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 Herkesi yine, yeniden 

Allah'ın selamı ile selamlıyo-

rum. Uzun süre ayrı kaldık. 

Bu süreçte gerek biz, gerekse 

ülkemiz çok şey yaşadı. Ülke-

mizin başına gelmeyen kal-

madı. O cuma gecesi bir neslin akıllarına kazındı. Türkiye tek yürek 

oldu, bu ülkeye ve geleceğimize göz koyanlara gününü gösterdi. Birlik 

ve beraberlik içinde olunca herkesi alt edebileceğimizi 15 Temmuz'da 

bir kez daha görmüş olduk ve bu iş sadece güç ile olabilecek bir şey 

değil; okumak, düşünmek, yazmak, çizmek gerek. Bunları gerçekleş-

tirme yolunda herkese iş düşüyor, en çok ta biz gençlere...  

 Şimdi bir soru sorsak, ‘’İleride nasıl yaşamak istiyorsunuz?’’ 

diye, çoğu kişiden şu cevapları alırız: ‘’Zengin olmak istiyorum, çok 

param olsun, insanlar bana saygı göstersin, her kapı açılsın, hayatta 

hiçbir zorluk ile karşılaşmayayım, vs., vs.’’ Hani, Allah rızası gözetmek 

nerede kaldı? Unuttuğumuz şeyin ne denli mühim olduğu aşikar 

değil mi?  İşte bu yüzden, Allah rızasını bu kadar unuttuysak, başımı-

za bir bela geldiğinde bu belanın neden bizi bulduğuna sebep arama-

malıyız. Allah yolunda, Allah rızası için çaba sarf ettiğimiz süre bo-

yunca Allah'ın yardımı sürekli bizlerle olacak. Biz de bu sayımızda bu 

konuya değindik. Bir nebze olsun düşünüp bir şeyleri düzeltmeye 

çabalamakta yardımcı olabilmeyi diliyoruz.  

 Âgâh dergisi kurucu ekibi olarak belki sizlerle bir daha bir 

araya gelemeyiz. Ama okurlarımızı ve dergimizi emin ellere teslim 

ediyoruz Allah’ın izniyle… Bu iki yıllık zaman zarfında bir kusurumuz 

olduysa affola. Hepinizi Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet ediyo-

rum. 

                                                                 Zeynep Ebrar ÇELİKEL 
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‘‘  Müreffeh bir hayat güzel bir gelecek mi demektir? Yoksa güzel 

hayat yalnızca müreffeh bir gelecekten mi ibarettir acaba? Bu soru-

lara verilecek en güzel cevaptan önce şu kelimeleri biraz irdeleye-

rek başlayalım. "Refah vaat eden hayat" diye tanımladığımız hayat 

tam olarak nedir? Rahat yaşamak, tasasızlık gibi kriterlere mi sahip 

olmaktır güzel gelecek?  



Âgâh| 7 

 İnsan doğar, yaşar ve ölür. Bu çizelgede kendisine yüklenmiş 

olan belirli sorumluluklarla yüzleşir. Topluma karşı olan görevleri 

yanı sıra iyi bir hayat ve iyi bir geleceğe sahip olmak gibi kişisel so-

rumluluklar edinir kendine. Bu sorumlulukları edinirken izlediği 

yolda en etkili olgudur içinde yaşadığı toplum. ‘‘ 
KAPAK 
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KAPAK 

Âgâh Yazı Heyeti 

İ nsan yaşamının ortalama 65 

yıl olduğu istatistiği üzerinden 

yola çıkarak klasik bir senaryoyu kari-

katürize edelim. Doğduğumuz ilk 

anda ezanımız okunup ismimiz veril-

dikten sonra duyduğumuzu hatırla-

masak da zihnimize kazınan ilk şeydir 

ileride çok büyük adam olmamız ge-

rektiği. Çünkü söylenen ilk sözdür : 

"Benim çocuğum çok büyük insan 

olacak!"  

Sonraki evre ise tüketim maratonu-

nun ilk adımı olan okul çağımızdır. 

Daha boynumuzda mataramızla oku-

la koşarken tembihlendi bize: " Çok 

çalış ve başarılı ol!" , "Doktor ol, ha-

kim ol!" Kumbaramızda para birikti-

rip çikolata alabilme hayalimizi alıp 

bize para kazanma ve rahat yaşama 

hayallerini biçtiler. Gün geçtikçe 

oyunlarımızı bıraktık doktor olmak 

için. Yani 10 yaşındayken çok çalıştık, 

45 yaşımızda rahat yaşamak için. 

İçinde olmaya zorlandığımız bu tüke-

tim kültürünün en kritik kesitiydi bu-

rası. Kendimizi gerçekleştirme yolun-

da kendimizden feragat ederek tüke-

tim kültürü üyesi haline geldik.  
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 Zinciri Kırmadık... 

 Yıllar geçti ve 25 yaşındayken bize biç-

tikleri ‘‘iyi yaşama’’ ulaşmamıza daha da yak-

laştık. Çok kazanacağımız mesleğe ve iyi bir 

eve giden yolda en ciddi aşamadaydık. Çok 

kitap okumamız gerektiği söylendi, yabancı dil 

de öğrenmeliydik çünkü bu şekilde işe alınabi-

lirdik.  

 Önce günlük rutinlerimizin ve hayatımı-

zın merkezine koyduk 45 yaşımızdaki rahatımı-

zı ve 25 yaşındayken gelecekteki 40 yılımızda 

yaşamaya başladık. 25 yaşımıza kadar oluşan 

bu gelecek modülü bizim nezdimizde bir 

"dava" profiline büründü ve sonraki yıllarımız-

da tüm yörüngemiz bu "gelecek davası" etra-

fında şekillendi. İş hayatımızda iyi makamlara 

ulaştığımız bir gelecek, bulunduğumuz her 

platformda saygı göreceğimiz bir gelecek, en 

güzel manzarayı gören dairemizde kahve içti-

ğimiz bir gelecek... Yani ölene kadar mutlu ve 

rahat yaşayacağımız bir gelecek... Peki ya son-

ra? Ölümden sonra?  

 Bu Nasıl Son?... 

 Şimdi yukarıda saydığımız, materyaliz-

min belirlediği tüm iyi yaşam kriterlerine; iyi 

bir işe, iyi kazanca, iyi bir eve sahip olduğumu-

zu, bize empoze edilen o muhteşem geleceğe 

ulaştığımızı ve yaşlandığımızı varsayalım. Yıl-

larca bu noktaya gelebilmek için çalıştık, koş-

tuk, okuduk ve zinciri kırmadık. Bize sundukla-

rı pistin dışına çıkmadık ve bitiş çizgisindeyiz. 

Birazdan çizginin diğer tarafına geçince bu 

yapıklarımızın hepsi geride kalacak. Bunun için 

çalışmaya, koşmaya zorlandığımız 60 yılın so-

nunda elimizde bir şey kalmayacaksa dönüp 

baktığımızda kendimize soracağımız sorular 

olmalı; "Şimdi ne olacak?" "Bunların hepsi ne-

dendi?" "Hayatım bundan mı ibaret?" "Bu ka-

dar koştuktan sonra elimde hiçbir şey olma-

ması neyin nesi?"  

 Evet zinciri kırmadan ilerledik, aylık çi-

zelgeler, günlük limitler, yıllık çeteleler yaptık, 

tam olarak yapılması gerektiği gibi, her insa-

nın, özellikle her Müslümanın yapması gerekti-

ği gibi. İki dil öğrendik, her konuda makaleler 

okuduk, gündemden uzak kalmadık. Fakat asıl 

nokta şu soruları soruları; "Neden, niçin, kim 

için?" "Hangi gelecekte benim hedefim?" 

"Geçmişimde kalan geleceğim içinse şimdi 

neden her şey sıfırlandı?"   Bizi bu denli kaygı-

landıran geleceğimizin sonunun ölüm olacağı-

nı ve her şeyin hiçliğe denk olacağını unutmu-

şuz. Hatta bir gelecek furyasına kapılıp Allah'ı 

ve O'nun rızasını kaçırmışısız. Bu da bizim, 

zenginle fakirin, güçlü ile zayıfın aynı durumda 

olacağı o anı gözden kaçırmamıza sebep ol-

muş.  

  

   Dosdoğru Koş!... 

    Şimdi de düşünme vakti.  Peki asıl kaygı 

ne olmalı?  Çizginin ötesine geçmeden resmin 

tümünü görme zamanı. Ölümün bizim için ko-

ca bir hiçlik olmasını engelleme vakti. Şimdi-

den sonra rotayı bilmeden delice koşmaktan 

ziyade gerçek bir amaç için koşmalıyız. Çok 

okuyacaksak bu Rıza-i İlâhi için olmalı. Farklı 

diller öğreneceksek hedefimiz Allah'ın dinine 

daha iyi hizmet etmek olmalı. Sadece tüketen 

bir varlık olmaktansa Allah için üreten ve o 

yolda tüketen bir varlık olmalıyız.  

 İşte tüm o sorduğumuz soruların cevap-

ları bunlardır. Asıl kaygı Allah'ın rızası ve mer-

hameti ve asıl gelecek geçmiş olmayacak, 

daim kalacak bir gelecek, yani Ahirettir. 



Hatice Betül KARAGÖZ 
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T am olarak bir sene-

nin ardından, siz de-

ğerli okurlarımla yeniden bir 

şeyler paylaşabilecek olma-

nın heyecanı içerisindeyim. 

"Hayat" dediğimiz uzun ince 

yolda bir adım daha ilerleyip, 

amel defterimizin yaprakları-

na sayfalar eklemiş olduk bu 

zaman zarfında.  

