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Temeli tevhîd ve tavanı takvâ olan bir 
dinin mensuplarıyız. Rabbimiz bir, pey-

gamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, dinimiz 
bir, devletimiz bir, milletimiz bir, vatanımız bir, 
bayrağımız bir. Birlik-beraberlik bizim ilkemiz ve 
ülkümüzdür. 

Bizi bölmek isteyenler de, bu özelliğimizi bil-
meyecek kadar bilinçsiz ve basîretsizdirler. Kıya-
meti koparsalar da bizi bölemez ve birbirimizden 
ayıramazlar. Biz böylesine bir birlik ve beraberlik 
içinde olan duyarlı ve dirayetli bir milletiz. Birimiz 
hepimiz, hepimiz birimiz içiniz.

Birlik ve dirlik şi’ârımız, dostluk ve kardeşlik 
şu’ûrumuzdur. Bu şi’âr ve şu’ûru dinimizden aldık, 
peygamberimizden öğrendik, büyüklerimizden 
gördük. 

Bize göre birlik, Allah’ın emri, Peygamber’in 
tavsiyesi ve İslamın îcâbıdır. Kutsal kitabımız 
Kur’ân-ı Kerîm’in Âl-i İmrân Suresi’nin: “Hep 
birlikte Allah’ın ipine (İslam’a) sımsıkı yapışın; 
parçalanmayın…” mealindeki 103. ayeti ile Enfâl 
Suresi’nin: “Allah ve Resûlüne itaat edin, birbiri-
nizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız ve 
kuvvetiniz gider…” mealindeki 47. ayeti İslama 
ve Kur’ân’a sarılıp, birlik ve dirlik içinde olmayı 
emreden ayetlerden ikisidir. 

Ümmetinin sarsılmaz bir binanın duvarları 
gibi sağlam ve yekvücut hâlinde olup, birbirinin 
sevinç ve üzüntülerini paylaşmalarını tavsiye 
eden sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in de konu ile 
ilgili hâdis-i şerîflerinden biri şöyledir: “Müminler 
birbirini sevmede, birbirine karşı sevgi ve merha-
met gösterme tek bir beden gibidir. O bedenin bir 
organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları 
da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler.” 

Öte yandan İslam dünyasının değişik yer-
lerinde Müslümanların birlik ve beraberlik içinde 
olmalarını isteyen din ve devlet büyükleri de, on-
lara ışık tutacak önemli uyarılarda bulunmuşlardır. 
Örneğin Kadı Fâdıl, Selahaddin Eyyûbî’nin vefa-
tından sonra biri kız, on altısı erkek olmak üzere 
geride kalan on yedi çocuğunun en büyüğü olan 
Melik Zâhir’e yaptığı nasihatinde şöyle demişti: 
“Eğer ittifak ederseniz, babanızın şahsından baş-
ka bir kaybınız olmaz. İhtilaf ederseniz, bundan 
sonra başınıza gelecek felâketlerin en küçüğü 
babanızın kaybı olur.”

Günümüzde birlik ve beraberliğimizi bozmak 
isteyenlerin millet ve memleketimize yapmaya 
çalıştıkları kötülüklerin üç amacı var. Bunların 
birincisi, yüzyıllardır bu topraklarda barış ve huzur 
içerisinde birlikte yaşayan aynı milletin fertlerini 
birbirine düşürmek, kardeşler topluluğunu karşı 
karşıya getirmektir. Milletimizin arasına fitne ve 
tefrika tohumları ekmektir. Ancak bunlar, beyhude 
birer çabadır. Zira bizler Malazgirt’te, Çanakka-
le’de, İstiklal Harbi’nde omuz omuza nice şehitler 
vererek bu toprakları hep birlikte vatan kılmış 
bir milletiz. Biz aynı ülkenin, aynı kültürün, aynı 
tarihin çocukları olduğumuz gibi, aynı dinin, aynı 
kitabın, aynı peygamberin müminleriyiz.

Bugün de kötülüklere, şiddet ve teröre karşı 
milletçe verilecek en büyük cevap, birbirimize 
daha fazla kenetlenmek, daha fazla sahip çık-
maktır. Kardeşlik mîsâkımızı yenilemektir. Kalple-
rimizin arasına sokulmak istenen fitne ve fesada 
aslâ geçit vermemektir.

Milletimizin karşı karşıya olduğu kötülüklerin 
ikinci amacı, bizleri umutsuzluğa sevk etmektir. 
Millet olarak bizim dünyayla, hayatla bağımızı 
koparmaktır. İnancımızı, bizi millet kılan değerleri-
mizi, aidiyet duygumuzu, ümidimizi, özgüvenimizi 
yok etmektir. Fakat bizler, ümitsizliği haram ilan 
eden bir dinin mensuplarıyız. Şartlar ne olursa 
olsun geleceğe dair umudunu aslâ kaybetmeyen 
bir peygamberin ümmetiyiz.

İstiklâl ve istikbalimizi hedef alan kötülük-
lerin üçüncü amacı da, milletimizi yeryüzündeki 
mazlum, mağdur ve mahrumların ümidi olmaktan 
çıkarmaktır. Oysa bizler, dünyanın her yerindeki 
masum yavruların, gönlü yaralı kadınların, beli 
bükük yaşlıların umudu olmaya devam etmeliyiz. 
Kaderine terk edilmiş Arakan’daki mazlumların, 
yüzyıllarca sömürülmüş Afrika’daki mahrumların 
ümidi olmaya devam etmeliyiz. Bizler bu bilinçle 
kötüye karşı iyinin, bâtıla karşı hakkın, zâlime kar-
şı mazlumun yanında durmaya devam etmeliyiz.

Şunu çok iyi bilmeliyiz ki, birlik dosta güven, 
düşmana korku vesîlesidir. Birleşip kenetleşmek, 
gelişip güçlenmeye, bölünüp parçalanmak da 
yıpranıp yok olmaya yol açar. Yekdiğeri ile yan 
yana gelip, bir arada bulunanlar hem kendilerini, 
hem de yakınlarını korurlar. Bölünüp parçalanan-
lar başkalarını korumak şöyle dursun, kendilerini 
dahi koruyamazlar.

Birlikten Kuvvet Doğar

Dr. İbrahim ATEŞ
YOYAV Genel Başkanı



Sayın milletvekilim, saygıdeğer konuklar, 
sevgili kardeşlerim!

24. Yoksullarla Dayanışma Haftası’nın içerdiği 
etkinliklerden biri olan “Millî Birlik ve Beraberlik” 
seminerini şereflendiren seçkin heyetinizi sevgi 
ve saygıyla selamlıyor, böylesine önemli bir fikrî 
birliktelikte bizimle birlikte olma inceliğini gösteren 
güzîde heyetinize gönülden ve samîmî şükranları-
mızı sunarak hoş geldiniz diyorum.

Birlik dosta güven, düşmana korku vesîlesidir. 
Birleşip kenetleşmek, gelişip güçlenmeye, bölünüp 
parçalanmak da yıpranıp yok olmaya yol açar. 
Yekdiğeri ile yan yana gelip, 
bir arada bulunanlar, hem 
kendilerini, hem de yakınla-
rını korurlar. Bölünüp parça-
lananlar başkalarını korumak 
şöyle dursun, kendilerini dahi 
koruyamazlar.

Dolayısıyla başarının 
baş şartı birlik, ikincisi de 
dirliktir. Bireyleri bir araya 
gelemeyen, birinin ak dediğine diğeri kara diyen ve 
asgari müştereklerde bile buluşamayan toplumla-
rın terakkisi tasavvur edilemez. 

Birlik ve beraberlik başarının baş şartı olduğu 
gibi, güçlü ve güvende olmanın da olmazsa olmaz-
larındandır. Bu gerçeğin bilincinde olan bireyler 
birbiriyle, aileler, toplumlar, köyler, kentler, ülkeler 
ve milletler yekdiğeriyle yan yana gelmeli, birlik ve 
dirlik içinde olmalı, haksıza karşı haklının yanında 
ve yardımında olmayı ilke edinmelidirler. Bilhassa 
bir Allah’a kul olup, imanı bir, irfanı bir, iz’ânı bir, 
fikri bir, zikri bir, şükrü bir, dini bir, devleti bir, bayra-
ğı bir, vatanı bir olan insanların düşmana karşı tek 
yürek ve tek bilek hâline gelmesi şarttır. Bu şarta 
uymamak ve dayanışmaya gerek duymamak, 

düşmanların saldırılarına açık kapı koymak olur ki, 
böyle bir hâl pusuda bekleyen düşmanların iştahını 
kabartmalarına ve saldırmak için fırsat kollamaları-
na vesîle olur. 

Birlik Allah’ın emri, Peygamber’in tavsiyesi ve 
İslam’ın icabıdır. Kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in 
Âl-i İmrân Suresi’nin: “ Hep birlikte Allah’ın ipine 
(İslam’a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın…” me-
alindeki 103. ayeti ile Enfal Suresi’nin: “Allah ve 
Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra 
korkuya kapılırsınız ve kuvvetiniz gider…” mealin-
deki 47. ayeti İslam’a ve Kur’ân’a sarılıp, birlik ve 
dirlik içinde olmayı emreden ayetlerden ikisidir. 

Ümmetinin sarsılmaz bir 
binanın duvarları gibi sağlam 
ve yekvücut hâlinde olup, 
birbirinin sevinç ve üzüntü-
lerini paylaşmalarını tavsiye 
eden sevgili Peygamberimiz 
(s.a.v.)’in de konu ile ilgili 
hâdis-i şerîflerinden biri şöy-
ledir: “Müminler birbirini sev-
mede, birbirine karşı sevgi 

ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O 
bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer 
organları da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler.” 

Öte yandan İslam dünyasının değişik yerlerin-
de Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olma-
larını isteyen din ve devlet büyükleri de, onlara ışık 
tutacak önemli uyarılarda bulunmuşlardır. Örneğin 
Kadı Fadıl, Selahaddin Eyyûbî’nin vefatından son-
ra biri kız, on altısı erkek olmak üzere geride kalan 
on yedi çocuğunun en büyüğü olan Melik Zahir’e 
yaptığı nasihatında şöyle demişti: “Eğer ittifak 
ederseniz, babanızın şahsından başka bir kaybınız 
olmaz. İhtilaf ederseniz, bundan sonra başınıza ge-
lecek felaketlerin en küçüğü babanızın kaybı olur.”
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Birlik dosta güven,
düşmana korku vesîlesidir. 

Birleşip kenetleşmek, 
gelişip güçlenmeye, 

bölünüp parçalanmak da 
yıpranıp yok olmaya yol açar.



Bir Arap şairi de çocuk-
larına verdiği bir öğüdünde: 
“Yavrularım! Herhangi bir 
tehlike ile karşılaştığınız-
da toplu hâlde birlik içinde 
olunuz. Zira oklar bir arada 
olurlarsa kırılmazlar. Ama ayrılırlarsa birer birer 
rahatlıkla kırılırlar.” demişti.

Anadolu’nun manevî mimarlarından olan mer-
hum hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli de bir öğüdünde: 
“Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” demişti.

Millî şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy ise 
tefrikanın tehlikesine dikkat çektiği mısralarından 
birinde:

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”

Batı ülkelerinden biri olan 
Hollanda’ya ait bir atasözün-
de de: “Küçük sarmaşıklar, 
büyük fırtınaları atlatmak için 
birbirine sarılırlar.” denilmiştir. 

Halka hitaplarının çoğun-
da sözlerini: “Tek vatan, tek 
bayrak, tek devlet, tek millet” 
diyerek birlik ve beraberlik 
içinde olmalarını telkin eden 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan da 12 
Eylül 2016 Pazartesi “Kurban 
Bayramı” günü yaptığı bir ko-
nuşmada: “Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, 
kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.” 
demişti.

Ziyaret ettiği bazı Afrika ülkelerinden biri olan 
Uganda’yı ziyaretinde yaptığı bir konuşmada bu 
ülkeye ait olan: “Eti çiğne-
yebilen dişler, birlikte olan 
dişlerdir.” şeklindeki Afrika 
atasözünü söyleyerek salon-
daki davetlileri gülümseten 
güzel bir espri yapmıştı. 

Bu ve benzeri birliktelik 
uyarılarına uyan duyarlı mil-
letimiz, 15 Temmuz’da FETÖ 
terör örgütünce yapılan hâin 
darbe girişimine karşı çıka-
rak top, tüfek ve tanklara 
göğüslerini gerdi. Şehit ver-
di, gazi oldu. Kadını-erkeği, 
genci-yaşlısı ve herkesimden 

herkesi ile birlik ve beraberlik 
içinde direndi. Hâin teröristle-
ri püskürttü. Devlet ve millet 
düşmanlarına hak ettikleri ta-
rihî dersi verdi. Dost-düşman 
herkese gücünü gösterdi. 

Herkesim ve her seviyedeki herkesin millî birlik 
içinde olduğu bu tarihî günle, onu izleyen demokra-
si nöbeti günlerinde, basınımızın aynı dili kullanıp 
aynı düşünceyi dile getirmesi de takdire şâyân bir 
gelişme idi. 

Benzeri birlikteliklerin, millî meselelerin tama-
mında sergilenmesi samîmî temennilerimiz arasın-
dadır.  Dolayısıyla değişik dünya görüşleriyle farklı 
düşüncelerde olsak dahi anlaşabildiklerimizi birlikte 
uygulamanın, anlaşamadıklarımızda da birbirimizi 
hoş görmenin gayreti içinde olmalıyız. Millet ve 

memleket meselelerinde 
müttefik olup, aramızdaki gö-
rüş farklılıklarını bir kenara 
bırakarak, ülkenin başındaki 
liderin direktifleri doğrultu-
sunda, millet ve memleketin 
müdâfaa ve muhâfazası hu-
susunda tek ses ve tek nefes 
hâline gelmeliyiz. 

Böyle olursak önümüze 
çıkan engelleri aşıp amaca 
ulaşacağımıza ve düşman-
larımızı durdurup heveslerini 
kursaklarında bırakacağımı-

za inanıyoruz. Böylece, “böl, parçala, yut” siyase-
tiyle sömürgelerini sindirip semirmenin ve dünyayı 
dize getirip, devletleri devirmenin gayreti içinde 
olan İngilizlerle yandaşlarına yenilmeyeceğimizi 
haykırarak ifade etmek istiyoruz.
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Seminere katılanlardan bir grup.

Birlik Allah’ın emri,
Peygamber’in tavsiyesi ve 

İslam’ın îcâbıdır.

Millet ve memleket
meselelerinde müttefik olup, 

aramızdaki görüş farklılıklarını
bir kenara bırakarak, 

ülkenin başındaki liderin 
direktifleri doğrultusunda,

 millet ve memleketin müdâfaa
ve muhâfazası hususunda 
tek ses ve tek nefes hâline

gelmeliyiz.



İnsanın toplum içerisinde yaşayan sosyal bir 
varlık olduğu düşünüldüğünde, fıtrat itibariy-

le birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu, zorlukların 
üstesinden gelebilmek için, maddî ve manevî 
ihtiyaçlar başta olmak üzere birçok açıdan diğer 
insanlarla bir arada yaşamasının gerekliliği ve 
önemi ortaya çıkacaktır. Tevhid dini olan İslam’da 
insanın mutluluğu esastır. Bu mutluluğu sağlaya-
cak olan da dinimizin üzerinde durduğu en önemli 
konulardan olan birlik ve beraberliktir. Birlik, sağ-
lam ve sarsılmaz olduğu takdirde bu, beraberinde; 
rahmet, mutluluk ve huzur getirecektir. Yüce dini-
miz İslam’da birlik ve beraberlik noktasında ilham 
alacağımız, bize rehberlik edecek çok sayıda söz 
vardır.

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de,“Hep birlikte 
Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp 
bölünmeyin. Allah’ın size olan 
nimetini hatırlayın. Hani sizler 
birbirinize düşmanlar idiniz de 
O, kalplerinizi birleştirmişti. 
İşte O’nun bu nimeti saye-
sinde kardeşler olmuştunuz. 
Yine siz, bir ateş çukurunun 
tam kenarında idiniz de O sizi 
oradan kurtarmıştı. İşte Allah 
size âyetlerini böyle apaçık 
bildiriyor ki doğru yola eresi-
niz.” (Âl-i İmrân Sûresi-3/103) 
buyurulmaktadır. 

Diğer bir ayet-i kerimede de Yüce Allah, “Ken-
dilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp 
ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük 
bir azap vardır.“ (Âl-i İmrân, 3/105) buyurmaktadır. 
Kur’ân-ı Kerim’de daha birçok ayette birlik ve be-
raberliğin öneminden bahsedilerek, bunun toplum 
hayatının sağlıklı bir şekilde tesis edilmesinde ve 

insanın huzurlu bir yaşam sürmesindeki gereklili-
ğine işaret edilmiştir. Birlik ve beraberliğin insan 
ve toplum hayatındaki önemi birçok hadis-i şerifte 
de anlatılmıştır. Sevgili Peygamberimiz; ayrılıktan 
sakınılması gerektiğini, birlikteliğin olmadığı yere 
şeytanın musallat olacağını buyurmuştur. 

Ayet ve hadislerde sıklıkla vurgulanan ve 
önemine işaret edilen birlik ve beraberlik, toplum 
hayatının müspet yönde devamı ve dayanışmanın 
artması bakımından son derece önemlidir. 

Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un;

“Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez,
Toplu vurdukça gönüller, onu top sindiremez.
Sen, ben desin efrat, aradan vahdeti kaldır.
Milletler için, işte kıyamet o zamandır”

mısralarında, vahdet ve birlik düşüncesinde birle-
şilmesi gerektiği, bir topluma 
ayrılık girmediği sürece o 
toplumu top ve tüfeğin sindi-
remeyeceği vurgulanmıştır. 
Milletler için asıl kıyamet birlik 
binasındaki tuğlaların yerinden 
sökülmesi ve binanın harap ol-
masıdır. Birlik binasını mamur 
edebilmek için tuğlaların çok 
muntazam ve birbirine kenet-
lenmiş olması gerekmektedir. 
Milletler için zor zamanlarda 
bu binayı ayakta tutacak, 

onu ebedî olarak yaşatacak olan da budur. Millet 
olarak bizi bir elin parmakları gibi bir arada tutan, 
kardeşlik duygularımızı pekiştiren ve istikbalimizin 
en önemli kıstası, bu birlik ve beraberlik ağacının 
gövdesine sımsıkı sarılmaktır. Ancak bu şekilde o 
ağacın meyveleri daha verimli ve fazla olacaktır.

Tarihsel sürece baktığımız zaman birlik ve 
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Ayet ve hadislerde 
sıklıkla vurgulanan ve
önemine  işaret edilen

birlik ve beraberlik, 
toplum hayatının

müsbet yönde devamı ve 
dayanışmanın artması 

bakımından
son derece önemlidir.



beraberlik içerisinde hareket 
eden, tefrikaya düşmeyen 
ecdadımızın birçok zorluğun 
ve meşakkatin üstesinden 
geldiğini görmekteyiz. Mille-
timiz tarihte birçok zaferler 
kazanarak ve kahramanlık 
destanları yazarak birlik ve 
beraberliğin en güzel örnek-
lerini vermiştir. Bizlere düşen 
başta yüce dinimiz İslam’ı ve ecdadımızın birlik ve 
beraberlik adına bize bırakmış olduğu güzel ör-
nekleri unutmamak, sahip olduğumuz millî kültür 
içerisinde İslam dininin yerini daha iyi kavramaktır. 
Millî kültürümüz içerisinde bizi bir arada tutan ve 
dayanışma ruhumuzu artıran ilahi mesajı iyi an-
layıp hayatımızı bu doğrultuda tanzim etmemiz 
gerekmektedir. Bizleri bir arada tutacak en önemli 
güç de budur. Milletimiz, Allah rızası için birbirini 
sevdiği ve müminlerin kardeş olduğunun bilincin-
de olduğu sürece, birlik ve beraberliğimiz bozul-
mayacaktır. Düşmanlarımızın aramıza sokmak 
istedikleri fitne ve fesatlar, birlik binasından bir toz 
bile koparamayacaktır.

