlu’nun cezaevi not 
defterinde  İsviçre bankalarındaki 800 milyon doları bulunduğu 
iddia edilen dindar kahramanın, bunca parayı nereden kotardı-
ğını sormayan AKİT’in şarlatan yazarları “cihat parasını koru-
yor” kılıfıyla, rahmetli Hocanın 3-5 milyon liralık mal varlığının 
dedikodusunu yapıyordu. Oysa iktidar yalakası ve din istismar-
cısı bu sahte İslamcılar:

1- Bunların Milli Görüş gömleğini niye çıkardığını?
2- Boyunlarına Yahudi Lobilerince niye cesaret madalyası 

takıldığını?
3- Sn. Başbakan’ın Irak ve Libya’dan sonra, şimdi Suriye ve 

nihayet İran ve Türkiye’nin parçalanmasını amaçlayan BOP’a, 
kimler tarafından ve neyin karşılığı eşbaşkan atandığını?

4- Irak, Libya ve Suriye işgallerine ve vahşetlerine, hangi ge-
rekçe ile AKP’ye taşeronluk yaptırıldığını?

5- Zinanın, kumarın, domuz eti ve yağının, hangi mazeret ve 
mecburiyetle serbest bırakıldığını?

6- Ahlaki ve ailevi tahribat konusunda, AKP döneminde niye 
patlama yaşandığını?

7- AB ve ABD’nin güdümündeki bir dünya düzeni içinde, 
kahramanlık rolü oynamanın ve İslam’ı Siyonizm’in aracı haline 
sokmanın Kur’an’daki karşılığını?



436 A h m e t  A k g ül

8- Ülkemizde tarım ve hayvancılığın nasıl batırıldığını ve tüm 
fabrika ve stratejik kurumlarımızın nasıl yabancılara satıldığı-
nı? Evet bir tek sefer olsun, ciddiyet ve cesaretle sorgulamış 
olsalardı; belki Rahmetli Hocayla ilgili tenkit ve tahriklerinde de 
samimi olduklarına kanaat getirebilirdik. Ama hep “cerahata ko-
nan ve goncadan uzak duran karasinek” misali, Erbakan’ın fazi-
letlerini bile tenkit, ama Erdoğan’ın acziyetlerini bile tebrik eder-
seniz, elbette siz itimat ve itibar edilmez durumuna düşersiniz…

Hoca’nın tamamının toplamı 148 kilo altın değerinde olan 
mal varlığı kalmıştır.

Rahmetli Erbakan’ın çocukları arasında dava konusu olan 
mal varlığı tartışması 18 yıldır Türkiye’nin gündemine taşın-
maktaydı. Oysa Hocamız, 1994 yılında liderlerin mal varlığı tar-
tışmasının yaşandığı süreçte düzenlediği basın toplantısında 
mal varlığını tek tek açıklamıştı. Erbakan, o günkü açıklamasın-
da, söz konusu mal varlığını sanayicilik ve öğretim üyeliği dö-
neminde kazandığı gelirlerin birikimiyle ve miras suretiyle elde 
ettiğini, bunların 148 kilo altına karşılık geldiğini vurgulamıştı. 
İşte 1994’teki Erbakan’ın mal varlığı;

1- İstanbul Halıcılar caddesi’ndeki iki daire (babadan miras) 
Sinop’ta 21 parça arsa ve tarla (anneden miras).

2- Ankara’da Güven Sokak’ta aynı apartmanda 130 ve 160 
metrekare iki daire.

3- Kazan’da yazlık kooperatifte arsa.
4- İzmit Bahçecik’te kooperatifte 2 parsel.
5- Balıkesir Altınoluk’ta 3 parsel (parsellerden birinde pre-

fabrik ev, diğerinin üzerinde iki bahçe evi).
6- Ankara Balgat’ta iki arsa üzerine yapılan ev.
7- 3 Adet otomobil (Opel Vectra marka ve 1993 model Merce-

des 200 ve Mercedes 300).
8- Nakit olarak 421 bin dolar, 532 bin İsviçre Frangı, 611 bin mark.
İşte bugün, hem doğrudan çocuklarına intikal eden, hem de 