Hayat denilen bu yolun kıv-

rımlarının "Pamuk İpliği"ne 

bağlı oluğunu anlatan deyimi 

günlük hayatta az-çok herkes 

duymuştur. Bunu çoğu za-

man kısaca söyleyip üzerinde 

durmadan geçerken, uzun 

uzun tefekkür edip hayata 

dair belli manalara kavuşmak 

ancak ömrümüzün bazı za-

manlarına nasip oluyor. İşte 

ben de kısa zaman önce ya-

şayıp üzerine düşünme fırsatı 

bulduğum bir olay üzerine bu 

yazıyı yazmaya karar verdim 

ve bunu okurlarımıza iletmek 

istedim.  

 Bir film sahnesi miydi 

her zamankinden? Genç kız 

her gün olduğu gibi telaşla 

evden çıkıp okulunun yolunu 

tutar, her zamanki gibi nor-

mal bir gün onu bekliyordur 

çünkü... Arabadan inip her 

gün geçtiği yoldan yine karşı-

ya geçecektir ve öyle de ya-

par, karşıdan gelen arabanın 

hızı, geçmesi gereken mesa-

fe, ikisinin alacağı süre der-

ken; hesabı her zamanki gibi 

tutmayacaktır… Bir anlık dal-

gınlık, uzun korna sesi, bir 

çığlık, bir adamın bağırışı, de-

licesine gelen fren sesi ve 

sonra Bumm!.. Hayır; izlediği 

aksiyon dolu filmlerden bir 

tanesi değildi bu defa genç 

kızın yaşadığı. Hayatının ya 

dönüm noktası ya da bitişiy-

di, incecik pamuk ipliğinin 

son çırpınışları… 

 Böyle olaylar bir günde 

kaç kişinin başına geliyor? 

Kaç kişi hayata sıkıca tutunu-

yor ve yepyeni kararlar alıp 

hayata dair, ertesi günü bir 

güzel unutuyor? Ve kaç kişi o 

kararları alma fırsatı bulama-

dan, kopuyor dünya hayatı-

nın keşmekeşinden?  

  Bir "ân"... Ân ki; aslın-

da hayatınızın sizin avucunu-

zun içinde olmadığını, olanlar 

ve olacaklar karşısında kabili-

yetlerimizin, mutlak kudret 

sahibi olan karşısında esame-

sinin okunmadığını anladığı-

nız an... O andan sonra ya 

kudret sahibi olan elinize bir 

şans daha vermeyi diler ve 

sizin imtihan dünyasında im-

tihanınız devam eder yahut 

terk-i diyar eyleyip kabirdeki 

sınavınızla baş başa kalırsınız. 

Bu seçeneklerin hiçbiri bizim 

tercihimiz değilken, biz insa-

noğlu nasıl oluyor da hiç öl-

meyecekmişiz gibi bir oraya, 

bir buraya kendimizi dünya-

nın etrafında koşturur vazi-

yette buluyoruz? Doğrusu 

gerçek manada oturup tefek-

kür edildiğinde şaşılacak işler 

yapıyoruz. 

 

 

HAYATTAN YANSIMALAR 
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 Bunların hepsini düşündü-

ğümüzde, gökteki buluta, yerdeki 

toprağa, baharla gelip içimize 

renk veren lalelere, mevsimlere 

beyazıyla kirimizi örten kara, sıca-

ğıyla içimizi ısıtan yaza, bize doğa-

nın ölümüyle sonumuzu ve son-

suzluğumuzun manasını anlatan 

sonbahara, bize bahşedilen aile-

mize, daha nice nimetlere farklı 

bir nazarla bakıp şükredebilmeli 

insan. Gerektiğinde frene basıp 

‘’Ne yapıyorum ben?’’ demeli, 

kendini sorgulamalı, her ânı bir 

başka kıymet taşıyan ömrünü ola-

bildiğince faydalı, yani Ümmet-i 

Muhammed için geçirme gayre-

tinde olmalıdır. Bu sorgulayışı, 

kendini hesaba çekip, hizaya ge-

tirmeye çalışmanın bir karamsar-

lık belirtisi, melankolik bir ruh hali 

olarak görmeyip, bunu yalnızca 

örneğini verdiğim tarzda yaşanan 

olaylardan sonra yapmamalıyız. Olağan bir du-

rum olarak görüp bir ‘’Dur!’’ demeyi bilmeli, 

gerektiğinde derin bir nefes almalıyız.  

 Pamuk ipliğimiz inceldiği yerden mi kopar, 

yoksa sağlamken bir anda elimizden uçup mu 

gider orasını ben bilemem ama, mühim olan 

ipliğimiz elimizdeyken onu bir kardeşlik abidesi 

olarak ne kadar insana uzattığımız ve kardeşimi-

zi düştüğü çukurdan kurtardığımızdır.  

 Allah bizleri, ömrünü onun yolunda,  

‘’Sırat-ı Müstakim’’ üzere geçirenlerden eylesin. 

O’nun rızasını kazanmak için attığımız adımları 

çoğaltsın, hatta O’nun izinde olmayan hiçbir 

adım atmayı bizlere nasip etmesin. Bir daha 

sevgili okul arkadaşlarıma ve tüm okurlarımıza 

bu dergiden seslenmek nasip olur mu bilmem. 

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum, Rabbim’in 

bizlerden Razı olmasını diliyorum… 

Âgâh |11 
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DOKKO UMAROV KİMDİR?  

   Dokka Umarov mimarlık fakültesi mezunudur. İkinci üniversitesi olan hukuk fakültesine savaş ne-

deniyle ara vermek zorunda kaldı. Birinci Çeçen-Rus Savaşı'ndaki başarılı operasyonlarından dolayı 

Halk Kahramanı Madalyası almıştır. Devam eden İkinci Çeçen-Rus Savaşı'nda 2001 yılından ölümüne 

değin güney-batı cephesi komutanlığı yapmış Dokka, karakter olarak Şamil Basayev'e benzetilir. 

2005 yılında Abdulhalim Sadulayev'in yardımcılığına getirilen Dokka, evli ve 6 çocuk babasıydı. Dok-

ka'nın, 1. Çeçen Savaşı'nda kardeşi Musa Dokko, 2. savaşta da diğer kardeşi İsa öldü. Babası 

Rus FSB ajanları tarafından kaçırılan Dokko, Abdülhalim Sadulayev'in öldürülmesi üzerine Çeçen İç-

keriya Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 28 Ekim 2007'de Kafkasya Emirliği'nin kurulduğu-

nu ilan etti. 18 Mart 2014’te vefat etmiştir. Yerine Kafkasya Emirliği Şurası tarafından daha önce 

Kafkasya Emirliği'nin Şer'i kadılığını yapan Ali Ebu Muhammed seçilmiştir.* 

 

*https://tr.wikipedia.org/wiki/Dokka_Umarov 

 12|Âgâh  



 

—Öncelikle kısaca babanız ve aileniz hakkında bilgi verir 

misiniz?  

  Babamın akrabaları daha çok geleneksel Müslümanlık tar-

zında yaşayan insanlardı. Yani isimde Müslümanlık diyebili-

riz. Akrabalarımın yaşam tarzları dine çok yakın değildi. Ba-

bam buhranlı bir gençlik dönemi yaşamış. Amcamlar da ora-

daki yaşam şartlarına göre belli işlerde uğraşıyorlardı ve var-

lıklı aileydiler. Anne tarafından olan dedem de üniversitede 

öğretim görevlisiydi. Dedem, diğer komutanlar ve devlet 

başkanları (Cevher Dudayev, Şamil Basayev...) tarafından 

akıl danışılan bir konumdaydı. Dedemin evinde olan toplan-

tılardan birinde ise babam annemle tanışmış ve evlenmişler.  

—Tarihteki Çeçen direnişinin nasıl başladığı ve halkın yaşa-

yışına etkisinin nasıl olduğu hakkında bilgi verir misiniz? 

   İlk etapta Rus birlikleri Kafkas coğrafyasında işgal başlattı-

lar ve bu işgal yayıldı. Fakat halkın buna tepkisi hızlı ve ani 

olmadı. Yani direkt o zamanın hükümeti tarafından savaş 

ilan edilmesi ya da müdafaa emri gibi bir durum oluşmadı. 

Şöyle ki; halk katında, Ruslar'ın bu alenen işgalleri üzerine 

bir farkındalık oluştu ve Şeyh Mansur önderliğinde halkın 

büyük bir kesimi düzensiz ordular şeklinde savaştılar. Aslında 

işgal Kafkasya'nın her yerindeydi ama direniş ilk olarak Çeçe-

nistan' da başladı ve ağırlıklı olarak orada yayıldı. Daha sonra 

Dağıstan'da da başladı ve Şeyh Şamil önderliğinde güçlendi. 

Bu güçlenmenin önemi; Şeyh Şamil vesilesiyle tüm Kafkas 

topraklarına yayılan bir direniş haline gelmesidir. Bunun 

neticesinde Kafkasya Emirliği oluştu ve ilk Emir Şeyh Şamil 

ilan edildi. Akabinde Cumhurbaşkanlığının gelmesiyle sonra-

ki önderlerin hepsi; örneğin Basayev, Dudayev, Mashadov ve 

babama kadar Cumhurbaşkanlığı statüsündeydiler. Babam 

ise Aslan Mashadov' dan sonra Cumhurbaşkanı ilan edildi 

fakat Parlamentoda bildiri yayınlayarak Çeçenistan'ı ve Cum-

hurbaşkanlığını feshetti, tekrar Kafkasya Emirliğini kurdu ve 

Şeyh Şamil' den sonra ikinci Kafkas Emiri oldu.  Bu sebepten 

hâlâ "İkinci Şeyh Şamil" olarak anılır. 

   Tüm bu bahsettiğim süreçte direnişin halka etkisi şu şekil-

de oldu; birinci savaş çıktığında vatanın elden gittiğini anla-

yan halk ayaklanmaya başladığında varlıklı aileler içinde Rus-

ya yanlıları -parayla etkisi altına aldığı çevrelerce- oluşmaya 

başlıyor. Babamın ailesi de İslam hakkında çok bilinçli bir aile 

olmamasına rağmen bütün varlığını bu işgale karşı olan dire-

nişe yatırmaya başlıyor. Bu olaylar babamın daha annemle 

tanışmadığı döneme denk geliyor.  