Birlik ve beraberlik noktasında, kurucu atamız 
ve manevî babamız Hoca Ahmet Yesevî Hazret-
leri, birlik ve beraberliğimizin tarih hafızamızdaki 
en önemli sembol şahsiyetlerinden birisidir. Tarihî 

hafızamızda var olan ve 
nesiller boyunca var olma-
ya devam edecek Yesevî 
gibi şahsiyetler, birlik ve 
beraberliğimiz noktasında 
en önemli örnekleri teşkil 
etmektedirler. Bizlere düşen 
birlik binasının temelini sağ-
lam yapıya oturtarak, onu 
ebediyen yaşatmaktır.
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Milletimiz, Allah rızası için
birbirini sevdiği ve 

müminlerin kardeş olduğunun
bilincinde olduğu sürece, 

birlik ve beraberliğimiz 
bozulmayacaktır.

Dr. İbrahim Ateş, Prof. Dr. Musa Yıldız’a 
YOYAV’ın şükran plaketnii takdim etti.

Seminere katılanlardan bir görüntü.
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Muhteva olarak oldukça zengin olmasına 
rağmen ilk bakışta “Din ve Birlik” çok kuru 

bir başlık. Oysa son yıllarda üzerinde en fazla du-
rulan hususlardan biridir. Yıllardan beri süregelen 
ayrılıkçı terör örgütü PKK’nın son yıllarda şiddetini 
artırması, şehitlerin bütün yurt sathına yayılması; 
buna bir de FETÖ’nün hıyaneti ile ister istemez mil-
letimizin her kesiminin bu konuda yoğunlaşmasına 
vesile oldu. Arap Baharı ile başlayan İslam Dün-
yasının, özellikle Irak ve Suriye’nin paramparça 
olması, milletimizin ızdırabını, üzüntüsünü, sıkıntı-
sını çekilmez hale getirmiştir. Bu olaylar, gelişmeler 
ister istemez milletimizi bir taraftan heyecana, hatta 
galeyana getirmiş, arka arkaya patlayan canlı bom-
ba katliamları bizi derinden sarsmış ve çarenin Din 
ve Birliğimize sarılmaya sevketmiştir. Millî Birlik ve 
Beraberliğimizin önemini ortaya koymuştur.

Osmanlının son döneminde bile en azından 
Müslümanlar arasında bu denli bir ayrılık, düşman-
lık yoktu. Müslüman da Hıristiyan da, Musevi de 
Osmanlı tebaası olup, kimlik ayrımı pasaportunda 
millîyeti, İslam, Hıristiyan, Musevi diye yazıyordu. 
Bu da Osmanlı Müslümanları arasında kavimciliğe 
sebep olmuyordu.

Bütün Müslümanlar, Türkü, Kürdü, Arabı, 
Çerkezi, Lazı, Arnaduvu, Boşnağı, İslam milletini; 
ümmetini temsil ediyor; Halife, Afrika’daki, Uzak 
Doğudaki, Pakistan’daki, Türkistan’daki Millet-i İb-
rahim’in halifesi olduğundan birliğin sembolü, din, 
harç oluyordu.

Milett-i İbrahim yerine kavmiyetçilik başlayın-
ca, İslam Dünyası param parça oldu. Bu topraklar 
üzerinde yaşayan çeşitli kavimdeki insanları bera-
ber tutan millîlik de yerini Türk Millîyetçiliğine dönü-
şünce, birliğimiz tehlikeye girdi.

Bugün birçoğumuz, hatta yüzde doksan beşi-
miz millîlik ile millîyetçilik arasında ki farkı maalesef 
bilemez hale geldi. 

Gençliğimde daha üniversite sıralarında, Mil-
lîyetçiler Derneği Genel Sekreteri iken üstat Necip 
Fazıl Kısakürek ile veya dilimizin büyük üstadı 
Nihat Sami Banarlı’ya, millîlik ile millîyetçilik ara-
sındaki farkı sorduğumda; aldığım cevap benim 
fikrî yönümün, sosyolojik düşüncemin oluşmasında 
rehber oldu. Cevap şu idi: “Fatih Sultan Mehmet 
başındaki serpuşundan, ayağındaki çarığına kadar 
Millî idi. Fakat Millîyetçi değildi?” İşte biz bu anlayışı 
kaybedince, Türkü, Kürdü, Arabı ve diğerleri Millet-i 
İbrahim anlayışını, yani bu toprakların sahiplerinin 
Millîliğini kaybedince, Kavmiyetçilik başladı. Oysa 
bizi bir arada tutan İslam Dini ve onun ortaya koy-
duğu millîlik idi.

Allah indiğinde din, İslam’dır. Ayet gayet açık-
tır. Böyle olunca, İslam da Vahdaniyet olduğuna 
göre din, vahdettir. Vahdaniyetten yani İslamiyetten 
sapmalar olunca, ayrılık nerdeyse mukadder oldu 
Hucurat Suresi 10. ayette Cenab-ı Allah “Müminler 
ancak kardeştirler. Onun için kardeşinizin arasını 
düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının, böylece 
rahmet edilenlerden olursunuz.” buyuruyor. Yine 
Hucurat Suresi 13. ayet-i kerimede “ Ey insanlar, 
biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık hem sizi 
birbirinizle tanışasınız diye, Allah katında en değer-
li olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanızdır. 
Kesinlikle Allah bilendir, haberdardır.” Başka bir 
ayette “Tevbe edenler, namaz kılarlar, zekât verir-
ler, dinde kardeşiniz olurlar. Biz bilecek topluluklar 
için ayetlerimizi açıklamaktayız.” Enfal Suresi 46. 
ayet “Allah’a ve Resûlüne itaatten ayrılmayın, son-
ra içinize korku düşer, gücünüz kuvvetiniz kaybolup 
gider. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle bera-
berdir.” Dikkat edilirse dinimiz, kitabımız, Allah’ımız 
bize çok açık olarak mesajlarını veriyor. Birliğimizin 
tabiri caizse reçetesini sunuyor. Peki, biz ne yaptık, 
ne yapıyoruz? Kavmiyetçilikle paramparça oluyo-
ruz.

Din ve Birlik

Yük. Müh. Dr. İ. Ertan YÜLEK
20. Dönem Adana Milletvekili
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Âl-i İmran Suresi 103. ayette birlik ve bera-
berlik konusunda çok net beyanlar var. “ Hepiniz 
Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, birbirinizden ayrılma-
yın, Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Sizler 
birbirinize düşmanlar iken, o sizin kalplerinizin 
arasında bir yakınlık ve sıcaklık meydana getirip 
yaklaştırdı da nimeti sayesinde uyanıp kardeş 
oldunuz. Hem sizler ateşten bir uçurumun kenarın-
da bulunuyordunuz da o tuttu sizi ondan kurtardı. 
Şimdi size ayetlerini Allah’a doğru gidebilirsiniz 
diye böyle açıklıyor.” deniliyor ve 105. ayette “Şu 
kendilerine deliller geldikten sonra ayrılık çıkarıp 
ihtilaf edenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir 
azap vardır.” deniyor.

İşte bütün bu beyanlar, birlik mesajları müj-
deler. İkazlara rağmen ayrılıkçılık devam ederse, 
Cenab-ı Allah’tan ne bekleriz, ne isteriz. Libya, 
Yemen, Suriye perişan oldu. Huzur diyarı güzel 
yurdumuzun dört köşesinden feryad-ü figan ile 
şehitler defnederiz.

Din ve birlikle ilgili başımdan geçen bazı 
anektodları (hatıraları) anlatarak, dinin birlik ve 
beraberlik hususunda ne kadar önemli olduğunu 
pekiştirmek isterim.

Pakistan’ın Peşaver Üniversitesi’nde verdiğim 
bir konferanstan sonra Üniversite Rektör Yardım-
cısı yaptığı konuşmada “Büyükannem, Osmanlının 
son yıllarında Türkiye’nin yer yer işgal edildiği yıllar 
da bütün mücevherlerini Türkiye’ye göndermek 
istiyor. Daha Peşaver’i çıkmadan İngiliz general al-
tınları yakalıyor. Büyük annemi sorguya çekiyor ve 
altınları niçin gönderdiğinin soruyor. Büyük annem, 
“Halifenin memleketine, din kardeşlerime yardım 
için gönderiyorum.” diyor. Peşaver, Pakistan’ın en 
kuzeyinde Afganistan sınırında, Hayber geçidinin 
olduğu çok dağlık bir bölgede. Bilindiği gibi o za-
manlar Hint Müslümanlarından Mustafa Kemal’e 
çok altın ve benzeri yardımlar geldi. Şimdi düşü-
nelim Pakistan nere, Türkiye nere, o insanlar bu 
yardımı niye gönderiyor. Din kardeşleri ile beraber 
olduğunu, birlik olduğunu göstermek için değil mi?

Diğer bir hatıram; Moskova’daki camide 1970 
Ramazan Bayramı namazından sonra Kazanlı 
yaşlı bir Tatar Müslümanla karşılaştık. Adamcağız 
boynuma sarılarak başladı ağlamaya. O ağlar, ben 
ağlarım. Niye ağladığını sorunca “Ben daha 15 
yaşında iken, Çanakkale harbine gönüllü gittim. 
İngilizlere esir düştüm. Beni Hindistan’a sürdüler. 
Oradan kaçtım. Burada kominist ihtilal olmuş. Bizi 
Sibirya’ya sürdüler. 45 yıl sonra vatanıma döndüm. 
Sizi bana gösteren Allah’a şükrediyorum, hamde-
diyorum.” dedi. Yine bir düşünelim, 15 yaşındaki 
bir delikanlıyı Tataristan Kazan’dan binlerce km 

uzağa, Çanakkale’ye gönderen güç ne? Din birliği, 
İslam kardeşliği değil m?

Bir benzer hatıram. Afrika’da Büyük Sahra’nın 
güneyinde Moritanya da bir bakan anlattı. Fran-
sızlar, Osmanlıya karşı harp etmek için Moritanya 
ulemasından fetva istiyorlar. Halifeye karşı, Müs-
lümanlar harbe gidebilir diye fetva vermiyorlar. 
İşte size üç misal. Himayalarda Peşaver’den, 
Sibirya’ya yakın Tataristan Kazan‘dan, Afrika’nın 
ortasında Moritanya ya kadar dinimizin birleştirici 
ruh anlayışı.

Hele bir başka olay var ki, tarihte eşi benzeri 
yoktur. Yine Çanakkale harbi sırasında Avustralya, 
Osmanlıya harp ilan ediyor ve meşhur “Anzac” or-
dusunu kuruyorlar ve Çanakkale’ye asker gönderi-
yorlar. Askerler Avustralya’nın içlerinden trenle li-
mana sevkedilirken, biri kasap üç Hintli Müslüman, 
tren yolunda pusu kurup, köprüyü uçuruyorlar ve 
makinalı tüfekle vagonları tarıyorlar ve çatışmada 
biri şehit oluyor. Diğer iki Hintli Müslüman, mahke-
mede verdiği ifade de Osmanlıya harp ilan eden 
Avustralya’ya harp ilan ettiklerini söylüyorlar. Aklın, 
mantığın, havsalanın almayacağı bir asalet ve kah-
ramanlık örneği.

Bütün bunlardan sonra, Allah aşkına bu mille-
tin Müslüman evlatlarına ne oluyor da kavmiyetçilik 
yüzünden kardeşlerini öldürüyorlar. Allah ıslah 
etsin. İslam’ın Vahdaniyet anlayışı, milleti İbrahim 
şuuru ile birbirimizi katletmekten muhafaza bu-
yursun. Devleti yönetenlerimiz, aydınlarımız da 
Tevhid medeniyeti olan medeniyetlerimizin inanç-
larını, değerlerini bir olup, teslim medeniyeti olan 
AB (Avrupa Birliği) Hıristiyan medeniyeti peşinden 
koşmasın.

Dr. İbrahim Ateş, Dr. Ertan Yülek’e
YOYAV’ın şükran plaketini takdim etti.
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“Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez!”       

M. Âkif 
Giriş 
Anlatmak istediğimiz konunun mazmunu/

muhtevası; başlıkta yer alan birbirinin zıttı “vahdet/
birlik- tefrika/ayrılık; hayat/yaşam- hezimet/yenilgi”  
kavramlarından meydana gelmektedir. Bu kav-
ramların anlamlarını kavradığımız ve uygulama-
sını fiilen yaşadığımız takdirde veya doğuracağı 
sonuçları tasavvur ettiğimizde, sanırım meramımız 
anlaşılacaktır.

Sözlükte vahdet, “bir ve tek olmak, tek kalmak,” 
anlamındaki “vahd” kökünden mastar olup, “birlik, 
teklik, bütünlük” anlamlarında, kesretin karşıtıdır 
(Durusoy, Ali, “Vahdet” Md.,TDV İslâm Ansiklopedi-
si, İstanbul 2012, C.42, s.430).

Vahdet; birlik, bütünlük, yekparelik; yalnızlık, 
uzlet, inziva; kendisinden başka varlık bulunma-
yan Allah’ın bir ve tek olması manalarını ifade 
etmektedir. Buradan hareketle üretilen ve tasavvuf 
literatüründe yaygın olarak kullanılan Allah’la bir 
olma “havdet-i vücud” ve kesret âlemindeki her şeyi 
Hakk’ın tecellileri olarak görme “vahdet-i şûhut” 
terkipleri, bu meselenin ne kadar derinliklere uzan-
dığını göstermektedir (Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 
İstanbul 2005, C.3, s.3286-3287).

Kesret’, çokluk; “vahdet”, birlik; “tevhid” ise 
birleştirme, bir araya getirme, birlikte düşünme 
demektir. “Binlerce taş” sözü, “kesreti” yani çokluğu 
ifade eder. Bunların tevhit edilmesi, bir araya getiril-
mesiyle bir cami inşa edildiğinde kesretten vahdete 
geçilmiştir. Artık o câmi, “binlerce taş” değil, bir 
binadır.

Arapça “fark/ayırmak”tan “tefrika”, sürekli an-
laşmazlık, ayrılık, nifak, ihtilaf, ayırt edilme, farklı 
tutulma, iki şey arasındaki aykırılığı gösterme; Hakk 
ile halkı birbirinden ayırt eder durumda olma, yanı 

mahlûkatın/mâsivânın mevcudiyetini dikkate alma 
hali; gazete ve dergilerde arka arkaya yayımlanan 
ve birbirini tamamlayan yazılardan meydana gelen 
dizi (Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul 2005, C. 
3, s.3080) gibi müspetten/iyiden-menfiye/olumsuza 
uzanan manalar yumağına sahip bir kelime. Lügat-
te “ayırma, ayırt etme, parçalama; dağılma, parça-
lanmışlık” anlamlarındaki tefrika; terim olarak belirli 
bir dinî, fikrî veya siyasî beraberliğe sahip insan 
topluluklarının bölünüp parçalanmasını, fırkalara 
ayrılmasını ifade eder. Tefrikanın karşıtı vahdettir. 
Tefrika, “görüş ayrılığına düşme” anlamına gelen 
ihtilafla yakından ilişkilidir. Fakat bazı durumlarda 
ihtilaf tefrika ile eş anlamlı gibi kullanılsa da genelde 
fikir ayrılıklarını belirtir (Başoğlu, Tuncay, “Tefrika” 
Md, TDV İslâm Ansiklopedisi,  İstanbul 2011, C. 40, 
s. 279).

Bir aileyi, bir kabileyi, bir milleti, bir devleti tefri-
ka yıkar. TDK sözlüğünde tefrika; “birbirine kötülük 
etmeye kadar varan sürekli anlaşmazlık” olarak an-
latılır (Türkçe Sözlük, Ankara 2011, B.11, s.2299). 
Fitne o kadar tehlikeli bir kıvılcımdır ki, bir tutuşursa 
yanardağ halini alır, kaçmaktan veya ölmekten 
başka çare bırakmaz. Unutmayalım, onun yakıp 
mahvetmediği hiç bir güzellik yoktur.

Vahdet ve tefrikada olduğu gibi yine birbirinin 
zıttı olan “hayat” ve “hezimet” kelimelerinin karşı-
lığını bilmeyen kimse yoktur aramızda. Fakat bu 
kelimelerin mahremine/gizemlerine girildiğinde, 
günlük yaşantımızda sandığımızdan çok daha fazla 
bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Doğumdan ölüme kadar geçen süre, canlı 
olma, dirilik, yaşama gücü gibi manalara gelen 
“hayat” kelimesi ile isim tamlamaları haline getirilen 
terimler, insanın başını döndürecek kadar çoktur: 
“Hayat adamı/hayatta başarılı olan, becerikli; hayat 
dolu/neşeli, canlı; hayat arkadaşı veya hayatını bir-
leştirmek / evlenme yoluyla bir yuva kuran karı-koca; 

Birlikte Hayat, Tefrikada Hezimet Vardır

Dr. Nazif ÖZTÜRK
Kültür Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı
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hayat mücadelesi/zorluklara göğüs gererek göste-
rilen yaşama gayreti; hayat vermek/canlandırmak; 
hayata atılmak/geçimini sağlamak için çalışma-
ya başlamak; hayata küsmek/yaşamaktan zevk 
almaz, bezgin ve kötümser bir durum almak; 
hayatı kaymak/durumu ve işleri kötüye gitmek; 
hayatının baharında/henüz çok genç yaşta; haya-
tına doymadan/bu dünyadan gerektiği kadar kâm 
almadan, genç yaşta vefat etmiş olmak; hayatını 
kazanmak/kazancı ile geçimini sağlamak; hayatını 
yaşamak/gönlünce dilediği gibi yaşamak; hayatıy-
la oynamak/bir kimsenin hayatına mal olabilecek 
şeyler yapmak; hayatta olmak/yaşıyor olmak; ha-
yata gözlerini yummak/hayata veda etmek/ölmek; 
hayat memat meselesi/ölüm-kalım meselesi, hayatî 
ehemmiyet taşıyan mesele; hayatına kastetmek/
birini öldürmeye niyet ve cüret etmek; hayatını bi-
rine borçlu olmak; hayat-bahş/hayat bağışlayan, iç 
açan; hayat-feza/hayatı artıran, canlandıran… Bu 
terkipler “hayat” kavramının ilk akla gelen derinlikli 
manalarından bazılarıdır.

Bu metnin tamamlayıcı son unsuru “hezimet”-
tir. Büyük ve kesin mağlubiyet, yenilgi, bozgun gibi 
muhatabı olan birey, toplum veya bir milletin sonu-
nu getiren yenilgileri anlatmaktadır. Bu yenilginin 
adı “hezimete uğramaktır”. Herhangi bir yarışmada 
veya savaşta kaybetme, yenilme, mağlubiyet hali. 
Bir işte, bir uğraşıda başarısızlığa uğrama duru-
mu. Yenilen bir ordunun düzen bağını yitirerek, 
askerî onurun gerektirdiği bütün kural ve disiplin-
den yoksun kalması ve kesin bir şekilde bozguna 
uğraması, hezimetin dışa yansıyan tezahürleridir. 
Bu şekilde mağlup olan bir milletin mensubu fert-
lerin gönül dünyalarında yaşadıkları umutsuzluk, 
bitkinlik, moral bozukluğu var ya, esas hezimet bu 
manevî alanda yaşanan ruh çöküntüsüdür. Manen 
tükenmişliği ifade eden bu psikolojik türbülansa 
uğramış fertlerden meydana gelen bir milleti ayağa 
kaldırmak nerede ise imkânsızdır. Milletler için esas 
felaket budur.