tedbir olarak başka kişiler üzerinde gösterilen toplam mal var-
lığı da; Zaten ancak 148 kilo altın karşılığı olan 15 milyon TL. 
civarındadır.
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Erbakan’ın Bosnalı mazlumlara yardımları:
Onbeş yıl kadar önce, Almanya’ya gelen şimdiki RTÜK Baş-

kanı Prof. Davut Dursun ve AKP milletvekili Prof. İrfan Gün-
düz’ün, “Erbakan’ı ve Türkiye’deki parti davasını bırakın ve ken-
di geleceğinizi kurmaya bakın” şeklindeki milli görüş bağlılarını 
Hoca’ya karşı kışkırttıklarını görünce, fesatlıklarını ve haksızlık-
larını yüzlerine vurup susturmuştuk. İşte orada bunlara kapılan 
ve “Erbakan bizim gönderdiğimiz paralarla Bosna kahramanlığı 
yapıyor.” Diyen bazı bölge başkanlarına sormuştuk:

- Söyleyin bakalım, bugüne kadar, Bosna ‘ya yardım amaçlı, 
toplam kaç lira yolladınız?

- “Üç (3) milyon mark’tan fazladır.
- Peki, bu parayla bir salça fabrikası bile kurulabilir mi?
- Elbette hayır…
- Oysa Bosnalı Müslümanlar, hem beş yıl sürekli savaşmış, 

tarım ve sanatla uğraşamamış, ama bütün yaşama ve savun-
ma ihtiyaçlarının karşılanması yanında, 1-Tank ve zırhlı araç 
tamir fabrikası. 2-Mermi ve mühimmat fabrikası. 3-Uçak savar 
füze fabrikası kurmuşlardı. Bunların maliyeti yüz milyonlarca 
dolardı. Ve önemli kısmını Erbakan Hoca ayarlamıştı. Sizin 3-5 
milyon markınız Bosnalıların bir yıllık ekmek şeker parası bile 
olmazdı!

Mustafa Tahhan’ın itirafları:
2012 yılında İstanbul’da yapılan “Erbakan’ı anma” toplantısına 

katılan Dünya gençlik teşkilatı eski başkanı Mustafa Tahhan: “Ben 
size, Erbakan Hoca’nın Bosna halkına ve İzzet Begoviç’e sağla-
dığı çok büyük yardımları anlatsam hayretler içinde kalırsınız” 
anlamındaki Arapça sözlerini, partiyi kuşatan münafıkların tembihle-
diği kişi, ısrarlı uyarılara rağmen bu önemli gerçeği maalesef Türkçe 
tercüme etmeyip atlamıştı. Erbakan Hoca’nın hangi ülkelerden 
hangi ağır makineleri nasıl temin edip, Bosna’ya hangi yöntem-
lerle ulaştırdığını İstanbul eski İl başkanı Rahmetli Osman Yu-
makoğulları’ndan dinlemek lazımdı.

Erbakan’ın Kaddafi üzerinden Çeçenistan’a sahip çıkması:
1996’da Trablus’ta tertiplenen ve tüm dünyadan 600’den faz-



438 A h m e t  A k g ül

la yüksek ilim ve gönül ehlinin katılımıyla gerçekleşen “TASAV-
VUFİ AHLAK VE MANEVİ KALKINMA” konferansına katılmak 
ve bildiri sunmak üzere bizi Libya’ya gönderen Erbakan Hoca, 
O sırada ambargolar yüzünden perişanlık çeken Kaddafi eliyle, 
Çeçenistan mücahitlerine çok önemli miktarda yardım gönde-
rilmesini ayarlamıştı ve şunları hatırlatmıştı;

1- Mazlum ve Müslüman Çeçen halkının meşru haklarını sa-
vunmalarına yardımcı olmak bir iman ve insanlık vazifemizdir.

2- CIA ve MOSAD’ın bölgeyi karıştırmak ve Türkiye’yi zora 
sokmak niyetiyle, TALİBAN’cı ve VEHHABİ görünümlü kişiler 
eliyle yaptırmaya çalıştığı provakasyonlara ise gelmemelidir.