 

 

—Babanızın bu direnişe katılması nasıl gerçekleşti ve baba-

nız halk tarafından nasıl karşılandı? 

    Altında son model arabası, elinde sigarası ile babam o 

dönemin komutanı olan Hamzat Gelayev’in yanına gidiyor. 

Daha sonra komutan babamın haline bakarak ‘’Sen namaz 

kılıyor musun?’’ diye soruyor ve babamı beğenmeyerek baş-

ka bir birliğin komutanına yolluyor. Başta cumhurbaşkanı 

Cevher Dudayev var ama birlikler cepheler halinde başka 

yerlere bölünmüş durumdaydı. Babamın hakkında araştırma 

yaptıktan sonra babamı geri çağırıyor ve babam bu vesileyle 

direnişe katılmış ve yavaş yavaş dinini öğrenmeye başlamış 

oluyor.  

   Bu süreçte babamın yaptıklarından çok memnun kalınıyor. 

Bizim elimizde cephanemiz yok, olanların da zaten hepsi 

talan edilmiş durumda. Bu yüzden cephane arayışına giriyor-

lar ve babam savaş esnasında terk edilmiş Rus tanklarını ve 

silahlarını tamir ediyor. Babam yaptığı bu faaliyetlerden son-

ra yavaş yavaş cumhurbaşkanlığına yükseliyor. 

  Ertuğrul dizisini izleyenleriniz muhakkak ki vardır. Dizide 

görüldüğü üzere Ertuğrul’a her taraftan bir saldırı var. An-

nem de izlerken bize ‘’senin baban da bu durumlarla karşı 

karşıya kaldı’’ der. Düşman zaten düşmanlığını yapacaktı 

lâkin bizi üzen içimizdeki ihanetlerdi. Bu ayaklanmalardan 

bazılarının sebebi ise babamın İslam ile geç tanışmış olma-

sıydı. Bazıları da kıskançlıktan ayaklanmış veya satın alınmış-

lardı.   

      Amcamı şehit eden aynı grup daha sonra babamı da şehit 

etmekte kullanıldı. Babam bu grup -yine içimizdeki hainler-

den-  tarafından 2014 yılında zehirlenerek şehit edildi. Ba-

bam masum halk tarafından sevilmesine rağmen, dışardan 

gelen kışkırtmalara karşı kendi içimizde birlik olamadığımız 

için bölünme yaşadık ve sonucu bunlar oldu.  

 

 

ŞAHSİYET 
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—Türkiye’ye geliş süreciniz nasıl gerçekleşti ve buraya 

adapte olmakta zorlandınız mı ? 

   1999 yılında Gürcistan-Çeçenistan sınırında -ülke olarak Gürcistan'a 

bağlı-  dağlık bir köye taşındık ve bir süre orada yaşadık. Tehlike daha da 

artınca o sınırdan da tamamen çıkmak zorunda kaldık. Gürcistan'ın baş-

kenti olan Tiflis'e geldik, 2005'e kadar orada yaşadık. Babam yaralanınca 

tedavisi için sık sık Gürcistan'a geldi. 

   Daha sonra Türkiye’ye geldik. Adapte olmakta zorlanmadık. Çünkü 

zaten hayatımız boyunca anavatanımızdan uzakta bir göç durumunday-

dık diyebilirim. Her sene "savaş bitecek ve geri döneceğiz "diye kendimi-

ze telkinlerde bulunuyorduk bu şekilde 3-5 yıl devam ettik ümit etmeye 

ama gerçek olmadı maalesef.  

   Geldiğimizde okula başlamamız gerekiyordu. Okulun öncesinde 1 aylık 

bir dil eğitimimiz oldu. Yaşımız küçük olduğundan dili öğrenmek çok zor 

olmadı. İki dil biliyorduk, bu şekilde üçüncüsünü eklemiş olduk. Sonra-

sında okula başladık. İlk zamanlar ikamet ettiğimiz semtte özellikle okul 

ortamında dışlanma tarzı şeyler yaşadık diyebilirim. Sonrasında başka bir 

yere taşındık. Zaman geçtikçe bu şekilde sorunlar yaşamamaya başladık. 

Zaten genel olarak halk bize yardımsever yaklaşıyordu. 

 

 

—Günümüzde Çeçen direnişi ne durumda ve oradaki tanıdıklarınızdan 

bu konuyla ilgili haber alabiliyor musunuz? 

   Babamın şehadetinden sonra, daha önce onun tavsiye ettiği Dağıstanlı 

Ebu Ali Muhammed emirliğin başına geçiyor. İki ay sonra şehit ediliyor. 

Ondan sonra başa geçen kişi daha adı bile duyulmayacak kadar kısa bir 

sürede şehit ediliyor. Bundan sonra zaten siyasi durumlar karışıyor diye-

bilirim. Çok anlatamayacağımız olaylar gerçekleşiyor. Daha sonra zaten 

Suriye olayı patlak veriyor ve babam zamanında bile Çeçenistan’a gel-

mek isteyen mücahitlere burada asıl ihtiyacın mühimmat olduğu ve ge-

lecek olanların Suriye’ye gitmesi öneriliyor. Babam da hep böyle olması-

nı isterdi ve şöyle derdi; ‘’Bizim düşmanımız Ruslar değil; İslam düşman-

larıdır. Kim bir yerde Müslüman kanı dökerse bizim oraya koşmamız ge-

rekir.’’  
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   Ayrıca bu vesileyle bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmek istiyorum. Çeçenlerin de IŞİD’den olduğu söyleniyor. Bu tür provokas-

yonlara karşı gözümüzün açık olması gerekiyor. IŞİD’in her milletten mensubu var. Bir milletin bağrında çok iyi insanlar da 

yetişir içlerinden birkaç tane bu tip kimseler de çıkabilir. Böyle oldu diye de genelleme yapmak çok yanlış bir düşünce olur. Şu 

anki Çeçen Cumhurbaşkanı -bu kimsenin direniş ruhuyla alakası yoktur- bu tip olaylardan faydalanarak Türkiye’deki Çeçen 

komutanların ve emirlerin iadesini istiyor ve her sene bu kişileri terörist listesinde açıklıyor. Bu ithamlarla çok fazla karşılaşıyo-

ruz ama babam zamanında zaten bir bildiri yayınlanmıştı ve diğer taraflara katılanların bizden olmadığı açıklanmıştı. Liderler 

burada olduğu için çok irtibat kurulamıyor ve bu dönemde güçlü bir direniş sağlanamıyor diyebiliriz. 

 

—Türkiye’de yaşanan olaylarla halkınızın yaşadığı bölgede olan olaylar hakkında bir bağlantı olduğunu 

düşünüyor musunuz ve bu durumu nasıl yorumlarsınız? 

    Çeçenistan’daki insanların da Türkiye’de olduğu gibi farklılıkları var. Dış güçler de bunu rahatlıkla kullanıp bizi birbirimize 

kırdırmaya çalışıyorlar. Büyük amcamın sürekli söylediği bir söz var ‘‘Bizim bir türlü birlik olamayıp zafer elde edemememizin 

nedeni Müslümanlığı tam anlamıyla yaşamayışımızdır.’’ Şu an bile toplanmaya çalışılıyor ama bir türlü birliktelik sağlanamıyor. 

    Bu konuda Erbakan ile Dudayev’in arkadaşlığından bahsedebiliriz. Telefon dinlemeleri nedeniyle bir türlü iletişim kuramı-

yorlardı. Bir gün Erbakan’a daha sonra CIA ajanı olduğu öğrenilen istihbarat görevlisi tarafından kriptolu telefon diyebileceği-

miz dinlemeye kapalı gibi görünen bir telsiz veriliyor. Halbuki bu telsizin amacı Erbakan’ın konuşmalarını dinlemekmiş. Bu 

telsizin Dudayev’in işine çok yarayacağını düşünen Erbakan, telsizi Dudayev’e gönderiyor ve böylece Erbakan üzerine uygula-

nacak pusu Dudayev’e denk gelmiş oluyor. Dudayev şehit olmadan önce bu telsizin dinlendiğini bilmesine rağmen direnişi 

dünyaya anlatmak amacıyla son telefon görüşmesini bir gazeteciyle yapıyor ve başarılı da oluyor. Tabii ki görüşme anında yeri 

tespit edilen Dudayev’in üzerine füzeler atılmak suretiyle orada şehit ediliyor. 

Yani, düşman aynı düşman aslında. Direnişin adını ister Çeçenistan koyun, ister Suriye, isterseniz de Türkiye. Bunun adı İslam 

ve düşmanda İslam’ın, Müslümanlığın düşmanı. Bir gün birbirimizi yiyip bitirmekten vazgeçip farklılıklarımızla hep beraber 

Ümmet olmayı becerebildiğimiz zaman, kutlu zafer bizim olacaktır Allah’ın izniyle.  

Babam da hep böyle olmasını isterdi ve şöyle derdi; 

‘’Bizim düşmanımız Ruslar değil; İslam düşmanlarıdır. 

Kim bir yerde Müslüman kanı dökerse bizim oraya koş-

mamız gerekir. 
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 Ey Dost, 

 Bir mektup kadarmış satırlarım, yarım kalmış dostluklarım, belki çoktan bitmiş, belirsiz, hep yarım, 

hep kırgın cümlelerim, benim gibi... 

  Yollar akıyor gözlerimin önünden kayıp gidercesine, gelişini bekleyiş, iki kapak arasına sıkıştırılmış 

kitap gibiydi belki de, sonunu ve başını bildiğin. 

  Oysa kaçan rengârenk uçurtmalarımızın peşinden koşardık biz, bilirdik geri gelmeyeceğini, gelemeye-

ceğini , bilmez sanırlardı açıklarlardı, ama onlar bilmezlerdi yokluğun ve varlığın habercisi olduğunu çocuk-

ların... 