1. Devletlerin Kuruluşu ve Yaşayışı Vahdet-
te, Yıkılışı Tefrikadadır

Gerçek olan şu ki; tefrika, düşmanın öncü kuv-
vetidir; fitne ve fesat neticesinde hâsıl olan kargaşa 
ile ülke her türlü hain plân için hazır hâle gelir. Nite-
kim Orta Çağ’da bir medeniyet merkezi olan ve asır-
larca bu örnek vasfını sürdüren ata yurdumuz Orta 
Asya’nın, Rus ve Çin’in işgaline uğraması, bu uğur-
suz tefrika yüzünden meydana gelmiştir. Kezâ, bir 
diğer medeniyet merkezi olan, batıdaki Endülüs’ün 
ve şanlı medeniyetimizin son altın halkası olan 
Osmanlı Devleti’nin hazin akıbetleri de, bu fitne-
fesat gayretlerinin bir neticesidir. Osmanlı’nın ba-

tıya açılan kapısı mesabesindeki Balkanlar’ın elim 
kaybının sebebi; siyasete kapılmış kumandanların, 
aralarındaki ihanete varan çekişmeleridir. Bugün, 
Mağrib’den Orta Asya’ya kadar bütün İslâm coğ-
rafyasının işgaller, iç savaşlar, terör faaliyetleri ile 
harap olup mecalsiz kalması, bir türlü dirilememesi; 
ümmetin dûçar olduğu tefrika sebebiyledir. Tarih bo-
yunca İslam devletlerinin yıkılması, hep aralarında 
patlak veren ayrılıklar, düşmanlıklar, tefrika ve par-
çalanmalar sebebiyle meydana gelmiştir.

Geziniz dünyayı; arza, semaya bakınız; muh-
telif kıtalardaki harabeleri görünüz; sizden evvel 
geçmiş milletlerin tarihini okuyunuz… “Daha evvel 
geçenler hakkında Allah bu âdeti (koymuştur). 
Allah’ın âdetini değiştirmeye ise asla (imkân) bula-
mazsın” (Ahzab, XXXIII/62). Göreceksiniz ki hepsi 
aynı sebepler, aynı şartlar altında terakki etmişler, 
yine aynı sebepler ve aynı şartlar altında mahvol-
muşlardır. Çünkü aynı sebepler, daima aynı sonuç-
ları doğurur. 

Birlik ve beraberliklerini koruyamayan toplum-
lar, bağımsızlıklarını kaybetmeye ve başka milletle-
rin esareti altına girmeye mahkûmdurlar.

Milletler; ancak aralarındaki rabıtalar ve bağlar 
çözülerek herkesin kendi başının derdine, kendi ha-
vasına düştüğü zaman yıkılır. İslâm tarihini şöyle bir 
gözden geçirecek olursak, güneyde, kuzeyde, do-
ğuda, batıda yıkılmış ne kadar Müslüman devletler 
varsa hepsinin tefrika yüzünden; aralarına sokulan 
fitneler, fesatlar, nifaklar, şikaklar yüzünden bağım-
sızlıklarına veda ettiklerini, başka milletlerin esareti 
altına girdiklerini görürüz.

Hem İslâm, hem Türk dünyasında, tefrika ve 
iktidar kavgaları yüzünden onlarca devlet yıkılmış-
tır. Endülüs’te bu durumun tadını alan Garplılar, 
o zamandan bu güne kadar aynı metodu ısrarla 
takip ederek nice devletleri bölüp parçalamışlardır. 
Günümüzde ülkemizin çevresinde olup bitenlere 
baktığımızda, zamanımızda da aynı trajedinin 
oynandığını görmekteyiz. Değişik metotlar kullanı-
larak yakılan tefrika ateşiyle toplumların bünyeleri 
zayıflatılmakta, entrikalar sebebiyle küçük toprak 
parçalarına ayrılarak kurulan devletçiklerin sınırları 
yeniden çizilmekte ve bu yolla İslâm âleminin mah-
remine girilmektedir.

Alışılmış bu entrikalara inat, zifiri karanlık ku-
yuların içine çekilmeye çalışıldığımız bu günlerde, 
milletimize yeni bir açılım yapma imkân ve fırsatı 
verebilecek, hatta nefes alma alanı açabilecek 
başarılarımızdan, yüzüncü yılını idrak etmekte 
olduğumuz Çanakkale Zaferi; İslâm ümmetinin 
mukaddeslerine bağlılığının ve müşterek değerler 
zemininde birlik ve beraberliğinin fevkalâde parlak 
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bir semeresidir. Kolu-kanadı kırılmış, her türlü mah-
rumiyetler içinde kıvranan ve bitmiş zannedilen bir 
milletin; zamanın her türlü maddî imkânlarıyla do-
natılmış düşman ordularına karşı kazanmış olduğu 
bu zafer; imanın demir-çeliğe, maneviyatın madde-
ye galebesinin nadir tezahürlerinden birisidir. Birkaç 
günde İstanbul’a girme hayalleriyle yola çıkıp, çok 
bariz bir maddî güç üstünlüğüne rağmen Çanak-
kale’yi geçemeden, büyük bir hezimete uğrayarak 
geri dönen düşmanların, bu muharebenin seyrine 
hiç akılları ermemiştir. Nitekim düşman donanması 
kumandanı Churchill, uğradıkları mağlûbiyeti şöyle 
izah etmiştir:

“Biz Tanrı ile harp ettik ve pek tabi kaybettik.”
Bu şanlı muharebe, aynı hissiyatta birleşerek 

devleşen milletimizin; ecdat yadigârı vatan uğruna 
fedakârlık, ihlâs, din gayreti, sabır, azim, dayanış-
ma… gibi faziletlerle başardığı bir destandır. Ça-
nakkale için en güzel şiiri yazan Mehmed Âkif; bir 
şiirinde, milletimize hayat veren ve başarılı kılan bu 
vasfı şöyle kaydediyor:

Değil mi cephemizin sînesinde îman bir;
Sevinme bir, acı bir, gāye aynı, vicdan bir.
Değil mi ortada bir sîne çarpıyor, yılmaz,
Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz 

(M.Âkif, Safahat (DİB Yayını), Ankara 2011, s.306).
 Milletimizin ve İslâm âleminin içine düştüğü/

düşürüldüğü tuzaklardan kurtulabilmesi, yüklendiği 
mukaddes dava mucibince yine insanlığı rahmet 
iklimine kavuşturmaya talip olması; Çanakkale Za-
feri’ni kazanan ruhla, tefrikayı yenip, birlik ve bera-
berliğin yeniden sağlanmasıyla mümkündür.

2. İslâm Tefrikayı Yermiş,
          Vahdeti Övmüştür

İslâm, kavmiyetçilik, cinsiyetçilik gibi insanları 
birbirinden uzaklaştıran, nefret ettiren hususları 
ortadan kaldırıp, Müslümanları tek bir millet yapmış 
iken; bazılarımızın kalkıp aynı ülkede yaşayan 
Müslümanları kavmiyetçilik hissiyle parçalamaya 
hakkı yoktur.

Mehmet Âkif’in ifadeleriyle Müslümanlık, ırk, 
renk, lisan, muhit, iklim itibariyle birbirine büsbütün 
yabancı toplumları aynı milliyet altında toplayan 
yegâne rabıta iken; özellikle bizim için dünyada bu 
rabıtaya dört el ile sarılmaktan başka selâmet yolu 
yokken; son senelerde meydana çıkardığımız kav-
miyet gürültülerine şaşmamak elde değil! Bu kadar 
İslam toplulukları hep tefrika yüzünden mahvolmuş-
tur. Millet olarak, aynı metotla sergilenen yeni bir 
yıkımın arifesinde bulunuyoruz.

Bunun içindir ki ilahi kitabımız Kur’an-ı Kerim ve 
âlemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygambe-

rimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) daima, birlikten 
ve beraberlikten söz etmişler; ayrılığın sapıklığa ve 
düzensizliklere giden en kötü yol olduğunu haber 
vermişlerdir.

Kur’ân’ın en fazla üzerinde durduğu konular-
dan birisi hiç şüphesiz vahdettir. Gerçek vahdet, 
amelde oluşan, pratikte görülen kardeşlik, bir vü-
cut gibi olan birlik ve beraberliktir; sözde ve hiçbir 
amelî yönü olmayan sloganik bir birliktelik değildir. 
Müslümanlar ellerindeki imkânlar ölçüsünde İslâmî 
vahdeti oluşturmalı ve tefrikadan kaçınmalıdırlar. 
Allah-u Teâlâ insanları farklı ırk, dil, coğrafya, kavim 
ve millete sahip olarak yaratmıştır. Bizleri vahdet 
ve birliği sağlamaya ve tefrikadan kaçınmaya da-
vet etmesinden anlaşılıyor ki Müslümanlar, İslâmî 
vahdeti sağlayabilirler aksi takdirde dinimiz vahdeti 
emretmezdi ve tefrikadan nehiy etmezdi. 

Hayat ve memat mektebimizin kitabı Kur’ân-ı 
Kerim’de yüce Allah ‘’Ey iman edenler takvaya ya-
kışır bir şekilde Allah’tan korkun. Sakın Müslüman 
isminin dışında bir isim ile can vermeyin. Hepiniz 
hablullaha (Allahın ipine, kitabı kerimine) sımsıkı 
sarılın. Fırkalara ayrılmayın (bölünmeyin, parça-
lanmayın). Allah’ın üzerinizdeki (İslâm) nimetini 
hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de O 
gönüllerinizi birleştirmiş ve Onun nimeti sayesinde 
kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çuku-
runun tam kenarında iken oradan sizi O kurtarmıştı. 
İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki, doğru yolu 
bulasınız.’’ (Ali İmran III/102-103) diye buyurmuştur. 
Bu ayeti kerimede yüce Allah fırkacılığı, tefrikacılığı, 
bölünmeyi ve parçalanmayı kesinlikle yasaklamış, 
birlik ve beraberlik içinde bütünleşmeyi ve yekvücut 
bir topluluk olmayı emir buyurmuştur.

 “Birbirine karşı muhabbet ve merhamette 
mü’minler, bir vücut gibidir…” (Buhârî, Edeb, 27). 
Ülkenin geleceğinin sağlam ve emin ellere tevdi 
edildiğinin teminatı; birlik ve beraberlik ruhunu 
kuşanmış nesiller yetiştirmekle mümkündür. «Ezel 
bezmi» nde verdiği söze sadık kalan, fıtratından 
sapmama basiretine sahip, mukaddeslerine bağ-
lı… kendine ve çevresine zulmetmeyip barışık olan 
sağlam karakterli şahsiyetler, İslâm coğrafyasını 
huzura kavuşturacaklardır. Hatta dünyaya da kur-
tuluş iksirini sunacaklar; tıpkı mazide yürüttükleri 
“nizâm-ı âlem” davasıyla, rahmet iklimini asırlara 
yayan şanlı ecdadımızın muazzez ruhunu, yüz yıl 
sonra yeniden şad edeceklerdir. 

3. Vahdetin Değerini ve Tefrikanın Yıkıcılığı-
nı M. Âkif Kadar Kavrayan İkinci Bir Münevveri-
miz Yoktur

Mehmet Âkif’, Osmanlı devletinin yıkılmaya yüz 
tuttuğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuş devresine 
rastlayan tarihî bir dönemde yaşamıştır.
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Birlik ve beraberlikten uzaklaşıp tefrikaya 
düşen toplumların başına nelerin geleceğini en 
iyi bilen; çocukluk döneminde 93 Harbini, sekiz 
yaşında Fas ve Cezayir’in, arkasından Mısır’ın 
işgalini gören; gençlik yıllarında Balkan coğrafya-
sında yaşanan komiteci çetelerin isyan ve terörist 
hareketlerini, Balkan bozgununu, bu coğrafyada 
bulunan kavimlerin birer ikişer bağımsızlıklarına 
kavuştuğunu, I. Cihan Harbinin yıkımını ve Kurtuluş 
mücadelesinin zaferle sonuçlandığını, içerisinde 
fiilen yaşayarak gören Mehmet Âkif’tir. 

Âkif’e göre, İslam idealini engelleyen iki mühim 
düşünce akımı vardır. Birincisi ve en önemlisi, körü 
körüne Batı hayranlığı ve din aleyhtarlığıdır. İkinci 
engel ise, kavmiyetçiliktir. 

Mehmet Âkif, ırkçılığın düşmanıdır. Çünkü 
ırkçılık milleti bölen, devleti yıkan, insanları kin ve 
nefrete sürükleyen, savaşlara ve katliamlara neden 
olan bozgunculuk aracıdır. O, şiir, vaaz, makale ve 
tefsir yazılarının birçoğunda İslam’da ırkçılığın ol-
madığını ısrarla ve defalarca söyler. Irkçılığın zara-
rını anlamak için Balkan Savaşı’nın kaybedilmesini 
örnek gösterir. 

Âkif, dini, ahlakı, vatanı, milleti, bayrağı ve 
kutsal saydığı değerleri, tamamen İslam’ın kuralları 
içinde kalarak sevmiş ve benimsemiştir.

Âkif, milletlerin üstünlük esasına dayanan “fikr-i 
kavmiyet”in karşısındadır. Âkif’in ırkçılığa karşı çıkı-
şı iki sebepten kaynaklanır: Birincisi, bu anlayışın 
İslamiyet’le bağdaşmayacağını düşünmesidir. İkin-
cisi ise, bu anlayışın siyasi olarak İslam dünyasını 
parçalayarak, Avrupa’nın karşısında kolay bir lokma 
haline getireceği fikridir. 

Kavmiyetçi anlayışların, ayrılıkçı çabaların 
Balkanlardan başlayarak İslam coğrafyasına ve 
Müslümanların yüreğine düşürdüğü yakıcı ateşin 
etkisi, Türk edebiyat tarihinde en üst seviyede 
Mehmet Âkif’in şiirlerinde yankısını bulur. Arnavut 
kökenli Müslümanlardan olan Âkif, her biri İslam 
ümmetinin bir unsuru olan Müslüman halkları birlik 
olmaya çağırırken, Batı medeniyetinin İslam mille-
tine “diş bilediğini”; “evvela parçalamak, sonra da 
yutmak” istediğini ifade eder. Nitekim isyan hareke-
tini organize eden “başkım”cıların etkisinde ulusal 
bağımsızlık mücadelesini vererek, Osmanlıdan 
ayrılmayı planlayan milliyetçi Arnavutların birçoğu, 
bu faaliyetlerinden dolayı Mehmet Âkif’i öfkelendirir. 
Âkif, ayrılık yolunda “şûrîde siyâset”in ve “fâsid dâ-
va”nın içinde olduğunu öne sürdüğü Arnavutları söz 
konusu tehlikeli girişime karşı uyarır. Hayatı boyun-
ca belki de ilk kez hangi kavimden olduğunu, 
“Bunu benden duyunuz, ben ki, evet, Arnavudum.. 
Başka bir şey diyemem: İşte perişan yurdum!..” 

(Safahat,s.184) 

dizesiyle duyuran Âkif, farklı bir kavme ait olmanın 
doğal olduğunu, ancak bunun ayrılıkçı olmayı ge-
rektirmediğini vurgular:
 “…
O hâlde vahdete hâil ne varsa çiğneyiniz!
Bu ayrılık da neden? Bir değil mi her şeyiniz?
Ne fırka herzesi lâzım, ne derd-i kavmiyet;
Bizim diyânete sığmaz sekiz, dokuz millet!” 

(Safahat, s.247)
Âkif’e göre “Milliyet, en kısa ifadesiyle tarih ve 

toprak şuurudur.” Milliyetçilik ise, millet hayatını 
oluşturan bütün değerlerin, temellerin, millete hayat 
katan bütün kaynakların, vatanın, tarihin, dilin ve 
dinin herhangi bir yeniliğe feda ve terk edilmemesidir. 
Binaenaleyh, Mehmet Âkif”in milliyetçiliğini, tarih ve 
toprak şuurundan ayırmak mümkün değildir. O, 
tarih, mazi, mefahir ve ecdat duygusunu bütünüyle 
ruh yapısına katmıştır. O, dinle ilgisi olmayan bir 
milliyetçilik anlayışına şiddetle karşıdır. O’nun 
milliyetçiliğini dindarlığından, dindarlığını da 
milliyetçiliğinden ayırmak mümkün değildir. Âkif’te 
din ve millet, ayrılmaz bir terkip oluşturmaktadır. 

Âkif, üç çeşit ayrılığa dikkat çekmektedir. 
Bunlar: mezhep, kavmiyet ve dil ayrılıklarıdır. Bu 
ayrılıklardan Âkif’in en çok üzerinde durduğu konu, 
hiç şüphesiz ki kavmiyet konusudur:
“Peki! Bizler ne yaptık? Kol kol olduk tarumar olduk... 
Nihayet bir denî sadmeyle düştük, hâk-sâr olduk…” 

(Safahat, s.275-276)  
“Sen! Ben! desin efrâd, aradan vahdeti kaldır: 
Milletler için işte kıyâmet o zamandır. 
Mâzîlere in, mahşer-i edvârı bütün gez:
Kànûn-i İlâhî, göreceksin ki, değişmez ...” 
(Safahat, s.418) 
“Vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde! 
Post üstüne ben kavgaların hepsi nihayet 
Hâlâ mı boğuşmak? Bu ne gaflet, ne rezalet! 

(Safahat, s. 419). 
Cem’iyyete bir fırka dedik, tefrika çıktı. 
Sapsağlam iken milletin erkânını yıktı” 

(Safahat, s.420).
Mehmet Âkif, “Rumeli topraklarının kaybedil-

mesinde Arnavut milliyetçileriyle İttihat ve Terakki 
mensuplarının ihmal, hırs ve bilinçsizliğinin etkili 
olduğuna inandığını söyler. Başta Arnavutluk olmak 
üzere Balkan topraklarında ayrılıkçı ulusal emellerin 
yol açtığı trajedi karşısında Âkif’in öfkesi de elemi 
kadar büyüktür. Babasının doğduğu bu toprakların 
yangın yerine dönüşmesi karşısında gösterdiği 
tepkiyi Süleyman Nazif “imdat sayhasıyla, ahret 
âlemini ayaklanmaya davet ediyordu” (Süleyman 
Nazif, Mehmet Âkif,1994: 68) sözleriyle belirtir. 
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Nitekim Arnavut milliyetçilerinin ayrılma ihtirasları 
karşısında isyanın eşiğine gelen Âkif, mezarı başın-
da ırkçılık fikrinin yarattığı vahşetten haber verdiği 
babasından, meseleye diriler gibi kayıtsız kalmayıp 
imdada yetişmesini ister:
Üç beyinsiz kafanın derdine, üç milyon halk,
Bak, nasıl doğranıyor?.. Kalk, baba, kabrinden kalk!..
Diriler koşmadı imdâdına, sen bâri yetiş…
Arnavutluk yanıyor… Hem bu sefer pek müthiş!
…
O ne yangın ki, ocak kalmadı söndürmediği!
O ne tûfan ki, yakıp yıktı bütün vadiyi
…

Baba! En sevgili annen, o senin öz vatanın
Olacak mıydı fedâ hırsına üç kaltabanın?”