3- Makul şartlar oluşursa, Rusya ile Çeçen mücahitlerinin 
anlaşıp uyuşmasına destek verilmelidir.

Daha sonra 28 Şubat kışkırtmasına hazırlık amacıyla, D-8 
oluşumu için yaptığı Libya ziyaretinde, Kaddafi’nin kışkırtılıp 
Erbakan’a karşı saygısız davranışlarını da yine CIA destekli 
Türkiye masonları ve dışişleri elemanları tezgahlamıştı. (Bak. 
Ergün Diler. Takvim Gazetesi – 28 Şubat 2012) Kaddafi’nin ku-
lağına 1995’te Malta‘da Mossad ajanlarınca, katledilen Filistinli 
liderlerden Fethi Şikaki suikastinde Erbakan’ın hükümet orta-
ğı olan Tansu Çiller’in de parmağı olduğu yalanı fısıldamıştı. 
Şimdi BOSNA, ÇEÇENİSTAN, FİLİSTİN, Türki Cumhuriyetler ve 
Çin Sincan bölgesi gibi milli direniş hareketlerine yüzmilyonlar-
ca dolarlık yardımları sağlayan, üstelik asla bunların reklamını 
yapmayan ve siyasi rantına tenezzül buyurmayan bir Zatın, kal-
kıp üç beş milyonluk bina ve arsaya tenezzül edeceğini söyle-
mek, ahmaklıktan öte alçaklıktır.

Siyonizmi ve emperyalizmi tanımadan yeterli tedbir alına-
mazdı.

Dünyamız artık küreselleşmiş, yani aynı merkezlerden yö-
netilir hale gelmiştir. Görüntülü iletişim araçları ve internet 
bağlantılarıyla sadece devletler, şirketler ve örgütler değil, çok 
uzaktaki fertler bile kolaylıkla birbirine ulaşmakta, anlaşmakta 
ve ortak projelerini geliştirip yürütebilmektedir. Bu son sistem 
teknolojik imkânlar, insanlığa önemli fırsatlar sunduğu gibi, bü-
yük tehdit ve tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Rotary ve 
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Lions benzeri Masonik organizeler ve küresel merkezlerin gü-
dümündeki sivil örgütlenmeler vasıtasıyla, farklı din, düşünce 
ve kavimden bütün insan topluluklarını kontrol eden ve çeşitli 
kesimleri, ele geçirdiği reisleri, liderleri, şeyhleri üzerinden yön-
lendiren SİYONİST odaklar, CIA, MOSSAD, CFR ve Bilderberg 
gibi etkin kuruluşlarla HÜKÜMETLERE, MUHALEFETE ve ülke-
lerdeki medyaya, yargı sistemine, polise ve silahlı kuvvetlere de 
tesir edip tetiklemektedir. Yani ülke ve bölge politikalarını etki-
leyecek, halkların eğilim ve tercihlerini değiştirip dönüştürecek 
ölçekteki kurumlar arası sertleşme ve restleşmelerin, cemaatle 
Hükümet didişmesinin öyle basit rekabet ve bahanelerle meyda-
na geldiğini düşünmek ve küresel güçlerin bölgesel ve evrensel 
projelerini ve stratejilerini göz ardı etmek, sonunda bilmeden 
onlara figüranlık etmekten başka sonuç vermeyecektir.

Bugün yeryüzündeki: Kökenleri, kültürleri, tarihi birikimleri, 
dinleri ve mezhepleri birbirinden oldukça farklı milyarlarca in-
sanın:

• Meşrubat olarak neleri içeceğine,
• Hamburger ve cips olarak ne yiyeceğine,
• Ayakkabıdan pantolona, mayosundan kabanına kadar er-

kek-kadın herkesin ne giyeceğine,
• Hangi hastalığın hangi ilaçlarla tedavi edileceğine,
• Hangi şarkıların dinlenip, hangi filmlerin, hangi çizgi filim-

lerin, hangi porno rezaletlerin izleneceğine,
• Hangi markaların reklâm edilip hangi firmaların iflas ede-

ceğine karar veren 13 (on üç) Yahudi ailesini, yani Siyonizm 
gerçeğini ve bunların güdümündeki ABD ve AB’nin kuruluş 
ve işleyiş biçimini bilmeden, Türkiye’mizdeki ve bölgemizdeki 
gelişme ve çekişmelerin perde arkasındaki gerçek nedenlerini 
fark etmemiz ve milli siyaset ve stratejiler üretmemiz hayaldir. 
Böyle bir dünya düzeni içerisinde, milliyetçilik taslamanız da, 
sosyalistlik yapmanız da, İslamcılık oynamanız da, kendinizi ve 
çevrenizi kandırmaktan öteye geçmeyecektir. İşte canlı örnek: 
12 Eylül darbesine, solcular karşı, sağcılar karşı, İslamcılar 
karşı, ulusalcılar karşı, masonlar karşı, sabataycılar karşıdır… 
Öyle ise, ya 12 Eylül ABD’yi aldatarak yapılmış, sonuçları milli 
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olan bir harekettir… Veya bu müdahillerin hepsi Millicidir!?
• Bakınız 300 milyonluk ABD’deki Yahudi nüfusunun sadece 

3 milyon olduğu söylenir, yani yüzde birdir. Ancak Amerikan 
tarihinde ve günümüzdeki Devlet Başkanı, Bakan, Vali ve Be-
lediye Başkanı, CIA ve FBI Başkanı, Kuvvet Komutanı ve Ge-
nelkurmay Başkanı, IMF ve Federal Reserve (Amerikan Merkez 
Bankası) Başkanı, en büyük ve uluslar arası bin (1000) büyük 
holdingin sahibi ve başkanı, büyük medya patronları, yüksek 
yargı ve bürokratik makamları işgal eden Yahudi ve Yahudi dön-
mesi kişilerin diğer ABD vatandaşlarının en az yüz katı olduğu 
görülecektir.

• Şimdi nüfusun yüzde birini teşkil eden bir kesim, ülke yö-
netiminde, üst düzey mevkilerde, şirket ve holdinglerde diğer-
lerinin tam yüz misli oranda etkin ve yetkin bulunuyorsa, bunu 
sadece tesadüfle veya Yahudilerin üstün yetenek ve gayretiyle 
izah etmek safdilliktir. İşin gerçeği, nice yüzyıllar boyu sürege-
len ve din olarak Kabalist düşüncelerle şekillenen bir Siyonist 
Yahudi organizesi, ABD’nin fikri ve fiili DERİN DEVLETİDİR.

• Yahudiler olağanüstü kabiliyet ve meziyetlere sahip olduk-
larından değil, ama inanç haline getirdikleri şeytani emelleri uğ-
runda; sürekli, sistemli, organizeli, disiplinli ve her türlü esbaba 
riayetli biçimde ve nesilden nesile geçen gizli ve kirli öğretiler 
sayesinde, binlerce yıl sonra bile olsa dünyaya hâkimiyet he-
define, resmen değil ama fikren ve fiilen erişmişlerdir. Ancak 
bu onların yenilmez ve asla baş edilmez oldukları anlamına gel-
memektedir. Bu birkaç bin sene içerisinde, mesela Türkler ve 
özellikle de İslamiyet’le birlikte en az beş tane dünya çapında 
imparatorluk kurabilmiştir ve işte Anadolu Selçuklu ve Osmanlı 
varisi Türkiye Cumhuriyeti bin yıldır devam etmektedir. Ama Ya-
hudilerin 4 bin sene sonra ancak kurabildikleri İsrail’dir, onun-
da akıbeti bellidir.

Bu çağdaş Firavunluk Düzeni, şöyle ayarlanmıştı:
• 6 milyar insanın her biri küresel tefecilere, Rockefellerin 

başında bulunduğu 300 Yahudi ailesine her yıl 1200 dolar- top-
lan 7 trilyon dolar, faiz vergi ve rüşvet ödemek zorundaydı.