  Romanlardan oluşmuş bu hayat yapraklarında umut dolu umutsuzca bir bekleyiş sardığı an içimi, 

beklerdim, o küçücük mektup sayfasının tüm romanıma işleyişini... 

    İçimizi ısıtan bir sayfa dolusu anıdır belki de, belki iki dizelik bir şiir, belki sonu mutlu biten bir ro-

man, belki soğuk bir kış gününde bir bardak çay, belki de bir dosttur hiç tanıma fırsatı bulamadığınız. 

 Ey dost anlatırsın ya kendini, anlamak istemezler, duymazlar çünkü dinlemek, anlamaya çalışmak 

zordur. Kendi doğrularını bilen insanlardan oluşmuş bu hayatta senin doğrunu kabul edecek insan kaldı mı 

ki?  Yorulmuşsun hayattan, o kadar mı uzaklaştın kendinden, bu kadar zor mu olmalıydı yaşamak? Yoksa 

bize yaşadığımızı hatırlatan tek  şey bir kimlik belgesi mi kaldı kim olduğumuzu unuttuğumuzda baktığı-

mız, ben bu kadar mıydım dediğimiz... 

 Koca şehirde yapayalnız kaldık, bir mutlu anı yerine binlerce içi doldurulmamışlardan bıraktık. Öyle 

bir koşuşturmacaya daldık ki kendimizi en iyi bildiğimiz yoldaki emin adımlarımızla bile kaybolduk. 

 Sahi neden koşuyorduk ki biz, adım bile atamazken nasıl kendimizi dört nala bulduk? Varış noktası 

ve şampiyonu olmayan bu yarışa katıldığımız gün mü unuttuk mutlu olmayı? Bir güzel anının bir ömre 

bedel olduğunu... 

    Bendinin içinde bir bensiz kalmak derim ben, bendinde kaybolmak, kurtulmak için sana uzanacak 

tek dal yine kendin olmak. Belki de kendine alışmak... 

    

  

    

Aslı Şeyda ÖZDEMİR 
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 Şimdi soruyorsundur bana, neden bunları anlattın diye, ey dost, koşuşturmacanın 

içinde yaşayan insanların kayıp gittiğini görüyorum ellerimden, saatin son kez on ikiye 

vurması ve bitiş çizgisi, sonuç hep  mağlubiyet… 

 Bu yüzden bu mektubumu okuduğunda soluklanmanı, boğazın karşısında denizin 

o tuzlu ferah kokusunu son kez içine çekiyormuş gibi derin ve içten hissetmeni istiyorum. 

Aldığın o son yudum demli çayında tüm mutluluğu hissetmeni, her mutluluğun bitiş çizgi-

si olmadığını hatırlamanı, bitiş değil başlangıçlardan oluşmanı istiyorum. Çünkü bitmek 

vuslattır. Bitmek bu mektubu sana yazarken kalemimin yazmayı unutuşudur, belki de kapı pervazında 

oturup düşünürken hayatın gelip gidişlerini seyre dalmaktır. Bitmek bunun sana yazdığım son mektup 

olduğunu bilmem üzerine kalemi elime alıp en mükemmeline ulaşmaya çalışırken kayboluş gidişimdir. 

aldığım nefesin bile derin ve içten olmadığını düşünüşümdür bitmek. ‘’Parçalı bulutlu yaşamak.’’ 

   Kaldırımlara vuran dert sesleri, dalgaların kıyıya vuruşu, saatimin tekleyişi, binlerce kaybolmuş 

ayak izi, ve dertten gülmeyi unutmuş yüzlerin parçalanışının okunuşu , güçlü atılan ama koşmaktan 

güçsüz ve bitkin adımlar, hastanelerdeki bitmek bilmeyen sıra kuyrukları ve derdin devası olan bir an-

lık soluklanma. Hırslarımız beklentilerimiz ve bu kadar şey içerisinde güçsüz kalmış bendimiz. Sahi 

hayal ettiklerimiz gerçekleşmediği için miydi parçalanışımız, yoksa parçalandığımız için mi hayal kur-

mayı unutuşumuz? Bilmiyorum. Bu kadar mı zordu her sabah güneşin bizim için yükseldiğinin gör-

mek, her karanlığın sonunda bırakmak yerine bir güneşin doğmasının umudu içerisinde beklemek bin 

kere de düşsek bile bir kere ayaklanabileceğimizi bilmek. 

 Yollar akıp geçiyor gözlerimin önünden durmadan, yorulmadan, bıkmadan… Sanki aceleleri var-

mış ve bir yere yetişmek istiyormuş gibi nereye çıkacağını bilmeden belki bir koşuş belki bir kayboluş 

belki de bir elveda edasıyla... 

 Bırakıp gitmek her şeyi dönüp arkana bakmadan belki bir varoluşa belki bir  yokoluşa doğru. 

Gidiyordum işte, dönmek üzere mi bilinmez. Uzaklara doğru herkesten her şeyden senden bile uzağa 

yalnızlığa doğru… 

 Ey dost; 

 Ve unutsam 

  Yalnız bir günlüğüne unutsam tüm yaşadıklarımı, 

  Yarım kalırdı bu mektup, 

 Ve unutulurdu sana edilen vedanın güzelliği 

 Ve şimdi ayrılık vakti… 

DOSTA MEKTUP 
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ÜMMET COĞRAFYASI 
 Saliha ÇETE 

 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... 

K 
alemi kağıtla buluşturan ve sonu 

görülmeyen satırlara kapı aralatan 

Rabbimize hamd-ü senalar olsun. 

Uzun bir aradan sonra bizleri bu sayıda da yal-

nız bırakmayan siz değerli okuyucularımızı se-

lamların en güzeli Allah' ın selamı ile selamlı-

yor ve rahmet, bereket ve esenlik diliyo-

rum;.اسالم عليكم و رحمة هللا و بركاته 

 Söz konusu hem gündem hem Ümmet 

Coğrafyası olunca karar vermek bir hayli zor 

oldu benim için. Nihayet bitmek bilmeyen bir 

düşünce aşamasının ardından böyle bir konuy-

la oturdum masanın başına. Attığımız başlık 

birazdan okuyacağınız yazının hulâsası olma 

niteliği taşıyor. Başlığımızda da naçizane söz 

ettiğimiz gibi bu yazımızda kaleme alacağımız 

konu, yoğun bir tahribat ve yozlaşmayla karşı 

karşıya olan ahlâki değerler içerisinde git gide 

sarpa saran maddeselliğiyle savaş ahlâkı, adil 

savaş kuramı ve ilkeleri. 

Bugün 

İdlib'de 

atılan 

kimyasal 

silahla-

rın aldığı 

canların, 

hiçbir 

suçu 

yokken 

Halep'te 

açlığa 

maruz 

bırakılan 

çocukla-

rın, bir 

yaşam 

ümidiyle 

yola ko-

yulup 

dalgalar-

la sahile 

vuran 

körpecik 

Aylanla-

rın hesa-

bını    

verebile-

cek mi-

yiz? 
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Tarihten Günümüze  

Ahlâkî  Yozlaşma  

Kelime anlamı olarak Ahlâk, 

‘hulûk’ kelimesinin çoğulu yani 

huylar, mizaçlar demektir. Terim 

anlamı olaraksa, hayatın her za-

man ve zeminine sirayet eden, 

toplum içinde uyulması gereken 

kurallar ve değerler bütünüdür. 

Bu yönüyle ahlâkı sadece konuş-

ma adabı, giyinme adabı ya da 

yeme içme adabı gibi alanlarda 

sınırlamak ahlâkın aslıyla örtüşe-

mez.  

Ahlâki Yozlaşma gibi derin analiz-

ler ve tespitler içeren geniş bir 

çerçeveyi birkaç satırda sınırla-

mak zor olsa da kısaca bahsede-

cek olursak, yapılması gereken 

temel şey, toplumların ahlâki 

değerlerinin dünü ve bugününün 

kıyaslanmasıdır. Böyle bir kıyasla-

mada tarihsel süreçler ve dünya-

nın geçirdiği evreler; varoluş aşa-

maları, toplumların oluşması, 

iktidarlaşması, ayrılması, faaliyet-

leri, savaşları, devrimleri, vs. göz 

önünde bulundurulduğu zaman, 

toplumların ve o toplumlara ait 

her bireyin benimsediği hayat 

felsefesinden dini yaşantılarına, 

kullandıkları dilden günlük rutin-

lerine kadar yaşam tarzlarında 

gözlemlenen her türlü değişiklik 

ahlâki yozlaşmanın ürünüdür.  

Değişen ve akıbetinin ne olacağı 

kestirilemeyen aç gözlü insanlık, 

işine gelmeyen, ayak bağı olan, 

kendisini sınırlandıran ve engelle-

yen bir takım ahlâki kuralları çıka-

rıp, Ahlâk terimini üç beş kavra-

ma sıkıştırmıştır. Binaenaleyh 

yozlaşan bu kurallardan günü-

müzde en çok karşılaşılan ve en 

bariz görülen şüphesiz savaş 

ahlâkıdır. 

Savaş Ahlâkı 

  Filozofların üzerinde tartıştığı, 

hatta günümüzde de felsefi ve 

hukukî zeminlerde tartışılan Ev-

rensel Ahlâk Yasasının varlığı ön 

kabulü ile başlayacak olursak: 

İnsanoğlunun açgözlülüğü, tat-

minsizliği ve sınır tanımamazlığı 

toplumların ahlâkî değerlerini 

yitirmesine ve menfaat üzerine 

kurulan sistemlerin (Medeniyet 

değil zira medeniyetler ahlak üze-

re kurulur ve ahlaksız bir medeni-

yet düşünülemez.) oluşmasına 

sebebiyet verdi. Bu da Savaş Ah-

lakı adlı bir tartışma konusunu 

doğurdu. Savaş ahlakı genel an-

lamda bugüne dek imzalanan tüm 

uluslararası anlaşmalara konu 

olmuştur. Yapılan savaşların neti-

celeri incelenmiş ve belirli teoriler 

oluşturulmuştur. Fakat gelin gö-

rün ki bunlar yalnızca teori olarak 

kalmış, pratikte kuramların ötesi-

ne geçirilmemiştir. Her savaşın 

ardından hep yeni kurallar konu-

lup imzalanarak bu döngü sürekli 

tekerrür ettirilmiştir.  