(Safahat, s.181-182)
Mehmet Âkif, milliyetçilik dalgasıyla müthiş bir 

yangına sahne olan Balkanların yeterince sahiple-
nilmediği kanaatindedir. Açık bir “ağıt” niteliğini taşı-
yan bu şiire derin bir hüznün egemen oluşu belki de 
bu nedenledir. Zira şiir, kavmiyetçilik düşüncesinin 
kaynaklık ettiği Aranavutluk’un kaybı karşısında 
şairin gerçek ruh dünyasını yansıtmaktadır. Âkif’in 
“Batı’nın sakat anlayışı, Müslümanlara yapılan 
zulüm, bunun karşısında bütün İslam dünyasının 
birleşmesi gerektiği üzerinde ısrarla durduğu(nu)” 
(Okay, Orhan, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı: 
Fikirler, Türler, Topluluklar, Temalar, İstanbul 2005: 
234) belirten Orhan Okay, şairin gözyaşının karış-
tığını hissettiren bu metinde “hamaset şairi değil, 
âdeta Kerbelâ Mersiyesi yazan bir şair olarak” 
(Okay, Orhan, Mehmet Âkif: Bir Karakter Heykelinin 
Anatomisi, İstanbul 1998: 79) göründüğünü ifade 
eder.

Mehmet Âkif, pek çok şiirinde Müslüman ka-
vimler arasında yıpranmaya başlamış uhuvveti 
yeniden tesis etmeye çalıştığını hissettirir. Müs-
lümanların dünyaya hâkim olma hedefine kendi 
içinde bölünerek değil, birlikteliği koruyarak ulaşıla-
bileceğini vurgular.

Yukarıdaki metinlerin dokusuna nüfuz eden 
mesaj da budur. Ancak pratikte arzu edilenin aksine 
yaşanan kötü gidişat, Mehmet Âkif gibi dava adam-
larını, İslâm âlimlerini derinden üzmüş ve tedbir 
aramaya sevk etmiştir. Bu durum, Âkif’in düşünce 
dünyasında çözüm bekleyen en mühim gailelerden 
biri olarak yer alır. Müslüman unsurlar arasında ce-
reyan eden ırkçılık ve kavmiyetçilik fikrini şiddetle 
eleştiren Âkif, gittiği her yerde vaazlar vererek halkı 
bu konuda bilinçlendirmeye çalışır; duyarlı olmaya 
davet eder. Zira onun en büyük arzusu, Müslüman 
unsurlar arasında baş gösteren ihtilafa karşı ittifakı 

tesis etmektir. Nitekim şiirlerinde dikkat çeken un-
surların başında cehaletten arındırılmış bir toplum 
yaratma gayreti gelmektedir. Keza pek çok şiirinde, 
ihtilafa karşı ittihad çağrısı egemendir. Örneğin 
“Süleymaniye Kürsüsünde” millî birlik ve bütünlü-
ğü bozan gruplaşmalara, iç çekişmelere, sen-ben 
kavgasına, karşılıklı güven duygusundaki arızalara 
işaret ederken, 
“Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; 
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez” 

(Safahat, s. 162) 
sözleriyle birlikten doğan sarsılmaz gücü över. Zira 
o, İslâm coğrafyasında kavmiyetçiliğin doğuraca-
ğı tehlikenin farkındadır ve bundan doğal olarak 
büyük endişe duymaktadır. Sırat-ı Müstakîm’de 
yayımlanan “Süleymaniye Kürsüsünde” başlıklı 
şiirinde “ayrılık hissi”nin ve “fikr-i kavmiyet” ilgisinin 
bir şeytanlık işi olduğunu söylemesi, onun ıstırabını 
besleyen bu endişenin ürünüdür:
“Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?
Fikr-i kavmiyeti şeytan mı sokan zihninize?
Birbirinden müteferrik bu kadar akvâmı,
Aynı milliyetin altında tutan İslâm’ı,
Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir.
Bunu bir lâhza unutmak ebedî haybettir…
Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez…
Son siyasetse bu! Hiç böyle siyaset yürümez!
Sizi bir âile efradı yaratmış Yaradan;
Kaldırın ayrılık esbâbını artık aradan.
Siz bu dâvada iken yoksa, iyâzen-billâh,
Ecnebîler olacak sahibi mülkün nâgâh.
(…)
Bir değil mahvedilen devlet-i İslâmiyye…
Girdiler aynı siyasetle bütün makbereye,
Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.” 

(Safahat, s.161-162).
İşte Fas, işte Tunus, işte Cezayir, gitti! 
İşte İran’ı da taksim ediyorlar şimdi 

(Safahat, s.162).
İslâmcılık fikri çerçevesinde ümmetçilik anla-

yışıyla bağlantılı olarak tezahür eden bu endişe, 
Âkif’in şiirlerinden başka pek çok yazısında da yer 
alır. Balkan Savaşları sırasında Sebilü’r-Reşad’da 
yazdığı bir makalesinde geçen “Ey Cemaat-i Müs-
limîn! Allah için olsun geliniz, bu tefrikalara son 
veriniz.” sözleri, Âkif’in İslâm toplumlarının dağılma 
süreci karşısında duyduğu acıyı gösterir. Şiirle-
rinde Kavmiyetçilik fikrini şiddetle reddeden Âkif, 
İslâm kardeşliğini ve dayanışma ruhunu, temel bir 
anlayış olarak telkin eder; her alanda olduğu gibi 
“İslâm birliği” konusunda da sorunun çözüm yolu-
nu Kur’ân’da arar. Zira o, bilgiyi doğrudan doğruya 
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Kur’ân’dan alarak zamanın geniş imkânlarına ve in-
sanın anlama kapasitesine sunmayı kendi İslamcı-
lık anlayışının bir özeti olarak değerlendirilebilecek 
şu sözlerle tavsiye eder: 
“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı, 
Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı!.” 

(Safahat, s.378).
Âkif, ayrıca “Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, 

vicdan bir” dediği Müslüman toplulukların ortak 
hususiyetlerini, kendi aralarında birlik ve beraberliği 
tesis etmeleri için yeterli bir sebep sayar. Ona göre 
“İttihad-ı İslâm” bilincini birlikte yaşama şuuru üzeri-
ne inşa edebilmiş bir toplumun aşamayacağı engel 
yoktur. Ancak bunun için evvela inanç dünyasını if-
sat eden kavmiyetçilik fikrini (varsa) aşması gerekir. 
Kendisi Arnavut kökenli bir Müslüman olan Mehmet 
Âkif, bu bağlamda sorunlu çevreleri, bilhassa Os-
manlı tebaası Müslüman kavimleri, sorgular. Ger-
çek üstünlüğün etnik kökende değil, Kur’ânî bir hü-
küm olan ‘takva’da aranması gerektiğini vurgulayan 
Âkif, üstün ırk anlayışını fikri sabit hale getirenleri 
“kaltaban” olmakla suçlar ve peygamberin de onları 
tel’in ettiğini söyler:
“Hani milliyetin İslâm idi… Kavmiyet ne!
Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine.
“Arnavutluk” ne demek? Var mı şeriatte yeri?
Küfr olur, başka değil, kavmini sürmek ileri!
Arab’ın Türke; Laz’ın Çerkes’e yahut Kürd’e
Acem’in Çinliye rüçhânı mı varmış? Nerde!
Müslümanlıkta “anâsır” mı olurmuş? Ne gezer!
Fikr-i kavmiyeti tel’in ediyor Peygamber
En büyük düşmanıdır Rûh-i Nebî tefrikanın;
Adı batsın onu İslâm’a sokan kaltabanın!” 

(Safahat, s.183-184).
1913’te yazılan bu mısralar, Mehmet Akif’in 

“İttihad-ı İslâm” düşüncesine ne kadar kuvvetle 
bağlı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 
Yalnızca bu manzumede değil, şiirleri kronolojik 
olarak incelendiğinde Âkif’in, Millî Mücadele yılları-
na kadar kullandığı “millet” kavramıyla bütün dünya 
Müslümanlarını kastettiği, İslâm dünyasının siyasi 
birliği fikrine inandığı anlaşılmaktadır. II. Meşrutiyet 
döneminde İslâmcı ideolojinin başta gelen temsilci-
lerinden biri olan Mehmet Âkif, gerek Birinci Dünya 
Savaşı’nda ve gerekse Millî Mücadele yıllarında 
Anadolu’da sıkışıp kalan Müslüman halkların akı-
betini dert edinir. Osmanlı’dan miras kalan bu son 
İslam coğrafyasının da işgalci güçler tarafından 
parçalanıp yok edilmesine karşı çıkan şair, yazdığı 
yeni şiirlerine İslam birliği fikrinin gerçekleşme im-
kânının kalmadığı yolundaki üzüntü ve karamsarlığı 
yansıtır. Rumeli ve Balkanlardaki Osmanlı toprakla-
rının kaybedilmesinden sonra ülkenin içine düştüğü 

sefaletin, yokluk ve yoksulluk hâlinin şairin yaşadığı 
karamsarlıkta büyük payı vardır.

Sanatına siyasi fikirlerini, sosyal düşüncelerini 
ve dinî görüşlerini yansıtmaktan çekinmeyen, kuv-
vete asla boyun eğmeyen Mehmet Âkif’in baştan 
beri gerçekleşeceğinden hiç şüphe etmediği İslam 
birliği idealinde son zamanlarda kırılmalar yaşanır. 
Şairin bu konuda artık bir ümidin kalmadığını gör-
mesi, bundan doğan ıstırabının ömrünün sonuna 
kadar artarak devam etmesine neden olur.

Sonuç
Birlik ve beraberlik fikri, insanlık tarihi boyunca 

milletlerin varlıklarını devam ettirmelerini sağlayan 
en önemli ve en kuvvetli bir istinahgâhtır / dayanılıp 
yaslanılacak güçtür.

Ülkemiz; bu yüzyılın en büyük “çıkar çatışma-
sı”nın, “sınır çizme” mücadelesinin ve yeni devlet-
çikler hazırlama savaşının tam ortasındadır. Bir asır 
önce Balkanlarda yaşadığımız ve henüz unutama-
dığımız can, mal ve toprak kayıplarımızı bize, yeni-
den yaşatmaya çalışıyorlar.  Durum sandığımızdan 
da vahimdir. 

Hamle üstüne hamle yaparak etrafımızı saran 
iç ve dış mihrakların oyununu bozmanın,  Milletimizi 
ve İslâm âlemini içine düştüğü / düşürüldüğü tuzak-
lardan kurtarmanın, tarihin üzerimize yüklediği mu-
kaddes dava mucibince, yine insanlığı rahmet ikli-
mine kavuşturmanın, tek ve yegâne yolu; birlik ve 
beraberliğimizi sağlayarak, düşmanlar karşısında 
yalçın kayalar gibi saf tutmamız, tıpkı Çanakkale’de 
olduğu gibi, ülkemizi savunmak amacıyla müstevli 
saldırılarına karşı göğsümüzü siper etmemizden 
geçmektedir.

Dr. İbrahim Ateş, Dr. Nazif Öztürk’e 
YOYAV’ın şükran plaketini takdim etti.
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Millî birlik ve beraberlik bir milletin be-
kâsının, refahının ve mutluluğunun 

teminatıdır. Bunu sağlayan millî güç unsurları 
sosyal, siyasal, askeri, ekonomik, kültürel ve 
ilmi-teknolojik güçtür. Biz burada Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’in milletimizin İslam’ı kabul sürecinde, iş 
hayatımızda, fitne ile mücadelede ve vatan sa-
vunmasındaki yerini hatırlatmakla yetineceğiz. 

Milletimizin İslamiyeti Kabulünde Hz. Mu-
hammed’in Yeri 

Türklerin Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili 
ilk bilgi ve algı nüvesi 10. Yüzyıla ait olduğu 
sanılan Tezkire-i Satuk Buğra Han’da gör-
mekteyiz. Bu tezkirede Türkler, hakanlarını/
sultanlarını Mirac’ta Hz. Peygamber’e yoldaş 
kılmışlar, dönüşte kırk Türk yiğidi de yanına ka-
tıp sahabe ile görüştürmüşler, yaklaşık üç yüzyıl 
sonra Türk kavminin İslam’a gireceğine dair müj-
de almışlardır. 

Tezkire-i Satuk Buğra Han’da şöyle anlatıl-
maktadır:

“Allah resûlü buyurdular: ‘Sultan Satuk Buğ-
ra Han’ı Hoca Ebunnasr Samanî imana müşerref 
edecek’. 

O zaman, sahabe tarih düşürüp yazdılar: 
“Allah resûlü dünyadan geçip üç yüz otuz üç yıl-
dan sonra Türkistan vilayetinde Hz. Sultan Satuk 
Buğra Han Gazi adlı bir şerefli kişi doğup on iki 
yaşlarında bu zorluğa müşerref olur.” 

Ve Allah resûlü o yerde şöyle buyurdu: ‘Ev-
velü men aslama min et-türk’. Bu hadisin manası 
şudur: “Türkistan bölgesinden Sultan Satuk Buğ-
ra Han Gazi Müslüman olacak.” 

Bir zaman sonra Hz. Hoca Ebunnasr Sa-
manî ‘evvelü men aslama min et-türk’ şeklindeki 

hadisi gördüler. O Sultan Satuk Buğra Han Gazi 
kimdir diyip gıyabında âşık oldular ve Türkistan 
tarafına sefer kıldılar. Hz. Sultan Satuk Buğra 
Han Gazi, on iki yaşına girdiler. Arkadaşlarıyla 
kırda avlanırken bir takım hoş suretli ve siretli 
güzel insanların düzlükte konakladığını görüp 
kervanın bulunduğu yere yöneldiler. Bu arada 
Hoca Ebunnasr Samanî de gördü ki birkaç 
atlı gelmektedir ve tarihte bahsi geçen Hz. 
Sultan Satuk Buğra Han’dır. Hz. çok mutlu 
oldular ve derhal hizmetkârlarına söylediler: 
“Ey hizmetkârlar, yükü (değerli malları) açıp 
(önlerine) koyun!”. Hoca Ebunnasr imametinde 
hepsi namaza durdular. Namazı bitirdikten sonra 
tekrar yerlerine geçtiler. 

Hz. Sultan şaşırıp, “Tuhaf kervan imiş. Bizden 
korkmadan yüklerini açık bırakıp bağlarını yere 
vurmaya (secde etmeye) meşgul oldular” diye 
söylendiler. Hz. Hoca Ebunnasr, Hz. Sultan’ın 
huzuruna gelip selam verdiler. Hz. Sultan attan 
inip Hoca Ebunnasr Samanî ile görüştüler. 
Çünkü Hz. Sultan’ın gönüllerinde (kabul etmek) 
vardı. Hz. Sultan “Ey baba! Biz atlı olmamıza 
rağmen yükünüzü açık bırakıp (yükü) alırlar mı 
acaba diyip korkmadan secde etmekle meşgul 
oldunuz. Biz, sizleri tanımadık. Bu yaptığınızın 
hakikatini bize açıklayın.” dediler. O zaman Hz. 
Hoca Ebunnasr Samanî cevap verdiler: 

‘Ey padişahzade! Bu dünya ebedî değildir. 
Her kişi bu dünyadan gidecektir. Malk mülk, 
şans talih ve insanlar ki vefasızdır. Bil ki mal 
mülk (sevdası) yüzünden insan cehenneme 
tutulur ve hepimiz bu dünyadan ahirete sefer 
etmekteyiz. Bu dünyadan sefer etmekte olan 
kişiye (o yolda gerekecek olan) azığı (iman ve 
ibadet) hazırladık.’

Millî Birlik ve Beraberleğimizde
Hz. Peygamber (s.a.v.)

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
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Hz. Sultan, Ebunnasr Samanî’den bu sözü 
işitip korktu. Dedi: “Ey hoca! Müslüman olmayı 
sağlayan şeyi söyle! Ben de söyleyip Müslüman 
olayım.” Ebunnasr Samanî dediler: 

“Kelime-i tayyibe lā ilahe illā’l-lah 
muhammedün resūlu’l-lah, kelime-i şehādet 
eşhedü en-lâ ilahe illā’l-lah ve eşhedü enne 
muhammeden abduhü ve resûluhü”. 

Hz. Sultan, kelime-i tayyibe ve kelime-i 
şehadeti tekrarladılar. 

Ondan sonra Muhammed denen kişi kimdir? 
diye sordu. Ebunnasr Samanî Allah’ın resûlünü 
anlattılar: 

‘Muhammed, Allah’ın resülü ve dostudur. 
Dünya ve ahireti Allah, onun için halk etmiştir. 
O, kıyamet günü günahkârları cehennemden 
kurtarıp cennete alıp gider. Onun dini ve şeriatları 
doğrudur. Başka peygamberlerinki gibi değildir. 
Diğer peygamberlerin şeriatı nesh olunmuştur. 
Her kim Muhammed’in yürüdüğü yolda yürürse 
dileğine, isteğine erer.’ 

Hz. Sultan, kırk kişiyi teker teker çağırıp şu 
nasihatte bulundular: 

“Ey yârenler! Eğer benimle birlik olmak 
istiyorsanız, benim gibi Müslüman olun. Hazreti 
Resulullah’ın dinleri bütün dinlerin büyüğü ve 
faziletlisidir. O dine müşerref olunuz.”

Tezkire’nin bir başka sürümünde ise Satuk 
Buğra’nın İslamiyeti kabulü Mirac ile ilişkilendiril-
mektedir. Burada şu kayıtlar önem taşımaktadır: 

“Allah’ın Resûlü Muhammed Mirac’a çıktı-
ğı gece peygamberler arasında tanımadığı bir 
kimseyi görmüş ve Cabrail’e hangi peygamber 
olduğunu sormuş, Cebrail onun peygamber değil 
333 yıl sonra Türkistan’ı dininize sokacak Satuk 
Han’ın ruhu olduğu cevabını vermiş, Hz. Pey-
gamber sonsuz bir sevinç içinde yere inmiş ve 
Türkler arasında dinini neşredecek olan Buğra 
Han’a dua etmiş, Eshabı da onu görmek istemiş, 
Hz. Muhammed arzularını kabul edince başların-
da Türk külahı ve silahlı kırk atlı selam vererek 
yaklaşmış. Bunlar Buğra Han ve arkadaşlarının 
ruhları imiş.”

Türklerin Mirac’ta Hz. Muhammed’e ‘manevî 
sahabi’ olma metaforunu Ahmed Yesevî’de de 
görüyoruz. Yesevî, kendi ifadesine göre, “Mi’rac 
sırasında Hak Mustafa ruhunu görmüş”, Cebra-
il’den “Bu nasıl ruh, bedene girmeden buldu ke-

mal?” diye sormuş, o da “Ümmet işi size tam hak 
/ Göğe çıkıp meleklerden alır ders / Feryadına 
feryat eder yedi kat gök...” cevabını vermiş, bu-
nun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.), Yesevî’nin 
elini tutarak “Gözümün nuru evlat, ümmetimsin 
ümmet, sünnetimi sıkı tutasın gönüldaşım, Kı-
yamette yol kaybedersen yola salayım, Muham-
med deyip susamış olsan elini tutayım, evladım 
deyip elini tutup cennete girdireyim...” müjdesini 
vermiştir. Yesevî, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile iliş-
kileri dünya hayatında sürmüştür. Hoca Ahmed, 
Arslan Baba’nın Hz. Muhammed (s.a.v.)’den 
emanet olarak aldığı hurmayı yedi yaşında ken-
dine verdiğini, bundan itibaren zikir yoluna düş-
tüğünü söyler. Rivayete göre Cebrail Cennet’ten 
getirdiği hurmaları Hz. Muhammed (s.a.v.) ve 
ashabına ikram ederken bir tanesini yere dü-
şürmüş, Hz. Peygamber de onu Aslan Baba’ya 
vererek yüzyıllarca (“Dört yüz yıl”) sonra gelecek 
olan Ahmed Yesevi’ye vermesini söylemiştir.