• Herhangi bir ülkede rasgele bir marketten alınan her eşya-
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nın üçte biri gizli faiz olarak Siyonistlerin kasasına akmaktaydı.
• Her uçak biletinin % 10 IATA eliyle, her gemi biletinin % 9’u 

LOYD vasıtasıyla, her para transferinin % 1’i sömürü tekeline 
aktarılmaktaydı.

• Her 10-20-50 yıldaki büyük krizler, milli servet ve şirketle-
rin, Siyonist Yahudilerin eline geçmesiyle sonuçlanmaktaydı.

• Bugün Avrupa’daki krizlerin arkasında da Bilderberg, CFR, 
Triterial komisyon ve Goldman sachs gibi küresel Yahudi kuru-
luşları vardı.

O dönemde:
A- Yeni Yunanistan Başbakanı Lukas, triterial komisyon üye-

si- Yahudi kökenliydi.
B- Yeni İtalyan Başbakanı Mario Monti aynı kuruluşun üyesi- 

Yahudi kökenliydi.
C- Estonya Devlet Başkanı Toomas Hendrik aynı kuruluşun 

üyesiydi.
D- Dünya Bankası Başkanı, Robert B. Zoellick aynı Siyonist 

kuruluşun üyesi ve Yahudiydi.
E- Ve dahi bizim meşhur Kemal Derviş’imiz ABD, Yahudi ser-

mayeli Goldman Sachs Bankın hizmet görevlileriydi… Bunların 
hepsini tesadüflerle izah etmek akıl karı değildir. İşte bu gerçek-
leri dile getirdiği ve “Havuz sistemi, D-8’ler” gibi milli tedbirler 
geliştirdiği için Erbakan Hükümeti 28 Şubat darbesiyle ama asıl 
ABD Siyonist Lobilerinin tertibiyle devrilmiştir. Erbakan Hoca 
kendisini, partisini ve hükümetini feda etmiş Türkiye’mize ve 
Silahlı Kuvvetlerimize zarar verilmesine müsaade etmemiştir.

Şimdi 28 Şubat sürecindeki, saldırı ve soytarılıklarından 
pişmanlık duyarak; “keşke Milli Görüş ve Erbakan’ı doğru tanı-
saydık! Keşke o günler yaşanmasaydı! Milli Görüş’ün emperya-
lizmle mücadelesi iyi anlaşılsaydı” diyen Osman Özbek yine de 
Fetullahçılardan daha tutarlıydı. İşte Ali Ünal’ın Kargaları Bile 
Güldüren F. Gülen Savunması:

Sonraki yıllarda cemaat yazarları, takiyye ve kıvırma sanatı-
nın her türünü kullanarak 28 Şubat ayıbından aklanmaya uğra-
şıyordu. Örneğin Ali Ünal, 3 Temmuz 2006 tarihli Zaman’da, isim 
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vermeden Milli Çözüm Dergisinin bir sorusunu şöyle yanıtlıyor-
du: “28 Şubat’ta ordu yanlısı bir tavır takınan Fethullah Gülen, 
neden şimdi Şemdinli ve birbiri sıra patlak veren çeteler hadise-
sinde özgürlükçü bir tavır ortaya koyuyor?” diye soruluyordu. 
Oysa bu iki tavır arasında Hocaefendi’nin bir çelişkisi bulun-
muyordu. Darbelere her zaman karşı olmuş olan Hocaefendi, 
28 Şubat sürecinde Erbakan’ın uyumsuz hareketlerinin darbe 
sebebi teşkil edeceğini gördüğü için, muhtemel bir müdahale-
yi önlemek maksadıyla hükümetin çekilmesini istiyordu.” Yani 
Fetullah Gülen, darbe olmasın diye Erbakan’a karşı TSK’yı des-
tekleyip 28 Şubat’a arka çıkıyormuş!... Vay anasını be, Fetullah 
Gülen meğer ne kadar ince ve derin düşünüyormuş!

Peki, bir dönem şu Fetullahcılara dokunan niye yanıyordu? 
Hatta bazı bakanlar, işadamları, yazarlar ve Milletvekilleri niye 
Recep T. Erdoğan’ın değil de Fetullah’ın tarafında yer alıyor-
du? Çünkü ABD’nin ve Yahudi lobilerinin, Başbakandan ziyade 
Fetullah’ın arkasında olduğunu herkes biliyordu. Yani herkes 
cemaat bahanesiyle Amerikan tanrısına tapınıyordu.