 Son yüzyılda her savaşın sonu-

cunda 'kıyımları önlemek' amacıy-

la yapılan sözleşmelere eklenen 

yeni maddelerin, bir sonraki 

safhada başka bir savaşın enstrü-

manı olduğu çok açık. Röne-

sans'tan bu yana "insan hakları, 

hak hukuk " edebiyatı yapan Batı, 

son 100-150 yıldır uluslararası 

sözleşmelerle yapmış olduğu kı-

yımları örterek bu sözleşmelerin 

maddelerini allayıp pullayıp önü-

müze seriyor ve yapacağı kıyımla-

ra meşruiyet kazandırıyor. İlk 

olarak bu acımasız hedefleri doğ-

rultusunda yaptıklarını örtbas 

etmek için anlaşma ve sözleşme-

lerle kendilerince ‘‘İyi Savaş’’ pro-

fili çizdiler. Sonrasında uluslarara-

sı tüm platformlarda alınan tüm 

kararların, koyulan tüm kural ve 

tüm yaptırımların yalnızca belirli 

standart kitlelerce uygulanması 

zorlanıyor. Fakat karar alınırken 

özne durumundaki Batı, geçmişte 

de olduğu gibi, bugün de uygula-

mayı muhataplarından bekleye-

rek kendisini muaf tutuyor. Bu 

maddeleri ayrı başlıklarda, teorik 

ve pratik olarak inceleyelim. 

Geçmişten Bugüne Sa-

vaş 

   Oluşumlarından bu yana sürekli 

bir varoluş mücadelesi içerisinde 

olan toplumlar ilk etapta gerek 

barınma, gerekse yeme-içme 

ihtiyaçları doğrultusunda birbirle-

riyle çatışmışlardır. Sonraki aşa-

malarda ise toplumların güçlenip 

büyümesiyle bu mücadelenin 

sebepleri de değişmiştir; barınma 

ve beslenme gibi temel gereksi-

nimler yerlerini emperyalleşme, 

iktidarlaşma, zenginleşme, silah-

lanma vb. ideallere bırakmıştır. İlk 

çağlardan bu güne dek yapılan 

tüm savaşlarda bu amaçlar görü-

lür.  
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   Süreç içerisinde oluşan bu değişimler 

savaşın şeklini de etkilemiştir. Var olan 

en eski ve en yeni tüm savaş manzara-

larında katliamlar, soykırımlar, istismar-

lar, işkenceler ve daha bir çok vahşet 

mevcut. Bir zamanlar cephede başlayıp 

çeşitli şekillerde, insani ya da vahşi, 

fetihle sonuçlanan savaşlar zamanla 

evrilerek günümüze, cephe olmaksızın, 

direkt işgal ve sonrasında katliamlar 

şeklinde ulaşmıştır. Savaşın hala devam 

etmekte olan bu vahşi evrimi, toplum-

ların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 

kalmaları sonucunu doğurmuş ve çok 

sayıda kanun, kuram, sözleşme ve pro-

tokolü beraberinde getirmiştir.  

Savaş Suçları ve Savaş Kural-

larının İhlali 

  Savaş suçu, uluslararası nitelikte olan 

veya olmayan silahlı çatışmalar sırasın-

da Uluslararası İnsancıl Hukukun ağır 

ihlalleri olarak tanımlanır. Savaş suçları-

nın ilk kez kapsamlı kanun şeklinde 

toplanması ABD iç savaşı sırasında 

1863' te Lieber Kuralları adı altında 

Abraham Lincoln tarafından gerçekleş-

tirilirmiştir. Bunu daha sonra, 1907'de 

Lahey Sözleşmesi, 1949'da Cenevre 

Sözleşmeleri ve sonrasında imzalanan 

çok sayıda Uluslararası İnsancıl Hukuk 

sözleşmeleri takip etmiştir.  

  Tüm bu sözleşme ve protokollerde söz 

konusu olan maddeler şu kuralları içe-

rir; sivillerin haklarının korunması, si-

lahlı ya da silahsız tüm esirlere karşı 

muamele, sivil toplum kuruluşları ve 

insanî yardım faaliyetlerine karşı mua-

mele, ateşkes ya da yardım simgeleri-

nin kötüye kullanımı, çocukların zorla 

savaşa alet edilmesi, cinsel istismarlar, 

kısacası savaş alanlarında ve işgal top-

raklarındaki her türlü suç içerikli faali-

yetler. 

Savaş Suçlarının İşlendiği 

Örnekler 

 Bu teori ve kurallardan söz ettikten 

sonra son yüzyılda Orta Doğu coğrafya-

sı yoğun olmak üzere genel görünü-

müyle İslam Coğrafyasında yapılan sa-

vaşlara bir göz attığımızda durumun hiç 

de o teori ve maddelerdeki gibi olmadı-

ğını, yazılan ve söylenenlerin tam aksi-

ne BM, NATO, AB ve bütün "Adaletten 

Yana Olan" örgütlerin uygulamada ada-

leti hiç gözetmediklerini görüyoruz. Her 

platformda gündeme getirdikleri insan 

hakları sözleşmelerinin, bu coğrafyalar-

daki mağdurlar söz konusu olunca unu-

tulduğu da barizdir. Bariz olan başka bir 

husus ise bu sözleşmeleri yaparken 

teoride engellemek istedikleri kıyımları 

bu sözleşmelerle meşru hale getirmek 

ya da kıyımlarına ve vahşetlerine ortam 

hazırlamaktır. Yani standart kitle üze-

rinden yaptıkları bu sözleşmeler kendi-

lerine edinecekleri enstrümanlardır.  

Petrol ve Demokrasi Krizi: 

Irak  

  Yapılan kıyımların sözleşmelerle meş-

rulaştırıldığının en görünür örneği ise 

ABD'nin 20 Mart 2003' te 23.000 asker-

le petrol yatağı Irak'ı işgal etmesidir. 

Dönemin Cumhurbaşkanı Saddam Hü-

seyin’in yasadışı kimyasal silah ürettiği 

bahanesi ve diktatörlükle yönetilen 

Irak'a "demokrasi" götürme ve "Irak' ı 

Özgürleştirme Operasyonu" hegemon-

yasıyla ABD'nin Irak'a girişi 20 Mart 

2003'te saat 05:30'da tüm televizyon-

larda canlı yayınla dünyaya gösterildi. 

 2007'de yayımlanan bir rapora göre, 

ABD'nin "Dünyayı tehdit ediyor" söy-

lemleriyle başlattığı sözde demokratik 

hareketleri sonucunda Irak'ta yaklaşık 

1.000.000 sivil ölümü, 4.7 milyon 

(nüfusun %16'sı) göçün mevcut olduğu 

saptandı. Benzer şekilde Kızılhaç, Mart 

2008' de Irak'ta insan durumunun diğer 

ülkelere kıyasla en kritiği olduğunu 

duyurdu. Tüm bunların yanı sıra 

ABD'nin inkar ettiği başka bir vahşeti 

ise Ebu Gureyb Cezaevi... Orada cinsi-

yet ayırt edilmeksizin Iraklı mahkumla-

ra  akla hayale sığmayan işkence ve 

cinsel tacizlerin uygulandığına dair ka-

yıtlar içeren 53 sayfalık rapora karşı 

Pentagon' un savunması "fiilen resmi 

politika" veya "birkaç çürük elma" şek-

linde olmuştur. İnsan Hakları İzleme 

Örgütü (İHİÖ)'nün bu delil ve belgelere 

cevabı ise "Irak hukuk sisteminin zayıf 

olması" şeklindedir. Irak Savaşı'nın en 

girift sorunu ise Guantanamo Askeri 

Cezaevi’dir. ABD'nin kendi toprakları 

dışında inşa ettiği ve hâlâ akıbeti bilin-

meyen fakat suçu ispat edilmemiş bin-

lerce Iraklıyı  illegal biçimde götürdüğü 

o insan cenderesi... 

  Hepsinin neticesinde 31 Aralık 

2011'de, demokrasi operasyonunun 

başarıyla sonuçlanmasıyla, Irak toprak-

larından çekilen ABD askeri birliklerinin 

arkalarında bıraktığı ise milyonlarca 

ölüm ve göç, binlerce mağdur edilmiş 

kadın, çocuk ve sivil, her türlü işkence 

ve aşağılanmaya maruz kalmış Ebu Gu-

reyb Cezaevi’nin mahkumları ve o ceza-

evinde bulunan mağdur edilmiş bir 

kadın mahkumun "Birliklere sesleniyo-

rum, gelin burayı bombalayın!" diye 

başlayan şerefli satırları olmuştur.   

Üç Irk Bir Soykırım: Bosna 

  Savaş kurallarının ihlalinin en çok gö-

rüldüğü durumlardan biri muhakkak ki 

1992-1995 yılları arasında gerçekleşen 

Bosna Savaşıdır. Yaklaşık 100.000 ölüm, 

2 milyon göç ve koskoca bir soykırımın 

yaşandığı bu 3 yıllık süreçte, "Adalet ve 

Barış'ın öncüleri" AB, NATO, BM, vb. 

savaşın seyircisi konumundaydılar. 

Sırpların, Avrupa'nın ortasında ve in-

sanlığın gözleri önünde yaptığı bu Boş-

nak avına tüm dünya da seyirci olmuş-

tur.  