Fitne ile Mücadelede Hz. Peygamber’den 
İstimdad

Türkler ne zaman fitne ile karşılaşsalar 
Hz. Peygamber’den yardım istemişlerdir. Söz 
gelişi, Türk tarihinin başka dönemlerinde de 
görülmekle beraber Türkiye tarihinde, Ankara 
Savaşı (1402) sonrasında baş gösteren Fetret 
Dönemi’nin (1402-1413) en önemli dini metinle-
rinden biri Hz. Peygamber’i anlatan Mevlid’lerdir. 
Mevlid özellikle Osmanlı Türklerinin millî birlik 
ve dirliğinin temel taşlarından biri olagelmiştir. 
Süleyman Çelebi’yi mevlid yazmaya sevkeden 
sebepler arasında bir vaizin Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’i diğer peygamberlerle aynı seviyede 
gösterme gayretkeşliği zikredilse de bize göre 
daha önemli sebep, o günkü siyasi ve sosyal 
dağınıklığa çare arayışıdır. Fetret Dönemi’nde, 
kardeş kavgasının başlaması, devletin ve mil-
letin zevale uğrama tehlikesinin baş göstermesi, 
hâkimiyetini, istiklâlini, istikbalini ve benliğini 
kaybetmek tehlikesidir. Çelebi, işte bu ortamda 
kurtuluşun ve bekânın Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 
daveti ve sevgisi etrafında toplanmakta görmüş-
tür. Bu düşünceyle olsa gerek eserine “Vesile-
tü’n-Necât”, Kurtuluş Vesilesi demiştir. Bunun 
yanında Süleyman Çelebi, Osmanlı Devleti’nin 
zayıf bir evresi olan ve Anadolu topraklarında 
her türlü kargaşalığın hüküm sürdüğü Fetret 
Devri’nde batini görüşler ile Ehl-i Sünnet ara-
sındaki çekişmede Ehl-i Sünnetin tarafında yer 



almıştı. Mevlid’in yazılmasının bir amacının da 
Ehl-i Sünnet taraftarlarına destek vermek olduğu 
ifade edilir. Mevlid aynı misyonu şimdi de sürdür-
mektedir.

Yazıcıoğlu Mehmed’in (ö. 1451) Muham-
mediye’sini de bu bağlamda değerlendirebiliriz. 
Muhammediye Anadolu’da hem halkta hem de 
ilim çevrelerinde büyük ilgiye ve kabule mazhar 
olmuş, köy odalarında, tekkelerde, medreseler-
de okutulmuştur. Mesela Yahya Kemal’in çocuk-
luk yıllarına ait şu hatırası çok ilginçtir: 

“Annem Yazıcızâde’yi sabah namazlarını 
kıldıktan sonra okurdu. Beyaz başörtüsü ile 
elindeki kitaba eğilişini hâlâ görür gibiyim. Çok 
yerlerini anlamadığım halde, annemin yüksek 
sesle ve makamla okuyuşundan dinlediğim 
Muhammediye’nin o mısraları bana bizim öz 
maceramız, evimizin, mahallemizin, Üsküb’ün 
ve müphem surette bütün milletimizin dünya ve 
ahiret macerası gibi gelirdi. Daha o yaşta Yazıcı-
zâde Mehmed Efendi’nin Türklük’le İslamlık’ı yo-
ğuran millî-İslamî harsını benliğimde hissetmeye 
başlamıştım.”

Ekonomik Hayatta Hz. Peygamber’den 
İstimdad 

Hz. Peygamber’in ekonomik alanda da 
milletimize örneklik ve önderlik ettiğini söy-
leyebiliriz. Bilindiği gibi, fütüvvet geleneğine 
göre peygamberler, çalışma hayatının içinde 
olmuş, geçimlerini el emeği ve alın teri ile sağ-
lamışlardır. İnsanlık için elzem olan alet-edevatın 
mucitleri olma yanında, insanların ihtiyaçlarını 
karşılayan temel mesleklerin ilk temsilcileri de 
onlardan çıkmıştır. 

Bu bağlamda Hz. Muhammed (s.a.v.), çalış-
ma hayatının üretim, istihdam ve hizmet unsurla-
rının adab, erkân ve ahlak ilkelerini belirlemiştir. 
Öyle ki, herhangi bir meslek mensubu işinin 
başında, Hz. Peygamber’i işinin piri, kendisini de 
onun temsilcisi olarak görmüş, çalışma sırasında 
ibadet yaptığı duygusunu hep muhafaza etmiştir.  
Çalışan, bu bilgi ve duygu donanımı ile hayatını 
daha iyi anlamlandırmış, işini sevmiştir. Bu nitelik 
ekonomiye istikrar, topluma kardeşlik, huzur ve 
mutluluk sağlamıştır. 

Fütüvvet geleneğinde Hz. Muhammed 
(s.a.v.) çalışma hayatının nâzımı idi. Esnaf ve 
işçinin dünya ile, müşteri ile, işi ile, meslektaş-
ları ile hatta ailesi ile ilişkilerini Hz. Muhammed 
(s.a.v.) düzenliyordu. Çalışan, mesleğinin piri ve 

ideal tipi olarak bir peygamberi görüyor, kendisini 
de onun izinde hissediyordu. 

Elbette bunlar, sanayi ve modernleşme ön-
cesi İslam toplumunun anlamlı değerleri idi. Mo-
dernleşme sürecinde bunların önemli bir kısmı 
anlamını yitirdi veya meslek erbabı kendilerine 
yeni pirler edinmeye başladılar. Bunda Hz. Pey-
gamber’i ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler 
ışığında yorumlayıp, insanımızın hayatındaki 
anlamlı yerini almasına yardımcı olamayan ule-
manın sorumluluğu vardır.

Vatan Savunmasında Hz. Peygamber’den 
İstimdad

Askeri güç, millî birliğin korunmasında 
bir diğer önemli unsurdur. İçeride huzurun 
ve millî birliğin sağlanması, dış tehlikelere kar-
şı ülkenin korunması, askerî gücün varlığıyla 
mümkündür. Ayrıca millî birlik, vatanı ve milleti 
koruyan askerî gücü de sağlamlaştırır. 

Hepimiz biliriz ki, geleneksel kültürümüzde 
her peygambere bir meslek nispet edildiğinde 
Hz. Muhammed tâcir olarak anılırdı. Ancak, 
atalarımızın tutunma ve yerleşme gayreti için-
de oldukları ve askerî mücadele verdikleri 14. 
yüzyıl Anadolu’sunun siyasî ve sosyal şartları 
bağlamında Hz. Muhammed (s.a.v.) için gâzilik 
sıfatı öne çıkarılmıştır. Bu dönemde yazılan Kı-
sas-ı Enbiya’da “Muhammed Mustafa ğaziyidi” 
denmektedir. Fütüvvet-Nâmeler de Hz. Muham-
med’e gâzilik yakıştırmakta ve şu hadise yer 
vermektedir: 

“Her kimse içün bir hirfet (meslek) vardur. 
Benüm hirfetüm ikidür: Biri fakr, biri cihaddur. 
Her kim bu ikiyi sever, beni sever ve her kim bu 
ikiye buğz ider, bana buğz ider.”

Osmanlı kuruluşundan tarih sahnesinden 
çekilişine kadar Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ga-
zilik geleneğini devam ettirdiği kaynaklardan 
anlaşılmaktadır. Kuruluş yıllarından itibaren Hz. 
Peygamber’in gaziliğini kendine örnek edindiği-
ni biliyoruz. Hatta Osmanlının varlık sebebinin 
gaza olduğu da söylenmektedir. Bunu ilk dönem-
den itibaren eserlerde görmekteyiz. 

Osmanlının zirve döneminde de Hz. Mu-
hammed (s.a.v.)’in gazilik sıfatı önde tutulmuştur. 
Osmanlı kadısı, mutasavvıfı ve alimi Altıparmak 
Muhammed Efendi (ö. 1033/1623-24), Molla 
Miskin el-Herevi’nin (ö. 907/1501) peygamber-
ler tarihi ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatı 
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hakkında yazdığı Mearicü’n-nübüvve fi medari-
ci’l-fütüvve adlı Farsça eserini tercüme etmiştir. 
Bu tercümeye yazdığı önsözde Hz. Muammed 
(s.a.v.)’i “kılıcı elinde dünyaya adaleti getiren 
peygamber” olarak nitelendirmektedir.

Osmanlı Fetret dönemi örneğinde oldu-
ğu gibi, yıkılışını durdurmak amacıyla da Hz. 
Peygamber’in askeri örnekliğine başvurmuştur. 
Mesela, II. Mahmud’un Avrupai tarzdaki aske-
ri ıslaharını desteklemek için Mehmed Munib 
Efendi bir yandan Fezail-i Cihad (1825) adlı bir 
eser telif edip bir yandan da Şeybani’nin Siyer-
i Kebir’ini de tercüme ederek (1825) padişahın 
emriyle dağıtmıştır. Bu arada 1826’da Yeniçeri 
Ocağı’nın ilgasından sonra kurulan orduya Asa-
kir-i Mansure-i Muhammediye adı verilmiştir. Bu 
adlandırma doğrudan doğruya Hz. Peygamber’e 
Hicreti sonrasında yardımcı olan Ensar’ı da 
çağrıştırmaktadır. Aynı dönemde Esad Efendi 
Kevkebu’l-Mes’ud fi Kevkebeti’l-Cünud adlı 
eserinde eski ordunun hükmünü yitirdiğini, yeni 
ordunun görevi devralmasının zamanı geldiğini, 
Hz. Peygamber’in gazilik sıfatı üzerinden ifade 
etmiştir. Bütün bunlar, Osmanlının kendisini mo-
dern zamanlara taşıma ve ayakta kalmada Hz. 
Muhammed (s.a.v.)’e başvurusunun göstergeleri 
olarak okunabilir. Modernleşme, siyer üzerinden 
meşrulaştırılıp savunulmuştur. 

Osmanlı dış saldırılarla daha çok muhatap 
olup, ölüm-kalım mücadelesine girdiği dönemde 
Hz. Peygamber’in gazi önderliğine daha çok 
başvurmuştur. Harp Okulu’nda tarih öğretmenliği 
yapan Ahmed Refik Altınay (ö. 1937) Gazavat-ı 
Celile-i Peygamberi (1906) adlı eserinde yine 
gaza geleneğini hatırlatmıştır. Bu eserde Hz. 
Peygamber’in bizzat komuta ettiği Bedir (624), 
Uhud (625) Hendek (627) ve Mekke’nin Fet-
hi-Huneyn (630) gazvelerini haritalarla birlikte 
anlatılmıştır. I. Dünya Savaşı sırasında da İzmirli 
İsmail Hakkı (ö. 1946) Gazilere Armağan (1916) 
adlı risalesinde, aynı geleneği devam ettirmiştir. 
Musahibzade Mehmed Memduh da Gazava-ı 
Celile-i Peygamberi (Muharebat) (1917) adlı 
eserinde bu yolu izlemiştir. 

Emperyalizme Karşı Millî Mücadelede Hz. 
Peygamber’den İstimdad

Türkiye’nin ne zaman başı sıkışsa ifade 
ettiğimiz gibi Hz. Peygamber’i anlatan Mevlid’e 
yönelmiştir denilebilir. Bu tarihi misyonu Millî Mü-
cadele sürecinde de görüyoruz. Mustafa Kemal 

Paşa, 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’si 
açarken, Hacı Bayram Camii’nde mevlid okuta-
rak halkı müdafa-ı hukuka / yasal direnişe çağır-
mıştır. Mustafa Kemal Paşa imzasıyla 21 Nisan 
1920’de bütün askerî birlikler ile sivil idarecilere 
gönderilen ve açılıştan önce yapılması gereken 
dinî merasimlerin icrasıyla ilgili emirde, Kur’ân 
yanında Hz. Peygamber, Sancak-ı Şerif, Buhari-i 
Şerif öne çıkmaktadır. 

Şaşılacak şekilde, Sovyet sosyalistleri de 
emperyalizm ile mücadelede Hz. Peygam-
ber’den istimdatta bulunmuşlardır. Şöyle ki, 30 
Ekim 1918, İslam dünyasının emperyalizm ta-
rafından tamamen istilasının adeta resmi tarihi 
gibi düşünülmüştür. Bu tarihte Osmanlı Devleti 
ile Emperyalist devletler arasında imzalanan 
Mondoros Mütarekesi’nin 16. maddesine göre 
“Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’taki güçler 
en yakın İtilaf Devletleri komutanlarına teslim 
olunacaktı.” Bu maddeye Medine Türk birliğinin 
başında bulunan Fahreddin Paşa, “Ben Peygam-
berimin kabr-i şerifini İngilizlere teslim edemem” 
diye bir süre direnmişse de bir gece baskınıyla 
apar-topar tutuklanıp şehir dışına çıkarılmış ve 
Medine 7 Ocak 1919’da İngilizlerin desteklediği 
Şerif Hüseyin’in yönetimine verilmiştir.

Türkler için Hz. Muhammed (s.a.v.)’in önemi-
ni iyi bilen Bolşevik Sovyet yönetimi bu gelişme-
yi, Sovyet Müslümanlarını İngiliz emperyalizmine 
karşı kışkırtmak ve kendi etrafında toplamak için 
kullanmıştır. Haber gazetelerde, Nisan 1919’da 
SSCB’de Hz. Muhammed’in türbesi İngilizlerce 
istila edilip bombalandı şeklinde verilince bunu 
gören Buhara asıllı Özbek cedidci Abdurauf Fıt-
rat (ö. 1938), Peygamber sevgisi ile aşağıdaki 
meşhur makalesini kaleme almıştır. 

Ağla İslam 
Ah!.. Ayaklarım kırılsa, ellerim kurusa, göz-

lerim kör olsaydı da dün dışarı çıkıp İştirakiyyun 
gazetesini alıp okumasaydım!.. Yazık!.. Binlerce 
yazık ki, ayağım varmış da dışarı çıktım; milyon-
larca yazık ki, elim varmış da o gazeteyi aldım; 
yüz binlerce yazık ki gözüm varmış da o kara 
haberi okudum!..

İnanıyorum da, damarlarında Türklük kanı 
akan biri bu haberi okusun da kanı deryalar gibi 
coşup Londra’ya doğru akmasın! Düşünüyorum 
da vicdanında ve kalbinde ‘La ilahe illallah’  izi 
bulunan bir Müslüman bu haberi dinlesin de 
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yüreği Cehennemler gibi alev çıkarıp İngiltere’yi 
yakmasın!

Tanrım! Ey Türk Tanrısı! Ey Müslümanların 
İlahı! Türklük ve Müslümanlığın ne kötülüğü, ne 
günahı vardı ki böyle kara günlere duçar oldu? 
Niçin, asırlardır Senin Kur’ân’ını korumak için 
Avrupa’nın kara vicdanlı hükümetleri ile sava-
şıp gelen bir tek Türk devleti, İslam hilafeti  öz 
yurdunda tutsak oldu da 350 milyon Müslümanın 
Peygamberi Hz. Muhammed (as)’ın ‘Ravza-ı 
Mutahharası’, Mukaddes Kabri’ top gülleleri  ile 
yıkıldı. 

Ey Cehennem alevleri daha ne duruyorsu-
nuz? Kıyameti mi bekliyorsunuz? Hz. Muham-
med (as)’ın kabr-i şerifi İngiliz topları ile havaya 
uçuruldu. Bundan büyük Kıyamet mi var?.. 
Yakın, ey Cehennem alevleri, Ravzası yıkılan 
Peygamber’in yalancı ümmetini yakın!..

Ey Güneş, bundan sonra biz yalancı Müs-
lümanların yüzüne gülümseyerek doğma! Bı-
rak! Medine’de Yeşiltürbe’nin İngiliz topları ile 
yıkılışını duyup da kaynamayan, kükremeyen, 
coşmayan bizler karanlıklara gömülüp kalalım! 
Bırak! Karanlıklar içinde sevinmeye, eğlenip gül-
meye devam edelim de dünyanın tek Müslüman 
hükümeti de ortadan kaldırılsın! Bundan sonra 
‘Yahudiler’ gibi başsız, devletsiz ve fakir kalacak 
olan biz Türkleri kimse görmesin, yüzümüze gül-
mesin! 

Ey bu güne kadar bizi üzerinde taşıyan yer-
yüzü! Artık, sabredip katlanmak yok! Yarıl, yarıl 
da bizleri yutuver. Sahib-i Şeriat’ın intikamını, 
öcünü almak için yüreklenip de İngilizlere karşı 
çıkmayan Müslümana senin üstünde yürümek 
yakışmaz! Açıl.. açlı da bizi karnına çekip al! 
Dünyanın en yüce devletlerini kuran Türk ulu-
suna ‘Yahudi’ gibi devletsiz yaşamaktansa yerin 
dibine girmek daha iyidir.

Ey din alimleri!.. Niçin duruyorsunuz? Neyi 
bekliyorsunuz? Ölmüş İslamın başında Kur’ân 
okumak için mi dünyaya geldiniz? Bir gencin 
çapanını (paltosunu) biraz kısa görseniz ‘eyvah, 
şeriat elden gidiyor’ diye dünyayı yıkarsınız. İşte 
Sahib-i Şeriat’ın Ravza-ı Mutahhara’sı İngiliz  
topları  tarafından yıkılmışken neden ortaya çık-
mıyorsunuz? Ey şeriat kaygısı çekip gezenler! 
Sahib-i Şeriat’ın topla yıkılan Ravza’sı için niçin 
kaygılanmıyorsunuz? Bu nasıl Müslümanlık, bu 
nasıl dindarlık, bu nasıl hizmet?!

Ey İngiliz sterlinleri ile çuvallarını dolduran-
lar! Ey İngiliz… talimatlarıyla  yaşayanlar! Ey 
İngilizlerin murdar yüzüne bakıp duranlar! Ey İn-
giliz’e can atanlar! Ey İngiliz taraftarları! Ey İngiliz 
yoldaşları! Ey İngiliz dostları olan Müslümanlar! 
Duydunuz mu? Dostunuzun top gülleleri ile Pey-
gamberimizin mukaddes Ravzası yıkıldı. Yolda-
şınızın gücü ile İslam hilafeti bitirildi. Bu işlere 
siz de ortaksınız. Kızmayın, mahzunlaşmayın, 
çünkü İngiliz devleti sizin dostunuzdur.

Ey, Muhammed’in ümmeti olmakla öğünüp 
yaşayanlar! Artık huzur içinde oturma zamanı 
geçti. Hz.Muhammed (as)ın ruhaniyeti ‘intikam’, 
‘intikam’ diye hıçkırıyor. ‘Cihad-ı ekber’ saati 
gelip çattı. Bu saatte, Medine’de Peygamber’in 
yıkılıp yatan Ravzaları sizden yardım bekliyor. 
Avrupa’nın kara vicdanlı İngiliz ve Fransız hü-
kümetleri bu güne kadar yurtlarımızı ayaklar 
altına aldılar, namusumuzu çiğnediler  sesimizi 
çıkarmadık, milletimize sövdüler, dinimize dil 
uzattılar yine sustuk. Şimdi, Peygamberimizin 
Ravzalarını topa tuttular. Buna de sessiz kalırsak 
yarın Kâbemizi, ertesi gün Kur’ânımızı yakarlar. 
(İştirakiyyun, no. 89, 11 Nisan 1919)

15 Temmuz Direnişinde Peygamber’den 
İstimdad

15 Temmuz 2016 Askeri Darbe Girişimi, Fet-
ret Dönemi hatta Millî Mücadele ve İstiklal Harbi 
tehlikeleriyle aynı kategoride değerlendirilebilir. 
Girişimin faillerinin siyasi, dini, ekonomik ve 
kültürel küresel güçlerle bağlantıları göz önün-
de bulundurulduğunda, tehlikenin boyutlarının 
Türkiye’nin ötesinde Ortadoğu, bütün İslam dün-
yasını hatta bütün dünyayı etkisi altına alacak 
nitelikte olduğu izahtan varestedir. 