Atatürk’ü dinsizlikle suçlayanlar “Askere Din Kitabı”nı oku-
malıdır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında hazırlanan, dönemin GKB. Ma-
reşal Fevzi Çakmak tarafından övgülü bir önsözü yazılan ve 
Diyanet İşleri Başkanlarından büyük alim Ahmet Hamdi Akse-
ki Hocamızca hazırlanan, “ASKERE DİN KİTABI”; Atatürk’ün 
Cumhurbaşkanlığı sürecinde, bütün askeri birliklerde ders ki-
tabı olarak okutulmuştur. Çünkü Atatürk imansız ve İslamsız bir 
milletin ayakta kalamayacağını ve hele maneviyatsız bir askerin 
düşmanla savaşamayacağını, vatanını ve halkını hakkıyla sa-
vunamayacağını bilecek kadar akıllı, inançlı ve şuurludur. Ata-
türk’ü hem Devrim simsarcılarının hem de Din istismarcılarının 
elinden kurtarmak da boynumuzun borcudur.

Ahmaklık; Çelişkilerin Farkına Varmamaktır! Bunların 4+4+4 
diye gündeme getirdiği ve haftalarca kamuoyunu meşgul ettiği, 
yeni eğitim sistemi tartışmasıyla, asıl amaçladığı şunlardır:

1- Sözde “İmam – Hatiplerin orta kısmını açacağız” bahane-
siyle, Kenan paşanın en hayırlı icraatlarından Din Kültürü ve 
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Ahlak Bilgisi dersini mecburi olmaktan çıkarmak,
2- İleride Özerk Kürdistan’ın resmi eğitim dili yapılmasına 

yasal zemin hazırlamak üzere “Kürtçeyi seçmeli ders” olarak 
okutmaya başlamak,

3- “Dindar AKP’ye karşı, kindar CHP’nin laiklik kavgası” ile 
toplum oyalanırken, BOP çerçevesinde Irak ve Libya gibi parça-
lanmaya hazırlanan Suriye müdahalesini meşrulaştırmak,

4- BDP’lilerin ve Suriyeli muhaliflerin itiraf ettikleri ve stra-
tejik müttefikimiz(!) ABD’nin resmen sahiplendiği üzere, Suri-
ye’de bir Kürdistan bölgesi oluşturmak.

5- Ve nihayet, Barzani’nin açıkladığı gibi, Türkiye’de de fede-
ratif Kürdistan’ı kurduktan sonra; Suriye, Irak, İran ve Türkiye 
parçalarını birleştirip BÜYÜK Kürdistan hedefine (daha doğru-
su BÜYÜK İSRAİL hayaline) ulaşmaktır.

İnsana verilen AKIL; “şunlar doğru ise şunlar da doğrudur, 
bunlar yanlış ise bunlar da yanlıştır” şeklinde bir mukayese 
ve muhakeme (karşılaştırma ve uygun karar alma) hassasıdır. 
İyilikle kötülükleri, adaletle zulümleri, yararlı şeylerle zarar ve-
renleri, güzellikle çirkinlikleri birbirinden ayıramayan, temyiz ve 
doğru tercih yeteneği bulunmayan insan, Kur’an’a göre basit 
ve fasit bir varlıktır. Her şeye rağmen tarihi hesaplaşma kaçınıl-
mazdır ve bu sefer tarihi kötüler değil, iyiler yazacaktır. Aziz Ho-
camız’ın: “ya dünyaya hükmedeceksiniz veya bir kasabayı bile 
değiştiremezsiniz.” Vasiyeti yerini alacak ve Adil Düzen mutla-
ka kurulacaktır. Ve böylece Türkiye yeni bir medeniyet merkezi 
ve mimarı olarak Mustafa Kemal’in hedeflerine ve hayallerine 
erişmiş olacaktır.



AHMET AKGÜL KİMDİR?