  11 Temmuz 1995' te "Silahlardan 

Arındırılmış Bölge" olarak belirlenen 

Srebrenice' de Sırp Çetkinlerinin Ratko 

Mladić komutasında 8.372 Bosnalıyı bir 

gecede katletmesi soykırımın en belir-

gin olayı oldu. Soykırımdan tam 21 yıl 

sonra 24 Mart 2016 tarihinde soykırım 

baş faili Radovan Karazdić, Eski Yugos-

lavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin 

(ICTY) kararıyla suçlu bulunarak 40 yıl 

hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararın 

yanında Mahkeme "Bosna' da diğer 

beldelerde katliam yoktur." diyerek 

davayı sonlandırdı.  
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Fakat soykırımdan iki yıl önce 1993 yılında 

Boşnakların, Sırpların savaş suçu işledikleri-

ne dair Lahey Adalet Divanı'na yaptıkları 

başvurunun cevabı ise yalnızca Divanın her 

iki tarafa da yaptığı ikaz olmuştur. 

  En sonunda Dayton Antlaşmasıyla savaş 

bitmişse de geride; yüzbinlerce ölüm, mil-

yonlarca göç, binlerce kayıp ve toplu me-

zar, on binlerce onuru kırılmış genç kız ve 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir 

halk kaldı.     

Ve Diğer Örnekler 

 Örnek arayacaksak olursak bunlar gibi 

sınırsız örnek bulmamız kaçınılmaz. 1948 

yılında Filistin topraklarında bir gecede 

İsrail adında bir Yahudi devleti kurulmasıy-

la, Filistin halkının sabah savaşın içine 

uyanması 50 yıl sürecek bir süreci başlattı. 

Siyonist İsrail'in, Orta Doğu diye adlandırı-

lan coğrafyanın kendisine vaat edilmiş ol-

duğu hegemonyası doğrultusunda kendisi-

ne her türlü yolu mübah görmesi ve Tev-

rat'ın "Adam Öldürmeyeceksin" emrine 

rağmen halkın tüm yaşam haklarını yok 

sayması savaşı günümüze ulaştırdı. 

2008'de Gazze'ye atılan misket bombaları, 

2010'da Mavi Marmara İnsanî Yardım Filo-

sunun bombalanması Siyonist İsrail'in işle-

diği fakat göz ardı ettirdiği suçlardan sade-

ce ikisi.  

  Sözleşmelerin ötesinde insanoğlunun ilk 

ortak noktası olan din ve inanç hususunda 

dahi aynı ilkelere rastlanır. Mahabharata, 

Kur'an veya İncil gibi birçok kutsal kabul 

edilen kitabelerin ilk ortak dogmasıdır 

"Öldürmeyeceksin" emri.  

 Bugün Orta Asya' da, sözde 'barışçı ve çev-

reci' Budist Çin ordusunun yaptığı vahşet, 

yaktığı Müslüman bedenler, doğradığı be-

beklerin sayısının hesabını kim verecek? 

Bugün İdlib'de atılan kimyasal silahların 

aldığı hayatların, hiçbir suçu yokken Ha-

lep'te açlığa maruz bırakılan çocukların, bir 

yaşam ümidiyle yola koyulup dalgalarla 

sahile vuran körpecik Aylanların hesabını 

verebilecek miyiz? Afganistanlı kadınların 

hakkını savunacağız diye peçeyi protesto 

eden kadın hakları aktivistleri, Amerikalı 

askerlerin her türlü işkencelerine maruz 

kalan kadınlara sıra gelince neredeler?           

Erkekleri canlarıyla, kendileri ise ırzlarıyla 

savaşın bedelini ödeyen annelerin feryatla-

rı, daha ömrünün baharında elinden her 

şeyi alınmış olan genç kızların gözyaşlarına 

daha ne kadar kulak tıkayacağız? 1945'te 

Hiroşima'ya attığı atom bombasıyla 

140.000 kişinin ölümüne yol açan felaketin 

mimarı ABD ve o çok özgürlükçü ve barışçı 

Avrupa nerede? Tüm bu saydıklarımız ve 

kat kat fazlası gerçekleşirken, savaşın sade-

ce cephede olmasını savunan aksi halde 

sivil mağduriyetinin savaş suçu olduğunu 

öne süren Batı nerede? 

 Ya biz, Ümmeti Muhammed? 

  Savaş esnasında bir müşriği "La İlahe İllal-

lah" dedikten sonra öldüren Usame bin 

Zeyd'e üç defa "Kalbini mi yarıp baktın?" 

diye soran Alemlerin Efendisi (sav) şimdi 

birbirini öldüren ümmetini, bizleri görse 

O'na ne hesap veririz?  

 

  Yazıma noktayı şu sözlerle koymak istiyo-

rum. Asırlardır süren ve hiç bitmeyecekmiş 

gibi görünen bu Hak-Batıl savaşı elbet bir 

gün bitecek ve Hak gelecek. İşte tam o gün 

Batıl zail olacak. Zira Batıl yok olmaya mah-

kumdur. (İsra -81) 

"Hani bir zamanda o kafirler, seni tutup 

bağlamaları veya öldürmeleri ya da sürüp 

çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı; 

onlar tuzak kurarken Allah da karşılığını 

kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en 

hayırlısıdır." (Enfal-30) 

"De ki: Ey Kâfirler yenileceksiniz ve toplanıp 

cehennemin dibine sürüleceksiniz!" (Âli-

İmran-12) 

                                                Vesselam... 

Ya biz, 

Ümmeti 

Muham-

med? 

Savaş es-

nasında 

bir müşri-

ği "La İla-

he İllal-

lah" de-

dikten 

sonra öl-

düren 

Ûsame 

bin 

Zeyd'e üç 

defa 

"Kalbini 

mi yarıp 

baktın?" 

diye so-

ran Alem-

lerin Efen-

disi (sav) 

şimdi bir-

birini öl-

düren 

ümmeti-

ni, bizleri 

görse 

O'na ne 

hesap ve-

ririz?  
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Sonsuzluğa Çağrılan 

 Heliantha MARGÜRİE 

Yağmur habercisi ise zamanın 

Ve artık ezeli bilinmeyen  

Sonsuz bir yağmur yağsa 

En gururlu saniyeler turunu bitirince... 

Ve sonsuz bir yağmur  

İşlesin bu semayı 

Nakış nakış 

Bir genç kızın elleri 

Kanaviçe işler gibi... 

Kadarı olmayan aylar 

Versin isimlerini gecenin, 

Geceyi işlesin  

İlmek ilmek,  

Bir yıldız kondursun 

En efsunlu akrepler turunu bitirince... 

Ve sonsuz bir yağmur 

Yazsın en başından dünyayı 

Dize dize  

Ölü bir şairin  

Yakarış dolu satırları gibi.. 

Bir şehir yazsın mesela  

Denizden ve okyanustan 

Kardeşlerine çekilen setleri.. 

Bir çöl kazısın suya 

Bir damla hayatın bir damla yavrularını.. 

Bir rüzgar anlatsın; 

"Bir varmış kadar hiç olmamış" diye  

En meçhul diyarlardan 

En araf zamanlardan  

En ağırbaşlı yelkovanlar turunu bitirince... 

Ve sonsuz bir yağmur 

Tekrar tekrar resmetsin zamanı  

Ve en baştan başlasın zaman 

Güneşin etrafında dönmeye. 

SİZDEN GELENLER 



 

Tansu Çiller 1990 yılında Doğru Yol Partisi'ne 

katılmıştır. Süleyman Demirel cumhur-

başkanlığına seçildikten sonra başbakanlık 

görevini bırakmıştır.13 Hazian 1993 tarihli 

DYP olağanüstü genel kurulunda diğer 

adayları geride bırakarak Doğru Yol Partisi'nin 

Genel Başkanlığına gelmiş ve hükümet 

kurmakla görevlendirilmiştir. Boğaziçi Üniver-

sitesi Ekonomi Bölümü mezunu, 14 Haziran 

1993'te göreve gelen Tansu Çiller Türkiye 

Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanıdır. Aldığı 

5 Nisan kararlarıyla Türk ekonomisinde bir 

döneme imza attı. 1996 yılına kadar başba-

kanlık görevini yerie getirmiştir.1995 seçim-

lerinden sonra kurulan REFAHYOL 

hükümetinde Başbakan Erbakan'ın Yardımcısı 

ve Dış İşleri Bakanı olarak çalışmıştır.  

 

 

 

Karışıklık olmaması, zümre belirten - 

ayrımcılık içerebilecek- unvanları orta-

dan kaldırmak için Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olan herkesin öz adından 

başka bir de soyadlarına sahip olma-

larını öngören kanun 21 Haziran 

1934'te çıkarılmıştır.  Seçilen soyadların 

Türkçe olması zorunluydu. Bu soyadlar-

da rütbe ve memurluk belirten, yabancı 

ırk, millet adı, ahlaka aykırı, gülünç 

kelimeler kullanılmayacaktı.Aynı yılın 

Kasım ayında İsmet İnönü ve 12 arka-

daşının imzaladığı kanun teklifiyle Mus-

tafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi ve 

bu soyadının başka hiçbir kimseye ver-

ilmemesi kararlaştırıldı. 

Çok partili hayata 1946 yılında geçilmiş olması 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 yılında ilan edildiğini 

göz önüne alırsak bu 23 yıllık zaman dilimi ülkemiz 

için çok uzun bir süre. 

Adnan Menderes, 1946'da Demokrat Partinin ku-

rulmasına neden oldu. 1950 seçimlerinde DP ge-

nel başkanlığına geldi, 10 yıl iktidarda kaldı. 

27 Mayıs 1960 darbesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 

kara lekelerinden biridir.27 Mayıs gecesi yönetime 

el koyuldu ve saat 4 sularında Albay Alparslan Tür-

keş radyoda bildiriyi okuyup tüm Türkiye ve dün-

yaya yapılan askeri darbeyi duyurdu. Okunan bu 

bildiri göz önüne alındığında darbenin gerekçeleri 

şunlardır; kardeş kavgasına meydan vermemek, 

partileri içine düştükleri bu uzlaşmaz durumdan 

bir an önce kurtarıp tarafsız bir idarenin hakemli-

ğinde adil ve serbest seçimler yaptırarak idareyi 

seçimi kazananlara devir ve teslim etmektir. 