Darbe girişimine direnişte dini motifler öne 
çıkmıştır. İnsanların, darbecilerin ateşine tekbir-
lerle, salavatlarla, dualarla karşılık vermişlerdir. 
Demokrasi nöbetleri akşamları Kur’ân ile baş-
layıp sabah namazından sonra yine Kur’ân ile 
sona eriyordu. Halkın darbeye karşı direnişe 
motive edilmesinde şüphesiz Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’nın sala çağrısı ve uygulaması çok etkili 
olmuştur. Sala uygulaması esasen Kur’ân’ın şu 
ayetine dayandırılmaktadır:

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e 
salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât 
edin, selâm edin.” (Ahzab, 56)

Bu ayet-i kerine şöyle de meallendirilmek-
tedir:  “Şu kesin ki Allah ve O’nun melekleri 
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Peygamber’i desteklerler; ey iman edenler, siz 
de onu destekleyin ve tam bir teslimiyetle (onun 
örnekliğine) teslim olun!”

Müslüman coğrafyasında, özellikle de Os-
manlılarda olağanüstü durumlarda zamansız 
şekilde ezan ve sonra arda arda sala okunurdu.  
Osmanlı döneminde olağanüstü durumlarda sala 
ve ezan okunması birçok Padişahlar tarafından 
emredilerek uygulanmıştır. Her sala aynı ma-
kamda okunmazdı. Müezzinin okuduğu saladan 
halk, cenaze mi var, düşman mı geliyor, isyan mı 
çıktı, yada Padişah mı tahta çıktı, düğün mü var, 
mutlaka anlardı. Burada iş müezzinin musiki bil-
gisine ve sesinin güzelliğine kalıyordu. 

Sala okuma geleneğine Millî Mücadele yıl-
larında da başvurulmuştur. Mesela İzmir’in işgali 
(15 Mayıs 1919) İstanbul’da gündüz vakti sala 
ile duyurulmuş, İstanbul’un işgalinde (13 Kasım 
1918-6 Ekim 1923) salaya zaman zaman şifreli 
mesaj vasıtası olarak başvurulmuştur. Kahraman 
Maraş, Şanlı Urfa, Gazi Antep ve diğer birçok ili-
mizin işgaline direniş sala ile haber verilmiştir. 

Sonuç Yerine
Türkiye’deki Müslümanların hayatındaki 

Hz. Peygamberin yeriyle ilgili kayıtlardan 
birisi, TBMM I. Dönem mebuslarından İsma-
il Şükrü’nün Hilafet-i İslamiye ve Büyük Millet 
Meclisi, (Ankara, Ali Şükrü Matbaası, 1339/
1923, s. 5.) adlı eserindeki ifadeleridir. Ona göre 
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in risalet makamında üç 
vasıf tecelli ederdi: 1. İfta, 2. Kaza, 3. İmamet. 
Bunlara bağlı olarak da Şer’i hükümlerde üç şe-
kilde tasarruf olurdu:

1. İfta ile: Hükümleri ta’lim veya ibadetleri 
beyan sırasındaki tasarruf ifta yönüyle, yani 
müftü ile olur. 

2. Kaza ile: İnsanlar arası anlaşmazlıkların 
kaldırılmasına ait olan tasarruf kaza yönüyle, 
yani kadı ile olur. 

3. İmamet ile: Amme/Kamu maslahatlarını 
idareye ait tasarruf da imamet yönüyle, yani ima-
mu’l-müslimin ile olur. 

Bu cümleden olarak iftada müftüler, kazada 
kadılar, kamu maslahatlarında da halifeler Hz. 
Peygamber (s.a.v.)’in naibleridirler. Öyleyse 
amme işlerinde tasarruf, halifeliğin kuvvetli vasfı-
dır. O olmadan hilafet olamaz. Bu durumda halife 
müftü ve kadı da olur. 
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Kıymetli Vakıf Gönüllüleri, Sevgili YOYAV 
Dostları, Değerli Kardeşlerim,

YOYAV’ın yıllardır bozmadan, zigzag yap-
madan yapageldiği artık geleneksel hale gelen 
Yoksullarla Dayanışma Haftası etkinliklerinin 24.sü 
yapılmaktadır.

Her yıl yüzlerce ihtiyaç sahibi çocuklara yar-
dım elini uzatan, bir torba kömüre, bir kap yemeğe 
muhtaç olan fakirlerimize şefkat elini uzatan herke-
se ve bunlara vesile olanlara teşekkür ediyoruz.

Bu dönemin ana konusu “Millî Birlik ve Bera-
berlik…”

15 Temmuz gecesi ülke olarak yaşadıklarımız-
dan sonra ve özellikle son 15 yıl içerisinde ülkemi-
zin karşı karşıya kaldığı saldırılar neticesinde millî 
birliğimizin ve beraberliğimizin ne kadar önemli 
olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Değerli Dostlarım,
Her topluluk/toplum bir millet değildir. Bir 

topluluğun/toplumun millet olarak nitelendirilebil-
mesi için gerekli değerler vardır ve bu değerler 
ortak değerlerdir. Bu değerler millet olmanın da 
aracıdır. 

-Din Birliği
-Dil Birliği
-Kültür Birliği
-Tarih Birliği
Ortak bir toprak parçası, bayrak, millî marş ve 

daha birçok unsur ortak değerlerin ve oluşturduğu 
milletin en büyük temsilcileridir. Bunlar gizli sözleş-
meler mahiyetinde soyut ama yaşayan değerler 
olduğu gibi; somut, ortak belge niteliğinde olma 
özelliği ile de herkese açıktır. 

Her fert bu tür vasıtaları kendinden bir parça 
sayar. Bu vasıta ile diğer insanlara ulaşır, sıkı bir 
dayanışma içine girer. Birlikte yaşamanın esrarlı 

bir terkibi gizli ya da aşikâr bu tür ittifaklarda yer 
alır. Bu nedenle üzerinde ittifak edebileceğimiz de-
ğerlerin çokluğu büyük olmanın göstergesidir. 

Ortak değerlerin çokluğu millet bütünlüğü-
nün teminatıdır. Bunları yok saymak, zedelemek, 
unutturmaya gayret etmek, karşı değerler katarak 
bulandırmak, işin farkına varamayanların gafleti 
olarak görülmelidir. 

Şimdi buradan şunu anlıyoruz ki, hepimiz içi-
mizde yaşadığımız ve hissettiğimiz ortak değerler 
etrafında oluşmuş bir milletiz. Ama birileri ne yazık 
ki Millet-Birlik-Beraberlik kavramlarından hem çok 
uzakta hem de çok yabancı. Görüyorsunuz, hatta 
yakın bir zamanda da yaşadık…

Bu milletin gizli sırlarını, belgelerini dışarıya 
ifşa edenleri, satanları… Millî İstihbaratın elindeki 
bilgilerin Batıya peşkeş çekildiğini hep beraber 
görmedik mi?

Bu cennet vatandan kaçarak ihanet eden sö-
züm ona hocaları, aydınları, yazarları, gazetecileri 
gördük.

Kendi Cumhurbaşkanı önünde ayak ayaküstü-
ne atarken, Alman Cumhurbaşkanı önünde ceketini 
ilikleyecek düğme arayanları, Fransız devletinde el 
pençe divan duranları, üstünde ABD bayrağı olan 
battaniyesi ile uyuyor pozu verenleri unutmayın.

Bunlar işte bu aziz milletin birer evladı değildir. 
Bunlar birliğimize, beraberliğimize kasteden ya-
bancı uşaklardır.

Devletimizin başlattığı “arınma” ve “temizlik” 
son kişiye kadar devam etmelidir. Eğer biraz gev-
şersek, biraz müsamaha gösterirsek iyi bilin ki on-
lar bize ve bu vatana asla acımayacaktır.

Onun için değerli dostlarım, bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız. Allah’ın ipine sarılıp tefrika-
ya düşmeyeceğiz. Akif’in dediği gibi:

II. Oturum Başkanının Oturumu
Açış Konuşması

Hüseyin TANRIVERDİ
22, 23 ve 24. Dönem Manisa Milletvekili
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“ Girmeden tefrika bir millete düşman giremez,
Toplu vurdukça yürekler onu top bile sindiremez”

Allah muhafaza, ya darbe başarılı olsaydı?
16 Temmuz öğle saatlerinde, sayısını hiç bir 

zaman tam olarak öğrenemeyeceğimiz, darbeciler 
tarafından katledilmiş muhtemelen binlerce şehidi-
miz, yaralı on binlerce gazimiz olacaktı. Daha kö-
tüsü, camilere saldıran o alçaklar da cesaret kaza-
nacaklar, sivil şiddet camilerle sınırlı kalmayacak, 
belki 16 Temmuz sabahından itibaren Türkiye’de 
kan gövdeyi götürecekti.

Millet, basiret ve feraset sahibidir. Millet, ba-
şına gelecekleri hissetmiş, o gece darbeye karşı 
direnirken, devletiyle birlikte kendi canını da kurtar-
dığını bilerek mücadele etti.

Gezi darbe girişimi sırasında, 16 Temmuz sa-
bahından itibaren yapılabileceklerin bir provasını 
görmedik mi zaten?

Ezana, salaya, camilere, kutsallara, yaşam 
tarzlarına, değerlere, millete ve millet iradesine 
tahammülsüz; kibirli, bir o kadar da öfke, şiddet 
yüklü, gözlerini kan bürümüş kitlenin, eline fırsat 
geçtiğinde neler yapabileceğini Gezi sırasında tec-
rübe etmedik mi?

Yakılan otobüsleri, sökülen kaldırım taşlarını, 
kırılan camları, indirilen esnafın çerçevelerini ha-
tırlayın.

- 15 Temmuz gecesinde tankın önüne yatan 
Metin Doğan’ı,

- Şehitler köprüsünde oğluyla beraber bu ha-
yasızca akına göğsünü siper ederek şehit olan Erol 
Olçok kardeşimi, 

- Kazan’da destansı bir direniş gösteren Ka-
zanlıları, 

- İstanbul’da tek başına adeta Nene Hatun gibi 
hainlere direnen bacımız Safiye Bayat’ı ve onlar 
gibi 244 şehidimizi rahmetle anıyorum. 

- Binlerce gazimize de şükranlarımızı sunu-
yorum. Eğer onlar o gece bu kahpe kalkışmaya, 
bu hainlere karşı durmamış olsaydı, belki bugün 
burada bu açılışı yapamıyor olacaktık. 

Ülkemiz ve milletimiz o gecenin kahramanları-
na gerçekten çok şey borçlu. Sadece bizler değil, 
evlatlarımız ve sonraki nesillerimizde aynı şekilde 
onlara borçludurlar.

Bu 2. Bir Kurtuluş Savaşıdır. İstiklal ve İstikbal 
Mücadelemizdir. Ve bu mücadele halen devam 
etmektedir.

Değerli dostlarım,
Şimdi az bir geriye gidip kendimize şu soruyu 

soralım;
Kim bu devletin silahlarını kendi milletine karşı 

doğrultur?
Kim bu milletin Meclisini bombalar?
Kim kendi polisine, askerine, kendi vatandaşı-

na kurşun sıkar?
Elbette bizden olmayanlar. Yani bu milletten ol-

mayanlar, elbette hainler… elbette düşmanlarımız-
la iş tutan, onlarla beraber hareket eden hainler…

Bunların saldırı ve tazyikleri bitmedi, bitme-
yecektir de.  Siyasi, ekonomik, kültürel, askeri... 
Ellerinden hangisi geliyorsa onu Türkiye’ye karşı 
kullanacaklardır.

Şimdi diyorlar ki, Türkiye’ye birçok saldırı yap-
tık ama başarılı olamadık.

-Gezi’de sendelemediler….
-17/25 Aralık’ta yıkılmadılar…
-15 Temmuzda tam tersi onlar karşı harekete 

geçtiler.
Bu Türkler nasıl bir millet? Diye hayret ediyor-

lar.
Darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin devlet 

ve millet olarak gösterdiği refleks ise darbeyi amaç-
layan çevrelere açık bir meydan okumadır.

Fırat Kalkanı, ardından Başika olayı, AB ile 
olan ilişkilerdeki artan gerilim, darbe girişiminin 
getirdiği yeni durumlardır.

Sevgili Dostlar,
Türkiye artık sadece bir cephede ve 780 bin 

km. karede değil kendi hinterlandı içerisinde müca-
dele vermektedir. FETÖ/PDY-PKK-PYD- DHPKC/
DEAŞ gibi terör örgütleriyle sahada mücadele ve-
rirken, Türkiye’yi içine kapalı ve iç sorunlarıyla uğ-
raşarak enerjisini heba etmeye çalışan, bölgesinde 
etkisiz, varlığı ile yokluğu belli olmayan 3.sınıf bir 
ülke konumuna sokmaya çalışan emperyalist-ege-
men güçlerle de mücadele etmektedir.

Bu darbe girişimi şunu gösterdi ki, Türkiye 
geçmişin güçsüz, halsiz, ekonomik sorunlarla bo-
ğuşan, kendi dinamikleri üzerinde duramayan bir 
ülke değildir. Ordusunun neredeyse yarısından 
fazlası ihanet çemberi içindeyken, yapılan temizlik 
sonrası kalanlarla geçmişten daha güçlü ve gür bir 
şekilde yoluna devam etmektedir.

Düşünsenize, üst düzey komutanların yüzde 
42’si- yani 151’i General olmak üzere toplam 4.600 
asker ordudan ihraç edilmiş bir ülke, bu travmanın 
üzerinden 1 ay geçmeden sınır ötesinde operas-
yon yapıyor. 
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Bu Batı’da bir kez daha hayret ve endişe uyan-
dırdı ki, hiç beklemedikleri bir hamleydi. Nasıl olur? 
Bu Türkler ne yapıyor? diye birçok kişi iç geçirdi.

Bakın ülkemizi kıskaca almaya çalışanlar 
her taraftan saldırırken, öte yandan bunların yerli 
işbirlikçileri de içerde kızılca kıyamet koparmaya, 
ortalığı velveleye vermeyi amaçlıyorlar. Ülkesinin 
ve vatanının çıkarları yerine onların çıkarlarını 
savunuyorlar hatta devletimize, hükümetimize akıl 
veriyorlar. 

O hainler diyorlar ki;
- ABD ile ilişkileri neden gerginleştiriyorsun, 

suyuna gitsene. 
- AB ile ipleri neden koparıyorsun, ne istiyorsa 

yapsana. 
- Suriye kuzeyinde bir Kürt terör devleti kurula-

cakmış; bana ne. 
- Ülkeyi Fetullah Gülen yönetecekmiş; yönet-

sin. 
- Terörü Avrupa destekliyormuş; desteklesin. 
- Şehitler geliyormuş; gelsin. Başka işin mi 

yok. Filistin’le, Irak’taki mazlumlar ve soydaşlarla, 
her gün öldürülen bebeklerle, BM’nin yapısıyla ne-
den ilgileniyorsun? 

Ben sadece mideme giden lokmayı bilirim, 
sofradaki ekmeğimi düşünürüm. Dolar yükselirken, 
sen dik durmuşsun, kime ne? Alttan al, suyuna git, 
uyumlu ol, ne istiyorlarsa yap.”

Geçmişte tarihte, Mustafa Kemal’in “ya istiklal, 
ya ölüm” sözüne, “ne istiklal, ne ölüm” diye karşılık 
verenler vardı; onlar bugün de var. 

Onun içindir ki, Recep Tayyip Erdoğan, daha 
üst seviyede, daha derinlikli bir söz söyledi: “Ya-
şayacaksak adam gibi yaşayalım; öleceksek de 
adam gibi ölelim.”

Midesine giren lokmanın her şeyden daha 
değerli olduğuna, “bağımsızlık”, “şeref”, “haysiyet” 
gibi kavramların karın doyurmadığına inananlar, 
acaba, “adam gibi ölmeyi” göze almazsak, “adam 
gibi yaşayacağımızı” mı zannediyorlar?

“Ekonomini büyütmeyeceksin, savunma sana-
yine yatırım yapmayacaksın, pazarımızı daraltma-
yacaksın, Kürt meselesini çözmeyeceksin, terörle 
kararlı mücadele etmeyeceksin, sınırlarının dışına 
karışmayacaksın, mazlumlara el uzatmayacaksın, 
mültecilere sahip çıkacak ama bize göndermeye-
ceksin, oldu bittilere göz yumacaksın, Filistin’i unu-
tacaksın, millî iradeye müdahale edildiğinde ses 
çıkarmayacaksın, ajanlarımızı hırpalamayacaksın, 
arada bir darbe yaparım katlanacaksın, AB’nin ka-
pısından girmeyecek ama kapı önünden de ayrıl-

mayacaksın, kontrolümüz dışına asla çıkmayacak-
sın, ne dersek yapacaksın, haline razı olacaksın, 
itiraz etmeyeceksin” diyenlere boyun eğdiğimizde 
karnımız doymuş mu olacak?

Bu soruya da “evet” diyenler çıkacaktır. Onlar 
zaten son 1 asırdır rahat içindeler, güvenlik için-
deler. Ne enflasyon dokundu onlara, ne yüksek 
faiz. Ne darbeler etkiledi onları, ne de ekonomik 
krizler. Ocaklarına ateş düşmedi, hiçbir yakınları 
şehit olmadı. Ortadoğu’da öldürülen hiçbir bebek 
vicdanlarını sızlatmadı. 

Ne var ki, bu ülkede artık “Anadolu İhtilalı” 
yapıldı. Belli bir seçkin zümrenin değil, bütün Tür-
kiye’nin “adam gibi yaşaması” diye bir derdimiz var 
artık.

“Tuzu kurular” hiç kusura bakmasınlar... Ya 80 
milyonun adam gibi, eşit, özgür, bağımsız, refah 
içinde yaşamasını temin edeceğiz; ya da adam gibi 
öleceğiz. Üçüncü bir seçeneğimiz yok.

“Türkiye’de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak”. 
Her gün belki onlarca kez duyduğumuz bu ifade 
kalıbı, ilk kez bu kadar somut ve ciddi bir anlam 
ifade ediyor.

Sokakta insanların yüzüne baktığınızda, otu-
rup iki dakika muhabbet ettiğinizde, son 100 yılın, 
hatta belki de 200 yılın kırılmasını somut olarak 
hissediyorsunuz.

O “göbeğini kaşıyan adamlar”, o “bidon ka-
falılar”, o “kömürle, makarnayla kandırılmış” de-
nilenler, o yoksullar, o kimsesizler, ne büyük birer 
kahraman olduklarını kanlarıyla yazdıkları destan 
ile gösterdiler.