Araştırmacı-Yazar, Düşünür ve Siyaset Bilimci olarak tanınan Ah-
met Akgül, Milli Görüş çizgisinde önemli bir fikir adamıdır. Olaylara 
insan eksenli ve İslam endeksli yaklaşmaktadır.

2004 Ocağında, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’da aylık olarak 
yayınlanan “Milli Çözüm” Dergisini çıkarmaya başlamıştır.

Uzun süreli, ciddi ve çileli bir mücadele dönemi yaşamış ve bu 
duyarlı, tutarlı ve kararlı tavrını hiç bırakmamıştır. Bu yüzden pek 
çok sıkıntı ve saldırılara uğramış, defalarca mahkeme açılıp tutuk-
lanmış ve hapis yatmıştır.

İnancımız ve ihtiyacımız olan evrensel hukuk kurallarının; bütün 
insanlığın ortak değeri ve hayat düzeni haline getirilmesi, “Demok-
rasi, Laiklik ve özgürlükler” gibi çağdaş kurum ve kavramların; ilmi 
ve insani temellere göre yeniden şekillenmesi… Ve Türkiye’nin yeni 
bir barış ve bereket medeniyetine öncülük etmesi konularında yo-
ğunlaşmıştır.

Üstadımızın, başta “İnsanın Yozlaşması”, ardından “Adil Dü-
zen ve Yeni Bir Dünya” ve yine “Barış ve Bereket Nizamı “İslam 
Davası” ve Yozlaştırılan “Cihat Kavramı” gibi birçok kitapları İngi-
lizce’ye çevrilip merkezi Londra’daki Cagalogu Yayıncılık organi-
zesiyle; Amazon ve Bornes&Noble (bn.com) gibi dünya genelinde 
dağıtım yapan yüzlerce online sitesinde ve dijital (e-kitap) sayesin-
de 20 kadar ülkede yayınlanıp okunmaktadır. Ayrıca Üstadımızın 
“Yüce Kur’an’ımızın Manası ve Mesajı” başlıklı Meali Kerim yo-
rumları ile “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” kitaplarının Rusça 
tercümeleri tamamlanıp basılmış olup; Almanca, Japonca ve 
Arabça tercümelerinde de sona yaklaşılmıştır.

Milli siyaset ve sorumluluk düşüncesini farklı bir boyutta ele alan 
ve yorumlayan Hocamız; yaklaşık 40 yıldır Türkiye’mizin her yerin-
de, Avrupa’da ve İslam ülkelerinde, önemli seminer ve konferansla-
ra katılmaktadır.
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Mili Görüş’e çöreklenmiş bazı şaibeli kişilerin gizli niyet ve 
tertiplerini haber vermesi, uzun vadeli hedefler ve stratejik ta-
vizler sonucu Partiye girdiklerini sezmesi ve söylemesi nede-
niyle, Ahmet Akgül’ün teşkilatlarda ve Milli Görüşçü kuruluşlar-
da hizmet vermesi engellenmeye çalışılmış; Erbakan Hoca ise, 
kendisinin daha bağımsız davranabilmesi ve nifak çarkı içinde 
körletilip kirletilmemesi için bu girişimlere karşı çıkmamış, ama 
kendisini uzaktan destekleyip yönlendirmekten de geri durma-
mıştır. Erbakan’ın “Adil Düzen” projeleri, AKP’nin siyasi hileleri 
ve karanlık ilişkileri, Fetullahçı Cemaatin gizli mahiyeti konula-
rında sayılı uzmanlardandır. 

1949 Elazığ doğumlu olan, çeşitli konularda yayınlanmış ve ha-
zırlanmış altmış yedi eseri bulunan yazarımız, evli ve beş çocuk ba-
basıdır.