 Adnan Menderes, 27 Mayıs 1960 tarihinde yapı-

lan askeri darbe ile iktidardan indirildi. Yassıada'ya 

hapsedildi ve idama mahkum edildi, 17 Eylül 1961 

tarihinde İmralı Ada'da idam edildi.  

11 Haziran 1868 tarihinde 

Osmanlı Yaralı ve Hasta Ask-

erlere Yardım Cemiyeti adıyla 

kurulan kuruluş her nerede 

görülürse, hiçbir ayrım yap-

maksızın insanın acısını 

önlemeye veya hafifletmeye 

çalışmak, insan hayatı ve 

sağlığını korumak amacıyla 

halen günümüzde de hizmet 

veren bir kurumdur. Ku-

rulduğu günden beri çeşitli 

isimler almıştır. Bu kuruluşa 

KIZILAY adını Atatürk ver-

miştir.     
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Nerededir? 

Bitlis, Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. 

Kuzeyinde Muş, batısında Batman, gü-

neyinde Siirt, doğusunda ise Van gölü 

bulunmaktadır. Yani konumu itibariyle 

bir çok tarihi olaya ve medeniyete tanık-

lık etmiştir. Kendine özgü yemekleri, 

müzeleri, coğrafi yapısı bu ili daha da 

güzel kılmıştır.  

 

Neresi Gezilir? 
Islahiye Medresesi  

Kümbetler  

Tatvan limanı  

Ahlat Sahil Kalesi 

Van Gölü  

Bitlis Ulu  Camii  

Süphan  Dağı  

Kureyşi Camii  

Ahlat Mezarlıkları 

 

        Ülkemizin ne çok güzelliği var saymakla bitmeyen. Bağıyla, 

bahçesiyle, insanıyla… Cennet gibi bir vatan Türkiye. Bitlis de 

bu vatanın en nadide parçalarından biri. 

 

       Herkesin adını duyduğu ancak "nerededir, nasıl bir yer?" 

Gibi sorular sorulduğunda cevapsız kalındığından ötürü biz de 

bu saklı hazineyi araştırıp sizler için derledik. Ne dersiniz, sizce 

de yeni şeyler öğrenmek zevkli değil mi? 
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SEYAHAT  

 

 

Ne    yenir? 
Şekalok                            

Bezirgan çorbası 

Kış türlüsü 

Ayran aşı  

İçli köfte  

Çorti köftesi  

Harse  

Glorik 

Gebol  

SEYAHAT 

Fatmatü Zehra TAŞ 
 

Kümbet nedir? 
Akkoyunlular zamanında yapılan anıt mezarlardır. Bitlis'in Ahlat ilçesin-

de de bulunan bu kümbetlerin en önemlilerinden biri Emir Bayındır 

Kümbeti'dir. 

 

 Emir Bayındır Kümbeti: 

Şah Selime Hatun tarafından, eşi Bayındır beyin ölümü üzerine yaptırıl-

mıştır. Kümbetin mimarının Baba Can olduğu düşünülmektedir. Bu Küm-

beti diğer kümbetlerden ayıran en önemli özellik gövdenin dörtte üç 

bölümünün bodur sütunlar tarafından taşınan kemerlerle ve kıble yönü-

ne bakan bir balkon şeklinde inşa edilmiş olmasıdır.  

 

Şekalok 

Malzemeler: 

250 gr. yeşil mercimek 

250 gr. Nohut 

250gr. kurutulmuş salatalık kabuğu 

 

Hazırlanışı: Bir miktar mercimek ile 

bir o kadar nohut bir tencerede 

haşlanır. Yemeğe yetecek kadar salatalık kabuğunun kurusu, yine ayrı bir kapta haşlandık-

tan sonra bıçakla kıyılır. Diğer tarafta et ve bulgur karışımından yapılan kılorik salatalık ka-

buğuyla birlikte nohut ve mercimeğin bulunduğu tencereye atılır. Bir miktar su verildikten 

sonra üzerine bol miktarda yoğurt dökülür. Bunun üzerine eritilmiş sade yağ pul biber karış-

tırılır, yoğurdun üzerine dökülerek servise sunulur. Bu yemek kış yemeğidir. Yazın pek yapıl-

maz. Nohut, parça et, kılorik ve nohut az suda pişirilerek salatalık kabuğu sonradan eklenir, 

servise kurut veya ayran ile sade yağ ilave edilerek sunulur.  

Adilcevaz Tuğrul Bey Camii:  

Anadolunun ilk kubbeli camilerinden biri olan bu camiiyi 

kimin yaptırdığı kesin olarak bilinmemekle beraber 16. Yüz-

yılın başlarında Zal Paşa tarafından restore edildiği söyleni-

yor. Halk tarafından da Zal paşa Camiisi olarak anılıyor. 

Van gölüne kıyısı bulunan camiinin manzarası ve tarihi yerli 

yabancı bir çok turisti kendine hayran bırakıyor.  
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Hatice Betül KARAGÖZ 

 Öncelikle Kütüphane köşesinin siz değerli okurlarına küçük bir önerim var: Bazı dönemlerde okuyacağımız 

kitapları seçerken, sevdiğimiz, bilhassa kitap kültürüne güvendiğimiz insanlardan hangi kitapları okumamız gerektiği 

hakkında tavsiyeler almamız gerekebilir. Böylece, örnek aldığımız insanların izinde sağlam adımlar atabilir, birikimi-

mizi arttırıcı yönde faydalı kitaplar okumuş olabiliriz.  

 Ben lise dönemimde hocalarımdan aldığım kitap listelerini alıp okumaya gayret ettim. Elbette ki kendimiz de 

belli kitaplar beğenip okuyacağız. Ancak tavsiyelerle seçim işi çok daha kolay oluyor ve genelde okuduğumuz hiçbir 

kitap vakit kaybına sebebiyet vermiyor. Bu süreçlerden sonra zaten okuma kültürümüz gelişmiş olacak ve belki de 

biz öğrencilerimize tavsiyeler vereceğiz kim bilir?... 

ŞEHRİM AŞK/ Leylâ İPEKÇİ 

 <<Efendimiz’in buyurduğu gibi; ‘’Hac 

meşakkat’’ demek. İster uçakla gidelim, ister 

beş yıldızlı otelde kalalım. Her çağın, her 

dönemin, her insanın başına kendine uygun 

sınav geliyor.>> 

 <<Nefesi kendiliğinden alıyoruz, sesi 

kendiliğinden işitiyoruz. Bu amaçla bize bah-

şedilmiş organlarımız var. Ama ibadet et-

mek, insanın ‘kendiliğinden işitmesi’nin öte-

sine geçmesi demek. İşitmemizi istemeseydi 

kulağımız olmazdı. O halde neyi işitmemiz 

gerekiyor? Ve neyi işitmememiz… İbadet, bu 

ölçüyü emanet ediyor insana ve insan kâina-

ta bir değer katıyor. >> 

 <<Kibarlıklara, gücendirmemek için 

zanlar üretmeye, şöyle yaparsam karşımda-

ki böyle anlar diye vehimlere kapılmaya va-

kit yok…>> 

 <<Bense geleceğimi durdurdum, geç-

mişimi sırtlandım, meçhule doğru gidiyo-

rum.>> 

 Kitap fuarına gitmeden önce Hocam’dan 

rica ettiğim kitap listesinde yer alıyordu 

‘’Şehrim Aşk’’ kitabı. ‘’Timaş Yayınları’’nı es 

geçmeyiz genelde fuarlarda. Okumak, satın 

aldıktan çok sonra kısmet oldu, yazın okudum. 

Bundandır; bana yaz kokusu veriyor  bu kitap. 

 Dört şehrin etrafında dünyaya farklı bir 

bakış getiriyor kitabında Leyla İpekçi. Mekke, 

Medine, Kudüs ve İstanbul… Kendi yaşadığı 

gerçekleri ve gözlemlerini, üzerine düşünüp 

çıkardığı sonuçları anlatıyor yazar; bir umre 

yolculuğu ile dertlerden, dert sandıklarından 

kurtuluşunu, her yaşadığında aşk gözlüğüyle 

derin manalar buluşunu anlatıyor.  

 Benim için ‘’Mânâ’’ demek bu kitap. 

Yazarın insanı mest eden üslubu ile derin 

mânâlara dalmak, kıyas yapmak ve kendimden 

bir şeyler bulmak demek. Her okuyanı farklı 

alemlere götüreceğine inandığım bu kitapla 

sizleri baş başa bırakıyorum... 
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KÜTÜPHANE 

‘‘ 
 Bir sahabe tanımak, tanıyıp, anlamaya çalışmak… İbret almak 

ve ‘’Subhanallah’’ demek… Asr-ı Saadet dönemi okurken amacımız 

bu, böyle olmalı. Bu yüzden, kendimi daha kolay içerisinde buldu-

ğumdan mıdır bilmem; Asr-ı Saadet’i romanlarda okumak hep hoşu-

ma gitmiştir ve beni etkilemiştir. Zaten okurken bir nebzesinde bile 

‘’Keşke’’lere dalmamak mümkün mü? 

 Hz. Ömer’in ‘’Celal’’i, Hz. Ebu Bekir’in ‘’Sadakat’’i gibi, 

‘’Cesaret’’in yansımasını görüyorum Halid bin Velid’te (r.a). Yersiz 

bir cesaret değil; aklın, güçlü iradenin, doğru yolu bulmuşluğun ce-

sareti ve korkusuzluğu… Allah’tan başka kimseden korkmamanın 

cesareti… 

 Savaştan savaşa atılmakla geçen bir hayat Halid bin Velid’inki. 