Dr. İbrahim Ateş, Hüseyin Tanrıverdi’ye
YOYAV’ın şükran plaketini takdim etti.
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Gençlik İçin Bir Tarihi Gezinti
En az 7-8 bin asırlık tarihi olan bir milletin ev-

latlarısınız.
Orhun-Yenisey Yazıtlarından, Kaşgarlı Mah-

mut, Yusuf Has Hacib, Mevlana, Hacı Bayram Veli 
Hazretleri, Şeyh Edebalı, Fatih- Yavuz- Kanuni ve 
Atatürk’ten aldığınız mirasın üzerinde oturuyorsu-
nuz.

Gücünüzü, atalarınızdan kalan miras üzerinde 
otururken daima kararlı, dik, vakur ve soğukkanlı 
olarak kullanmalısınız.

Tarihimizi incelediğiniz zaman uluslararası 
alanda yer alan ülkelerin dünya politikalarında uygu-
ladıkları tablonun değişmediğini görürsünüz. Her za-
man bir sömürü ve istismar politikası vardır. Çünkü 
kendi ülke menfaatlerini daima sömürü düzeninden 
beslemişlerdir. Sosyal, ekonomik, siyasi ve kültür 
istismarı politikalar ile ülkeleri içerden vurmuşlardır. 
Sistem aynıdır. Tarihi okuyunuz ve karşılaştırınız.

İlk misyoner faaliyetlerinin Hıristiyanlığı yayma 
gayesi ile başladığı ifade edilir. Anadolu, Make-
donya ve Yunanistan’a gönderilerek ilk çalışmalara 
başlanmıştır. Daha sonra 9. yüzyılda Almanlar, 10. 
yüzyılda İskandinavlar bu görevi üstlenmişlerdir. 
Resmi olarak ise ilk Misyonerlik ve Misyon Bakanlığı 
1662 yılında Vatikan’da kurulmuştur.

600 yıl dünya üzerinde hükümranlık sürdüren 
Osmanlı imparatorluğu; kuruluşundan, yükseliş ve 
yıkılışına kadar olan dönemlerde bu senaryoları çok 
ağır bir şekilde yaşamıştır. Ancak İmparatorluğun 
parçalanması önlenememiştir. Nitekim, Birinci Dün-
ya Savaşına giriş ve savaş sırasında açılan cep-
helerde yaşanan ve verilen mücadelelere rağmen 
Birinci Dünya savaşı yenilgi ile sonuçlanmıştır. Bu 
savaşta her cephede ayrı bir destan yazılmıştır.

l. Dünya Savasında cephelerde verilen müca-
deleler, Sarıkamış, Bingazi, Filistin, Yemen, Medine, 
Balkanlar birer destandır.

Arkasından; Yeni Türkiye Cumhuriyetinin ku-
ruluşu ve Büyük Lider Atatürk’ün Çanakkale- Sa-
karya-Polatlı destanları. Savaştan çıkmış, aydın 
sınıfını kaybetmiş, gençliğini yitirmiş, yokluk ve fa-
kirlik içinde bir ülke. Ancak, yılmadan ve heyecanla 
başlatılan ekonomik ve sosyal kalkınma politikaları. 
Başarılı mücadele yılları.

1929 dünya ekonomik buhranına rağmen, genç 
Türkiye Planlı Kalkınma dönemi ile hem borçlarını 
ödemiş, hem de 1930’larda ihracat fazlası vermiştir.

1940’larda Avrupa ekonomileri; dünyayı yeni 
tedbirler ve uluslararası örgütleri organize eder-
ken, Türkiye çok partili hayata geçmiştir. 45’lerdeki 
yokluk yıllarına, 1950’den sonra tarım ve sanayide 
yatırım hamlelerini gerçekleştirmiştir.

1960’larda; askeri darbelere rağmen yatırım, 
şehirleşme hamleleri devam etmiştir.

1970’Ierde petrol krizi çıkınca sıkıntılı yıllar 
başlamıştır.

1980’lerde Il. Askeri darbe, siyasi istikrarsızlıklar, 
koalisyonlar ve ekonomik krizler ile yaşanmıştır.

1990’lı yıllarda 91-93 ekonomik krizi. Aradaki 
9-10 yıllık koalisyonlar döneminden sonra Türkiye’yi 
2001 krizine taşınmıştır.

2002 den sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni 
bir tarih yazılmıştır yazılmaktadır.

Bütün ekonomik ve sosyal alanlarda reform 
yapılmıştır.

Değerli gençler, tarihinizi çok iyi okuyunuz, çok 
çeşitli kaynaklardan okuyunuz, muhakeme ediniz ve 
tarihçilerin yazdıklarını inceleyiniz. Sonra da diğer 
ülkelerin tarihlerini öğreniniz. Mukayese ettiğiniz-
de ne kadar yüce bir ülkenin evlatları olduğunuzu 
görürsünüz. Ayaklarınızın yere ne kadar sağlam 
bastığını ve sırtınızın ne kadar güçlü ve başınızın ne 
kadar dik olduğunu göreceksiniz.

Birinci ve ikinci Dünya savaşlarından sonra, Ba-
tılı ülkeler tarafından Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş 

Bir Milletin Birlik, Beraberlik ve 
Dayanışma İçinde Olması

Ülkeye Ne Sağlar?
Ülker GÜZEL
24. Dönem Ankara Milletvekili
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Milletler Organizasyonu ile uluslar arası ekonomik, 
ticari ve siyasi anlaşmalar sistemi kurulmuştur.

8 Ocak 1918 tarihinde ABD Başkanı Woodrow 
Wilson Kongrede yaptığı konuşmada, on dört ilke-
den bahsetmiş ve bu ilkelerin, uluslar arası alanda 
kabulünü sağlamıştır. Böylece ABD l. Dünya Sa-
vaşı’ndan sonra kurulmasını istediği ekonomik ve 
siyasi düzenin temellerini atmıştır. Savaş yıllarına 
rastlayan bu teklif, savaştan sonra Almanya ve Rus-
ya’nın katılımı ile güçlenerek kabul edilmiştir.

Wilson Prensipleri çerçevesinde; sömürge du-
rumunda bulunan ülkeler bağımsızlıklarına kavuş-
muştur. Ancak ekonomik ve ticari bağımsızlıklarını 
kaybetmişlerdir.

Kurulan uluslar arası sistemin içinde NATO, 
Dünya Bankası, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Birliği (AB) ve 
Gümrük Birliği (GB) gibi kuruluşlar gerekli gördük-
leri ilkeler çerçevesinde yeni bir ticari ve ekonomik 
bir dünya düzeni kurmuşlardır. Bu sistemin esas 
hedefi bütün az gelişmiş ülke ekonomilerinin üreti-
mini, tüketimini ve ticaretini kontrol altına almak ve 
onları yer altı ve yer üstü zengin kaynaklarını kendi 
menfaatleri çerçevesinde kullanabilmektir. Dolayısı 
ile dünyaya hâkim olabilmektir.

Bu arada hazırlamış oldukları dünya ülkeleri-
nin yer altı ve yer üstü zenginliklerinin demografik 
ve coğrafi haritası üzerinden uluslar arası politika 
senaryolarını hazırlamışlardır. Dünya ülkelerini si-
yasi, ekonomik ve ticari bir birlik altında toplamak 
en önemli projeleri olmuştur. Sömürge konumunda 
olan ülkelere önce bağımsızlıklarını vermişler sonra 
da ekonomik kontrolleri altına almışlardır. Amerikan 
Başkanı Wilson’un prensipleri, Milletler Cemiyetini 
kurma projesi ve uygulaması bugün dahi devam 
etmektedir.

Önemli ve uygun gördükleri ülkelere gönderdik-
leri Misyonerleri ile ülke hakkında detaylı bilgiler edi-
nerek o ülkelerin iç karışıklıklar yolu ile düzenlerini 
bozmaya çalışmışlardır.

Bugün Afganistan’da, Vietnam’da, Pakistan’da, 
Kuzey Afrika’da, Orta Avrupa’da ve Orta Doğu’da 
yaşadıklarımız ve gördüklerimiz bu düzenin bir par-
çasıdır.

2000’li yıllarda Arap Baharı adı altında Kuzey 
Afrika ülkeleri yeniden siyasi bir düzenleme geçirmiş 
ise de hala istikrar sağlanamamıştır. Şimdi sıra Orta 
Doğudadır.

Oynanan oyunları anlamak mümkün değildir. 
Dış ülkelerin 30-40 yıldır yatırım yapıp besledikleri 
terör örgütlerinin foyaları ortaya çıkmıştır. Bütün bu 
ülkelerin kirli senaryoları kucaklarına bir ateş topu 
olarak oturmuştur.

1.Dünya Savaşı öncesi Osmanlı İmparatorlu-
ğuna hazırlanan senaryolar, bugün Türkiye Cum-
huriyetine hazırlanmaktadır. İçerden ve dışardan 
ülkemizi yıkabilmek ve paylaşabilmek için adeta 
yarışmaktadırlar.

Bugün uluslararası ilişkiler politikası, iki yüzlü 
devletlerin elinde kullanılıyor. Amerika’nın ve AB 
ülkelerinin artık kartlarını açık oynamaları gerekiyor.

Özellikle 20.yüzyıl başlarında değişen dünya 
düzeni ve güçlü 5 devletin hakimiyet kurduğu bu 
düzen içinde yapmamız gerekenler vardır.

• Topraklarımıza sahip olabilmek,
• Millet olarak dayanışma içinde ayakta kala-

bilmek,
• Gelecek nesillerimizin yetişmesini sağlayacak 

millî ve manevî değerlerimizi ön planda tutan bir eği-
tim sistemini kurmak,

• Katma değeri ülke içinde kalan, bütün kesimle-
ri kapsayıcı, önemli sektör yatırımlarını yapabilmek

• Planlı Kalkınmayı sektörler bazında kontrollü 
bir şekilde devam ettirebilmek,

• Adil ve eşit bir adalet yargı sistemi içinde di-
siplinli bir sistem.

Ekonomik reformların kısa sürede cevap 
verebilmesini sağlamak ve refah ekonomisine ge-
çebilmek için, Türkiye’de siyasi istikrar ve güvenin 
sağlanması, millî ve manevî değerlerine sahip, birlik, 
beraberlik ve dayanışma içinde bir Millet anlayışının 
kaybedilmemesi gerekir. Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Devlet anlayışı temel ilkemiz olmalıdır.

Dr. İbrahim Ateş, Ülker Güzel’e 
YOYAV’ın şükran plaketini takdim etti.
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Millî Birlik ve Beraberliğin
Sosyal Yapıya Etkileri

Recep DUMANLI
DPT Eski Daire Başkanı

Millî birlik ve beraberlikten öncelikle ne an-
laşılması gerektiği üzerinde hemfikir olun-

malıdır. Özetle söylemek gerekirse acıda (tasada), 
sevinçte, savaşta ve barışta, iyi ve kötü günde bir 
milleti meydana getiren insanların birbirlerini seve-
rek, ortak temel değerler etrafında kenetlenmesi, 
kültürel, duygusal ve inanç birlikteliği hissi etrafında 
bütünleşmesidir.  O halde tanımı biraz daha açar 
isek, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında ön-
celikle kültürel bütünlüğün, yani din, dil, ırk, inanç 
gibi unsurların bütünlüğünün sağlanması, arka-
sından da siyasi, ekonomik ve coğrafi bütünlüğün 
tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu aynı zamanda millet olmanın vasıflarını da 
kapsamaktadır. O halde güçlü bir millet olunabilme-
si için millî güç unsurları olarak sosyal, ekonomik, 
siyasi, askeri ve bilim gücünü sayabiliriz. Sosyal 
güç bunların içinde en ön planda yer almaktadır. 
Kapsamı milleti oluşturan insandır. Bu kapsamda 
insan unsurunu güçlendirecek olan eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik, istihdam ve çalışma hayatı, nüfus 
ve kültür politikaları, sosyal millî gücün alt ana baş-
lıklarıdır. 

Burada bir paragraf açarak eğitim konusuna 

özellikle değinmek zarureti doğmaktadır. Eğitim 
millî olmadıkça, millî maskesi takmış millet düşma-
nı canilere çocuklarımızı teslim ettiğimiz sürece, 
yeni 15 Temmuzların olması kaçınılmaz olacaktır. 
Son kırk yılda eğitim sektöründen peyderpey çeki-
len devlet, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi 
millet ve vatan düşmanı olarak yetiştiren bu yam-
yamlara yol vermiştir. Bunun sebepleri de mutlaka 
sorgulanmalıdır.

Sosyal gücün etkili kullanımında düzenli işle-
yen, sağlıklı, güçlü, güvenilir, başkalarının çıkarla-
rına hizmet etmeyen ve millî kurum ve kuruluşlara 
ihtiyaç vardır. Sosyal gücün temel unsuru olan 
insanların ise millî düşünen, dünyayı okuyabilen, 
milletini seven bir sosyal dokuyla da donatılması 
gereklilik göstermektedir. 

Bu açıdan bakıldığında sosyal güç, millî güç 
unsurları içinde en geniş kapsama alanına sahiptir. 
Kültür ve inanç birliği bu açıdan önem taşımaktadır. 
O halde ortak dil, ortak din, ortak tarih geçmişi, 
ortak kültürel kazanımlar, ortak coğrafya ve kısaca 
ülkü birliği, sosyal güçle beraber diğer bütün millî 
güç unsurlarının mihenk taşıdır.

Seminere katılanlardan bir grup.
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Herhangi bir millî güç unsuru ancak, insan 
sermayesi sayesinde en iyi noktalara taşınabilir. 
Bunun en güzel örnekleri şanlı tarihimizin hemen 
hemen her sayfasında tarihe altın harflerle yazıl-
mıştır. İstanbul’un Fethi, Preveze Deniz Savaşı, 
Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs’a Mü-
dahale ve son olarak ta 15 Temmuz bunlara güzel 
birer örnektir. Bu hadiselerin temelinde vatanın ve 
milletin bekasının temini, ayırımcılık, bölücülük, 
mandacılık gibi başkalarına hizmet eden faaliyet-
lere, ortak millî ruh ile karşı konularak, kesinlikle 
müsaade edilmemesi yatmaktadır.

Bunlara ilave olarak, politikası, kurum ve 
kuruluşlarıyla sağlıklı işleyen bir millî ekonomi, 
adil bir ekonomik paylaşım, bilim ve teknolojiyi ön 
planda tutan, siyasi ve askeri güçle desteklenmiş 
bir sosyal yapı, dışarıdan gelebilecek muhtemel 
saldırışları/etkileri kolaylıkla bertaraf edebilecektir. 

Birlik ve beraberliğin bir yanında da toplumun 
bireyleri arasındaki saygı ve yaşam biçimlerine karşı 
gösterilen hoşgörü ve hassasiyet yatmaktadır. Bu 
durum, sebebi ne olursa olsun ayrışmaya izin ver-
mez ve ortak inanç ve dayanışmayı güçlendirir. O 
halde bu durumun bir millî güç unsuru olarak algılan-
ması da yanlış olmayacaktır. 

Kısaca özetlemek gerekirse; ekonomik durum, 
siyasi atmosfer, sosyal yapının taşıdığı özellikler, 
kültürel benzeşmeler, toplumsal sevgi ve yardım-
laşma düzeyi, bir millete ait olma duygusu, acı ve 
sevinçleri paylaşma, birlikte ağlama, birlikte gülme, 
ortak gelecek beklentisi, mutlulukların paylaşılması 
sosyal yapıyı etkileyen en önemli unsurlardır. Bu 
ise o toplumun en değerli dinamiklerini oluşturmak-
tadır. 

Şimdi bir miktar da Türk Milletinin millî birlik ve 
beraberlik konusundaki tarihsel boyutuna bakmaya 
çalışalım. Burada iki temel konu ön plana çıkmak-
tadır. Birincisi; Türk Milletinin binlerce yıllık devlet 
geleneği, bu geleneğe uygun toplumsal yapısı, 
hükmetme ve yönetme yeteneği bulunmaktadır. 
Bugün bu özelliklerinden arındırılmış, akıl ve vic-
danları birilerine teslim edilmiş bir toplum yaratma 
çabalarını kabul etmemiz de mümkün değildir. Hiç 
kimse bizim bu özelliklerimizi yok sayarak davra-
namaz. Yaşadığımız bu coğrafyada binlerce yıldır 
pek çok değişimler oluyorken, bizler de burada 
yaşamaya devam etme yeteneğinizden hiçbir şey 
kaybetmeden ayakta duruyoruz. 

İkincisi ise millî güç unsurlarını zafiyete uğra-
tacak veya zayıf düşürecek iç ve dış tehdit unsur-
larına karşı nasıl davranacağımızı önceden kestirip 
hazırlıklı olmak, bu konuda ortaya çıkabilecek 
durumlara acil ve etkin müdahale şansını daima 

elinde bulundurmaktır. Tarihimizdeki benzer hadi-
seleri iyi inceleyip, iyi analiz ederek bir daha aynı 
hatalara düşmemek bizim temel görevimizdir. Bu 
konuda Türk Milletinin her ferdine görev düşmekle 
birlikte, öncelikli olarak devleti ve milleti yaşatma 
görevi, devleti yönetenlere daha öncelikli ve ağır 
sorumluluklar yüklemektedir. Bu mücadele var 
olma ile yok olma arasındaki çok ince bir çizgiyle 
ayrılır. Başarırsanız varsınızdır, başaramazsanız 
yoksunuzdur. 

Kim olursa olsun bu milletin bekasıyla, ge-
lecekteki varlığıyla kendi emelleri doğrultusunda 
oyun oynuyorsa onlar bu milletin ebedi düşmanı 
olacaktır. Yine millî adıyla kurduğumuz kurum ve 
kuruluşların bir kısmının uygulamada başkalarının 
adına hizmet edecek şekilde faaliyetlerde bulun-
maları da bu konulardaki zayıf alanları oluşturmak-
tadır. Devleti yönetenlerin her şeyin farkında olma-
ları gereklidir. Bu bir zarurettir. Burada yapılacak bir 
hata, ülkenin ve milletin yok olması ile sonuçlana-
cak kadar ağırdır. Burada gösterilecek bir zafiyet, 
milleti koruma kalkanımızın en narin noktasında 
gedik açacaktır. İşte bizim devletimizin en önemli 
görevi, söz konusu bu millî kuruluşları başkaları 
adına değil, Türk Milleti adına hizmet verecek şekil-
de yeniden yapılandırmak, bize yabancı olan, aklını 
ve varlığını başkalarına kiraya vermiş unsurlardan 
olabilecek en kısa sürede temizlemektir.

Sonuç olarak, toplumsal birlikteliğin temelinde 
adalet ve hukuk yatmaktadır. Ekonomik ve sosyal 
alanda toplumun birbirine kin ve nefret duyacak 
sosyo-ekonomik farklılıklardan arındırılması, birlik-
te yaşama arzusunun güçlendirilmesi ve güzel bir 
geleceğe olan umutların asla köreltilmemesi büyük 
önem taşımaktadır. 

Dr. İbrahim Ateş, Recep Dumanlı’ya
YOYAV’ın şükran plaketini takdim etti.
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Bildiğiniz gibi 15 Temmuz’da ülkemizde kanlı 
bir kalkışma yaşandı. Yaralananlar oldu. Şe-

hitler verdik. Halkın üzerine ateş edildi. Halkın üzerine 
tanklar sürüldü. Önemli stratejik merkezlerimiz hava-
dan bombalandı. Gazi Meclisimiz bombalarla tahrip 
edildi. Bu kanlı kalkışma Cumhuriyet tarihimizde bir 
ilk olarak acı izler bıraktı. Görünen o ki bu kalkışma, 
bu gaziler, bu şehitler yüzyıllar geçse bile bu milletin 
hafızasında yaşayacak ve bu acı unutulmayacak.