Hocamız’ın Başlıca Kitapları:
■Kur’an’ı Kerim’in Türkçe Meali (Abdullah Akgül Yayına Ha-

zırladı) ■Milli Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız. (2 Cilt)  ■İnsan’ın 
Yozlaşması. ■İslam Davası ve Cihat Kavramı. ■Kur’an-i Kavramlar 
ve Yorumlar. ■Ruhlar, Sırlar ve Uzaylılar. ■Dünyanın Değişimi ve 
Erbakan Devrimi. ■Bizim Atatürk. ■AKP ve Akıbeti. ■AKP İntihara 
Gidiyor. ■Türkiye Uçuruma sürükleniyor. ■Dünya Dönüşüme Ha-
zırlanıyor. ■Cumhuriyet Türkiyesinde Nifak Hareketleri. ■Küresel 
Fesatçıklık ve Fetullahcılık. ■Osmanlıdan Cumhuriyete Kripto Ya-
hudiler ve Pakraduniler. ■Bir Devrim Yaşanıyor. ■Gönül Seması ve 
Tasavvuf Kapısı. ■Mesaj ve Metot. (İletişim ve İşbirliği Sanatı). ■Dış 
Politikamız. (1. Cilt) BOP’un Temelleri. ■Dış Politikamız. (2. Cilt) Ta-
rihin En Talihli Değişim Süreci. ■Din, Devlet ve Demokrasi. ■Mede-
niyet Mücadelesi ve Mehdiyet Müjdesi. ■Siyaset ve Strateji Bilgeliği. 
■Başörtüsünün İnkârı ve İstismarı. ■Ergenekon Senaryosu, “At De-
ğiştirme” Operasyonu mu?. ■Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya. ■Ah-
u Figan’ım (Şiir Kitabı). ■Cezaevinde Yazdıklarım. ■Din Dengedir, 
İslam İlericiliktir. ■Hikmet Çiçekleri (Şiir Kitabı). ■Milli Görüş’ün Ma-
razlıları. ■Refah-Yol’la Rantiye Savaşı. ■Tarikat Terbiyesi ve Ahlâk 
Tedavisi. ■Terör–Masonluk ve Mafia Medeniyeti. ■Yakın Tarihimizde 
Yüceler ve Cüceler. (3 Cilt)  ■Zafer Müjdeleri. ■Hayatın Gerçeği ve 
İnsanlığın Gereği. (Hazırlanıyor) ■Osmanlı Sistemi ve Abdulhamit 
Siyaseti. ■Deccalizm: Siyonist Yahudi Şebekesi. ■Sözün Çözü-
me Dönüşmesi (Siyasi Fıkralar) (Hazırlanıyor). ■BDP’nin Özerklik 
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Ezanı ve Türkiye’nin Cenaze Namazı ■Türkiye Tarihi Dönemeçte, 
Ya Yıkılacak, Ya Şahlanacak!. ■Sabah Yakın Değil mi? ■Rüyaların 
Öğrettikleri ve Yakın Çevremizden İlginç Örnekleri ■Tuz Kokarsa… 
■Bilge Erdoğan’dan, İlkeli Numan’a ■Dilin Düğümü Çözüldü (Şiir Ki-
tabı) ■Türkiye Büyüyor mu, Bölünüyor mu? ■Katı Ulusalcıların ve 
Ilımlı İslamcıların Din Tahribatı. ■Amik Ovası ve Armegeddon Sa-
vaşı. ■Devrim Simsarları ve Din İstismarcıları. ■Dert Söyletir, Aşk 
İnletir. (Şiir Kitabı) ■Cemaatın Cılkı, Erdoğan’ın Çarkı, Erbakan’ın 
Farkı. ■Türkiye Kuşatılırken, Kuklaların Kapışması. ■Yeni İstiklal 
Savaşında Milli Şuur ve Ordu. ■Türkiye Dağılacak mı, Doğrulacak 
mı? (Ahmaklar Okumasın). ■İslamcı Münafıklar. ■Asker Darbesi 
Değil Devlet Müdahalesi Gereklidir. (Hazırlanıyor) ■Sistem Tahlili ve 
Siyaset Tenkidi. (Hazırlanıyor) ■Hidayet Kıvılcımı ve Hikmet Kılıcı 
(Şiir Kitabı). (Hazırlanıyor). ■Bir Darbe Analizi ve Sistem Krizi. ■Son 
Uyarılar (Hazırlanıyor).
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