Benim konuşma konum millî birlik ve beraberli-
ğimizin korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolü, 
önemi ve durumdan çıkaracağı vazifeler. Evvela şu 
gerçeği hiç aklımızdan çıkarmayalım. Bizim coğraf-
yamız çok stratejik bir bölgede bulunuyor. Türkiye bir 
Avrupa ülkesidir. Türkiye bir Asya ülkesidir. Türkiye bir 
Ortadoğu ülkesidir. Türkiye bir Avrasya ülkesidir. Bir 
Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Fevkalade jeopolitik 
ve jeostratejik bir bölgede bulunuyoruz. Bize bizden 
başka dost ülke yok. Rahmetli Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün  “ Ben askeri meseleleri olduğu gibi, ekono-
mik ve siyasi meseleleri de harita üzerinden mülahaza 
ederim” dediği gibi bizim haritamız fevkalade önemli 
fevkalade kritik. Ünlü devlet adamı Napolyon’un güzel 
bir sözü var. “ Coğrafyaları ülkelerinin kaderini belir-
ler” Sözün özü biz ne çekiyorsak coğrafyamızdan çe-
kiyoruz. Başımıza ne gelirse bu güzel coğrafyamızın 
cazibesinden geliyor. Üstüne üstlük 15 Temmuz ve 
sonrasında görüldüğü gibi haini bol bir ülke olmuşuz. 
Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yıkmak isteyen 
onbinler ortaya çıkarıldı. Hain asker, hain polis, 
hain yargı mensubu, hain bürokrat, hain sivil toplum 
kuruluşları mensupları, üniversiteler, hastaneler, öğ-
retmenler her kesimden demokrasimize kasteden, 
Cumhuriyetimizi yıkmak isteyen kadın, erkek terörist 
gruplarla mücadele edildi. Allah bu milletin yüzüne 
baktı, yardımcı oldu. Millet bu kalkışmaya karşı dimdik 
ayakta mücadele verdi. Birlik ve beraberliğimiz, insan 
üstü cesaretimiz galebe çaldı. Ve oyun boşa çıkarıldı. 
Cumhuriyet kazandı. Demokrasi kazandı. Tabi bu 
mücadelede sivil toplum kuruluşlarımız iyi bir sınav 
verdi. Devletin yanında, Cumhuriyetin ve Türk De-

mokrasisinin yanında oldular. Demokrasi ve Millî Birlik 
mitingi ve yürüyüşlerinde en önde stk’lar yer aldı. Pan-
kartlarını açıp ellerinde Türk Bayrakları ile yürüdüler. 
Verdikleri demeçler ve gazetelerde yayınlattıkları tam 
sahife ilanlarla kalkışmayı lanetlediler, hükümete ve 
devlete sahip çıktılar. Yıllar önce ASİAD Başkanı iken 
rahmetli Vehbi Koç’u ağırlamıştım. Konuşmasının 
sonunda “ Ey işadamları, sanayiciler, dernek üyeleri, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizin anayasanızın bi-
rinci maddesi şu olmalıdır:  Ülkemiz varsa biz varız. 
Devletimiz varsa biz varız. Bizim varlığımız ülkemiz 
ve devletimizin varlığına bağlıdır. Ülke ve devlet varsa 
siz varsınız. Şirketiniz , işiniz gücünüz ve derneğiniz 
vardır” demişti. 

Keza demokrasilerin müteemmim cüzü yani 
ayrılmaz parçası sivil toplum kuruluşlarıdır. Demokra-
sinin olmadığı yerde sivil toplum olmaz. Sivil toplumu 
güçlü olan ülkelerde demokrasi de güçlüdür. Türk sivil 
toplum kuruluşları 15 Temmuz’da bir sınav vermiştir. 
Ve sınavı geçmiştir.

Allah bize bir daha böylesi günleri yaşatmasın. 
Demokrasimiz var olsun. Ülkemiz ve devletimiz son-
suza kadar payidar kalsın.

Millî Birlik ve Beraberliğimizin Işığında
Sivil Toplum Kuruluşları

Veli SARITOPRAK
TUSİAV Başkanı

Dr. İbrahim Ateş, Veli Sarıtoprak’a
YOYAV’ın şükran plaketini takdim etti.
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Kıymetli konuklar, değerli dostlar, sevgili kar-
deşlerim!

24. Yoksullarla Dayanışma Haftamızın içerdiği 
önemli etkinliklerden biri olan “Millî Birlik ve Beraber-
lik” seminerini şereflendiren kıymetli konuklarımız!

İnsanların bir araya gelmesi ve kendileri için 
hayatî ehemmiyet arz eden bazı önemli hususları 
paylaşmasıyla meydana gelen birlik ve beraberliklerin 
önde gelenlerinden biri de ilmî ve fikrî birlikteliktir. Siz 
saygıdeğer konuklarımızın katılımıyla böyle bir birlik-
teliği bugün bu salonda gerçekleştirmiş olmak, bizim 
için büyük bir mutluluk ve memnuniyet vesîlesidir. Ko-
nuşmacıların kıymetli ve dinleyicilerin dikkatli olduğu-
na inandığım böyle bir semineri tertipleyerek huzûr-u 
Hakta noktalanmasını temenni ettiğim böylesine ma-
nalı ve muhtevalı bir birlikteliğin teşkiline vesîle olan 
güzîde heyetinize gönülden ve samîmî şükranlarımızı 
sunuyor, sizleri buraya getiren ayaklarınızın cenneti 
â’lâya götürmesini niyaz ediyorum. 

Aramızdaki ilmî ve fikrî faaliyet birliğinin geli-
şip güçlenmesine vesîle olan değerli düşüncelerin 
dirayetle dile getirildiği ve dikkatle dinlendiği böyle 
başarılı bir semineri birlikte gerçekleştirmenin haz 
ve huzuru içinde, Allah hepinizden razı olsun diyor, 
cümlenizi cenneti, cemali ve rızasıyla ödüllendirme-
sini diliyorum.

Geçen yıllarda gerçekleştirdiğimiz seminerlerde 
olduğu gibi, 24. Yoksullarla Dayanışma Haftası’nın 3. 
etkinliği olan bugünkü seminerde de birbirinden güzel 
bildirilerle içimizi açan konuşmaları dinledik ve bilgi 
dağarcığımıza yenilerini ekleyerek, değerli düşünce-
lerle donandık. Beynimiz bilgi, yüreğimiz ilgiyle doldu. 
Edindiğimiz bilgi birikimi, birliğimizi pekiştirmenin 
çimentosu, bireylerimizi bilgilendirmenin de manifes-
tosu oldu. 

Malumunuz olduğu üzere millî birlik; milletin, 
millet ve memleket meselelerinde müttefik olup, millî 
ruh ve anlayışla meydana getirdiği birliktir. Bu birliğin 
anlamı büyük, alanı geniş, türleri de çok ve çeşitlidir. 

Örneğin devlet-millet birliği, inanç-bilinç birliği, gönül-
güç birliği, fikir-zikir birliği, düşünce-davranış birliği, 
beyin-beden birliği, aile-akraba birliği, ahbap-arkadaş 
birliği, meslek-meşrep birliği, sevgi-saygı birliği ve 
benzeri binlerce birlik.

Bu birliklerde millet ve memleket menfaati gözeti-
lir ve millî ruh hâkim olursa, millî birlik olur. Bu bakım-
dan birlik hâkimiyettir, hâkimiyette milletindir.

Öte yandan üç önemli birliktelik vardır ki, bunların 
ilki bilgi birlikteliği, ikincisi sofra birlikteliği, üçüncüsü 
de hizmet birlikteliğidir. Bilgi birlikteliğinde hikmet, sof-
ra birlikteliğinde bereket, hizmet birlikteliğinde de ha-
reket vardır. Üçünün birleşmesinde ise bilgelik vardır. 

Biz şimdi bu üç birlikteliğin ilki olan bilgi birlikte-
liğini başarıyla noktaladık. Sıra ikinci birliktelik olan 
sofra birlikteliğine geldi. Onu da az sonra aşağıdaki 
salonumuzda ikram edilecek öğle yemeğini birlikte yi-
yerek gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla büyük bilgin ve 
mutasavvıf Süfyân-ı Sevrî’nin: “Aynı sofradan yemek 
yiyenler, aynı memeden emenler gibi kardeş olurlar.” 
ifadesinde vurgulandığı gibi kardeş olacağız. 

Böylece beynimizi bilgi, midemizi de besinle 
doyurduktan sonra sıra üçüncü birlikteliğe gelecek 
ki, o da hizmet birlikteliğidir. Bu birliktelik halka Hakkı 
sevdirmeye ve Hakkın ihsan ettiği imkânlardan halkı 
yararlandırmaya yönelik olmalıdır. Bu hususta Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.v.)’in: “İnsanların Allah’a en se-
vimli olanı, Allah’ı insanlara sevdirmeye çalışanlarla, 
Allah’ın nimetlerini kullarına ulaştırmanın gayreti için-
de olanlardır.” mealindeki uyarısı devamlı göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi noktalarken, 
seminerimizi şereflendiren siz kıymetli konuşmacıları-
mızla konuklarımıza tekrar takdir ve teşekkürlerimizi 
sunuyor, yüce Rabbimizden bizleri millî birlik ve be-
raberlik içinde olup, yurdumuzun yücelmesi ve insa-
nımızın ilerlemesi istikametinde gönül ve güç birliği 
yapan duyarlı ve dirayetli kullarından kılmasını diliyor, 
birliğimizi bereketli, dirliğimizi dirayetli ve kardeşliğimi-
zi kuvvetli kılmasını niyaz ediyorum.

Millî Birlik ve Beraberlik Semineri
Kapanış Konuşması

Dr. İbrahim ATEŞ
YOYAV Genel Başkanı
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YOYAV’ın 29. yıldönümü dolayısıyla yayınla-
nan ve üç ciltten oluşan “Mikrofondan Müminlere” 
adlı kitabın, okuyucuların istifadesine sunulması 
vesîlesiyle 23 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 
13.30’da YOYAV Kültür Merkezi’nde tertiplenen 
“İmza Günü” Ankara’daki bazı yazarlarla okurlar 
tarafından yoğun ilgi gördü. Kırkıncı eserini de 
okuyucularının istifadesine sunan Dr. İbrahim Ateş, 
söz konusu eserine gösterilen ilgi ve ihtimamın 
mutluluğu içinde konuklarını sevgi ve saygıyla 
selamlayıp, teşriflerinden dolayı takdir ve teşekkür-
lerini ileterek yaptığı selamlama konuşmasında şu 
cümlelere yer verdi:

“Kıymetli konuklar, değerli dostlar, sevgili 
kitapseverler, basınımızın 
güzîde temsilcileri!

Davetimize icâbet ede-
rek teşrifinizle taçlandırdı-
ğınız bu tarihî toplantıda 
atacağım imzaların, bugüne 
kadar attığım imzaların en 
değerlisi ve en anlamlısı 
olacağı inancıyla, güzîde 
heyetinizi gönülden ve samî-

mî duygularımızla selamlıyor, gösterdiğiniz ilgi ve 
ihtimamdan dolayı hepinize hürmet ve muhabbet-
lerimizi arz ederek hoş geldiniz diyorum.

İlmî ve fikrî faaliyetlere ilginin azaldığı günü-
müzde, bugüne kadar yayınlanan kırk eserimin son 
üçünü oluşturan “Mikrofondan Müminlere” adlı üç 
ciltlik kitabın, okuyucularımızın istifadesine sunul-
ması vesîlesiyle tertiplediğimiz imza gününe teşrif 
ederek bizimle birlikte olma incelik ve yüceliğini 
göstermeniz, her türlü takdirin üstündedir. Bugün 
burada sevinç ve saadetimizi paylaşarak çoğal-
masına katkıda bulunan siz kıymetli konuklarımıza 
şükranlarımızı sunuyor, rıza-i ilahî ile ödüllendiril-
menizi diliyorum.

Onbeşi müstakil, beşi müşterek, yirmisi de 
derleme olmak üzere kırka ulaşan eserlerimin lis-
tesi, bugün sizlere sunulacak olan kırkıncı kitabın 
sonunda tetkîkinize takdim edilmiştir.

Bilgi denizinden bir damla niteliğinde olup, kır-
kıncısı da okuyucularımızın istifadesine sunulan bu 
eserlerin son üçü, son yıllarda verdiğim konferans-
larla, yaptığım sohbet toplantılarında dile getirdiğim 
düşüncelerle bilgi birikiminin derlenip değerlendiril-

YOYAV’da İmza Günü

Dr. İbrahim Ateş

Dr. İbrahim Ateş Filiz Öğünç’e kitaplarını imzalarken.Dr. İbrahim Ateş Fethiye Durmuş’a kitaplarını imzalarken.
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mesiyle oluşturulan “Mikrofondan Müminlere” adlı 
üç ciltlik bir kültür serisidir. 

Manzûr-u âlîniz ve mazhar-ı mutâlaanız olma-
sı, bizim için mûcib-i memnuniyet olan bu eser-i 
âcîzânelerimizin, ülkemizdeki ehl-i kalem ve kelam 
olan kişiler arasında yer alıp, irtihâl-i dâr-ı bekâ ey-
lediğimizde, hayır dua ile yâd edilmemize vesîle ol-
ması, samîmî dilek ve temennîlerimiz arasındadır.

Bunun için, söz konusu eserleri, YOYAV’lı 
kardeşlerimle davamıza destek veren dostlarımıza 
ithâf ederken, beni ve vâlideynimi dualarına dâhil 
etmeleri dileğinde bulundum.

Değerli dostlar!
Biz öyle bir milletiz ki, anne kokusundan sonra 

en güzel kokuyu kitap kokusunda buluruz. Bizim 
tarihimizin temelinde, medeniyetimizin merdivenle- rinde, kültürümüzün kökeninde, insanımızın evinde 

ve elinde kitap vardır. 

İmza gününe katılanlardan bir grup.

Dr. Ateş, Tülay Yetkin’e kitaplarını imzalarken. Dr. Ateş, Jale Koçak’a kitaplarını imzalarken. Dr. Ateş, Ahmet Temizkök’e kitaplarını takdim etti.

Dr. Ateş, Dr. Ertan Yülük’e kitaplarını takdim etti.

Dr. Ateş, İbrahim Karakoç kitaplarını takdim etti. Dr. Ateş, Dr. Nazif Öztürk’e kitaplarını takdim etti. Dr. Ateş, Prof. Dr. Nesimi Yazıcı’ya kitaplarını takdim etti.
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Kitap, bizim için yediğimiz yemek, içtiğimiz su 
ve aldığımız nefes kadar önemlidir. Çünkü yemek 
içmek ayakta kalmamız, nefes alıp vermek oksijen 
alıp yaşamamız, bilgi de beynimizi beslememiz için 
olmazsa olmazlardandır. 

Kitap, bilgi deposu ve ilim ehlinin hâfızasıdır. 
Depo depremden, hâfıza da harap olmaktan ko-
runmalıdır. Kitapların toz, toprak altında bırakılması 
doğru değildir. Devamlı bakımlı ve temiz tutulması 
gerekir. 

Kitap, en vefakâr, en samîmî ve en sâdık arka-
daştır. Biz onu bırakmadıkça o bizi bırakmaz. Biz 
ondan bıkmadıkça, o bizden bıkmaz. Bizden bir 
şey istemez ama o bize çok şey verir. 

Yakınlarımız ile dostlarımızı sık sık ziyaret edip 
hâl ve hatırlarını sormamız ne kadar önemli ise, kü-

tüphanelerimizi de sık sık ziyaret edip, oralardaki 
kitapların tozlarını silmemiz ve ihtiyaç duyduğumuz 
yerlerini açıp okumamız da o kadar önemlidir.

Değerli dostlar!
Kitaba darılmak değil, sarılmak gerekir. Bil-

hassa Allah Teâlâ’nın kullarına iletilmek üzere 
Peygamberine indirdiği bir hayat prospektüsü 
niteliğinde olan kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’e 
sımsıkı sarılmamız îcâp eder. Yüce Rabbimizin, 
Âl-i İmran Suresi’nin 103. ayet-i kerîmesinde bu 
hususla ilgili talimatı şöyledir: “Hep birlikte Allah’ın 
ipine (Kur’ân’a) sımsıkı yapışın…”

Allah Teâlâ, benzeri bir talimatı Yahya Aley-
hisselama vererek: “Ey Yahya! Kitaba (Tevrat’a) 
var gücünle sarıl!..” (Meryem, 12) buyurmuştur. Bu 
talimat, Kur’ân-ı Kerîm’de zikredildiği için, benzeri 
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bir talimat bize de verilmiş demektir. Bizim de, kut-
sal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’e kuvvetle sarılmamız 
gerekir.

Müslüman, kitapla arasını açmamalı, ona sıdk 
ile sarılmalıdır. Başta Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs ki-
tapları olmak üzere, ilim ehli büyüklerimizden tevâ-
rüs ettiğimiz kitaplara sarılmalı ve sahip çıkmalıdır. 
Okumalı, içeriğini öğrenip almalı, uygulamalı ve on-
lara yenilerini eklemenin gayreti içinde olmalıdır. 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in: “Size iki şey 
bıraktım. Onlara tutunduğunuz müddetçe sapmaz-

sınız. (Onlar) Allah’ın kitabı ve sünnetimdir.” mea-
lindeki uyarısını kulağına küpe etmelidir.

Bu inanç ve bilinçle, tertiplediğimiz imza günü 
toplantısına teşrifinizden dolayı tekrar teşekkür edi-
yor, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.”

Dr. Ateş’ten sonra söz alan Araştırmacı Yazar 
ve Şair Abdullah Satoğlu “1980’li yılların başından 
itibaren tanıdığım YOYAV’ın değerli Başkanı Dr. 
İbrahim Ateş Beyefendinin yayınlanan son eserleri 
dolayısıyla kendisine ithaf ettiğim  “Kitap”  adlı şiirimi 
sunmak istiyorum.” dedi ve aşağıdaki şiirini okudu. 

Rabbimizin, “Oku!” emriyle indi
Bize ışık tutan Kur’ân’dır kitap.
Duyguyla ve tefekkürle süslenmiş
Dîl ehline, yüce dîandır kitap.
Kitapsız ne bir din vardır, ne devlet
Yasalar yazılan fermandır kitap.
Okumayan insan susuz ağaçtır
Okuyan insana ummandır kitap.
Her sayfası binbir ibretle dolu
Atalardan bize ihsandır kitap.
Taşıyan ırmaktır kültürümüzü
İlim kaynağı ve irfandır kitap.

Köle oluruz bir harf öğretene;
Hayatı tahsile imkândır kitap.
Kitap dostlara en büyük armağan
Sevilmeye lâyık, mihmandır kitap.
Kulak ver, kitaptan gelen her sese
Issız gecelerde cânandır kitap.
Bulunur kitapta her derde devâ
Dertli gönüllere dermandır kitap.
İnsanlar fâni, o sönmeyen bir nür
İnsan gelir-geçer, bir handır kitap.
Toprak olmuş onca hân’lar hâkan’lar,
Nice kavimleri seyrandır kitap.

Devir devir iner cümle perdeler,
Çağlara yürüyen kervandır kitap.
Atlas atlas evren, renk renk tablonun
Boy boy savrulduğu harmandır kitap.
Serilir önüme koskoca dünya
Küçücük odamda cihandır kitap.
Kutsal bildik, yemîn ettik üstüne
Ferman ferman, örflü Sultan’dır kitap.
“Kitapsız!” denilir münkir olana
İz’an sâhibine îmandır kitap.
Âlimin mürekkebi, şehitlerin
Kanıyla yazılan, destandır kitap!
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