Başarılı bir komutanlığın öyküsü. Kitapta da genel olarak savaşlar 

üzerinden anlatılıyor Halid bin Velid’in hayatı. Beni en çok etkileyen 

yer ise, kitabın sonunda, Halid bin Velid ve bir sahabe arasında ge-

çen diyalog oluyor:  

Halid bin Velid vücudunun her yerinde geçirdiği cenklerden kalan 

yaralar olmasına rağmen, şehit olamayışından dolayı mahzun. Bunu 

görüp yanına gelen sahabe ona şöyle diyor: <<Şimdiye kadar anla-

malıydın ey Halid. Allah Rasulü aleyhissalâtu vesselam sana Allah’ın 

Kılıcı demekle aslında senin savaşta ölmeyeceğine işaret etmiş. Çün-

kü şayet öldürülseydin, o zaman Allah’ın Kılıcı’nı bir kâfir kırmış ola-

caktı. Oysa bu mümkün olacak bir şey değildi.>>  

 Nasıl bir iç ferahlığıdır bu sözleri duymak?... <<Yeryüzünün 

Allah’a en sevgilisi ve Allah’tan yeryüzündekilere en sevgili olarak 

gönderilen zat, onu ‘’Allah’ın Kılıcı’’ diye nitelemişti. O’na bağlanan 

bir kılıç ne kırılırdı  ne de mağlup olurdu.>> Bu ferahlıkla son nefesini 

veriyor. Ya Râb! Ne büyük mükafat… 

 Rabbim şefaatlerine nail olmayı ve Asr-ı Saadet kokusunu 

koklamayı bizlere nasip etsin.  
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 Ö mür sermayemiz-

den geçirdiğimiz bir yılın ardından 

tekrar siz değerli okurlarımızla bizle-

ri buluşturan Allah'a hamd-ü senalar 

olsun. Salat-u selamlar güzeller gü-

zeli, canlar canı önderimiz, örneği-

miz, şefaatçimiz, peygamberimiz 

Muhammed Mustafa (Sallallahu 

aleyhi vesellem) Efendimiz’in üzeri-

ne olsun. Duası kabul olan kulların 

duası da tüm Mü'minlerin üzerine 

olsun inşallah. 

 Değerli okullarımız, ayrı geçir-

diğimiz günlerde ve aylarda ülkemiz 

ve milletimizin başından çok önemli 

olaylar geçti. Şüphesiz bunlar içinde 

en önemli olan, 15 Temmuz 2016'yı 

16 Temmuz 2016'ya bağlayan gece 

yaşanan olaylardı. Aylardır bütün 

medyada konuyla ilgili birçok şeyler 

konuşuldu, yazıldı, çizildi. Biz bu 

sohbetimizde, karanlık gecede yaşa-

nan olayların biraz da manevi boyu-

tuna değinmeye çalışacağız.       

 Bir el, bize ait olmayan bir el, 

şeytani planlarla yıllarca, dile ko-

lay ,‘’yarım asır" boyunca tüm halkı-

mız ama en çok canımızı yakan da 

gençliğimizin hem dünya hem ahiret 

hayatını yok edecek senaryolarla 

planlarını günbegün uygulamaya 

koymuştu. Bizden olduğunu, "İslam" 

olduğunu sandığımız bu kişilerin 

aslında bambaşka amaçlarla 

"hizmet" ettiğini öğrendiğimizde ise 

tam bir toplumsal travma yaşadık. 

Şüphesiz İslam’ın içinde olan hizmet, 

himmet, imam vb. kelimelerin kendi 

bozuk inançlarıyla içlerini boşaltma-

ları gerçek Müslümanların içlerini 

acıtmış ve hâlâ da acıtmakta. Yaşadı-

ğımız hainliğin gerçek boyutlarını da 

hâlâ tam manasıyla vatandaşlar ola-

rak bilemememiz belki de bizim için 

rahmete sebep olmuştur.  

 Bu konu girdikçe derinleşe-

cek ve mevzu bizim köşemize sığa-

mayacağı için, işin bu kısmını böyle-

ce geçip, biraz da yüreklerimize su 

serpilsin diye şerrin içinden çıkan 

hayrı konuşalım istedik.  

   Evet, birileri tuzaklar kurmuş 

fakat yaratıcılarından o kadar uzak-

laşmışlar ki, Rabb’lerinin de tuzakları 

olduğunu unutmuşlardı. Evet, kendi 

içlerinde ordular kurmuşlar fakat 

Allah'ın görünür ve görünmez ordu-

larını hiç hesaba katmamışlardı. Bel-

ki her gün Esma-ül Hüsna okuduğu-

nu sanıp; Allah'ın her şeyi bilen, her 

şeye Kâdir, muhafaza eden, tuzak 

kuranların en hayırlısı olduğunu bil-

memişlerdi. Yazık! Çok ama çok ya-

zık!  

 Şüphesiz Allah doğrularla 

beraberdi. O gece Allah, Rabbine 

teslim olmuş, " Vatan sevgisi iman-

dandır." bilinciyle, çıplak elleriyle 

tanklara, tüfeklere, lazer güdümlü 

son teknoloji ile donatılmış silahlara 

karşı duran Mü'minlerle beraberdi.  

 Çok düşünmüştüm, nasıl ol-

duğunu hatırlamaya çalışıyor, ama 

bir boşluk vardı, orayı dolduramıyor-

dum. İman dolu yüreklerin çok zafe-

rini okumuştuk, dinlemiştik. Bedir'i, 

Çanakkale'yi, Kurtuluş Mücadelesi'ni 

biliyorduk. İstanbul'un Fethini, adı 

bilinen, bilinmeyen nice kahraman-

ların hikayelerini defalarca dinlemiş, 

filmlerini izlemiştik. Ama belli ki ben 

de bir şeyi atlamıştım.  

 

 

 

Ebrar Fatımî                 
 

SOHBET TADINDA 



      

 Ne bileyim belki bir itiraf 

olacak ama zaman zaman kork-

muyor değildik. Ya bir daha bu 

milletin başına korkunç bir olay 

gelse nasıl bu millet bir arada ola-

cak, bu gençlik nasıl bir halde diye 

düşünceler aklımıza geldiği anda 

kovmaya çalışıyorduk. Ve korktu-

ğumuz oldu! Milletimizin başına 

korkunç bir olay geldi ama Elham-

dülillah sonuç korktuğumuz gibi 

olmadı.  

    Ve zihnim berraklaştı, soh-

bet kalplere şifaydı ve ben de din-

lediğim bir sohbette duymam 

gerekeni duymuştum. Bedir'de, 

Çanakkale'de, İstanbul'un Fethin-

de müminleri melek ordularıyla 

destekleyen Rabbimiz o gece de, 

yüzyıllarca İslam'a hizmet eden 

millete rahmet etmişti. Ölmez 

dediğimiz şehitlerin serbest kal-

mış ruhları kulaktan kulağa fısılda-

mış, nasıl olduysa herkes birden 

aynı şeyi düşünmüş, aynı yerlerde 

toplanmış, aynı ruh haline bürün-

müştü. O gece şehit olanların ço-

ğu şehadeti hissetmiş ve sevdikle-

riyle helalleşmiş, kimse onlara 

"Gitme!" diyememişti. Çünkü çağ-

rılmışlardı. On beşinde, on yedi-

sinde, yirmilerinde nice gençler 

Rabb’lerine seve seve koşarak 

gitmişlerdi.  

   Evet, şerrin içinden çıkan 

hayırdı bu. Gençlik uyanmıştı, 

gençlik özüne dönmüş, Rasulul-

lah’ın etrafını saran Ali gibi, Mu-

sab gibi, Ammar gibi başındaki 

Emire itaat ederek etrafında ke-

netlenmiş ve canlarını ümmete 

feda etmişlerdi.  

   Bu şuuru tekrar bizlere 

bahşeden Rabbimize sonsuz 

hamd-ü senalar ediyor ve "İyi ki 

varsınız gençler!" diyerek sizi Al-

lah' a ısmarlıyorum. 

 

Gayret bizden, tesir Allah’tandır... 

‘‘ 

‘‘ 
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Evet, şerrin için-

den çıkan hayır-

dı bu. Gençlik 

uyanmıştı, genç-

lik özüne dön-

müş, Rasulul-

lah’ın etrafını 

saran Ali gibi, 

Musab gibi, Am-

mar gibi başın-

daki Emire itaat 

ederek etrafın-

da kenetlenmiş 

ve canlarını üm-

mete feda et-

mişlerdi.  



-Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 

-Antalya’da çoban bir babaannenin yanında yetiştim. Ba-

baannem Antalya’nın bir köyünde çiftçilik yapardı. Kendisi 

okumamış ama okusaydı eminim ki o zamanki eğitim şart-

larında gelebileceği en yüksek yere gelirdi. Babaannem 

seksen dört yaşında kalp krizi geçirerek vefat etti. Beş 

yaşında okula başladım. Annem çalışan biriydi ve bana 

bakacak kimse olmadığı için okulun bakması gerekiyordu. 

Ya Antalya’da köy okuluna başlayacaktım –ki benim iste-

ğim bu yöndeydi- ya da ailem İstanbul’da olduğu için iyi 

bir eğitim almam idealiyle onların yanında başlayacaktım 

ve böyle de oldu. Beş yaşında 2. Sınıfa başladım, 16 yaşın-

da üniversiteye –diş hekimliğine- başladım.  

-Lise döneminiz üzerinden 80’li yılların Türkiye’si hakkın-

da anılarınızı ve izlenimlerinizi alabilir miyiz? 

-Bu süreçlerde liseden itibaren okuma çevreleri sayesin-

de, Cahit Zarifoğlu ve İsmet Özel kitaplarıyla tanıştım. İlk 

İslami bilincimi lise bir ve ikinci sınıfta sohbetler aracılığıy-

la edindim diyebilirim. Sonrasında dershane süreciyle 

birlikte sohbetlere biraz ara vermek durumunda kaldık. O 

zaman Beyazıt’ta bir kitapçılar çarşısı olan Beyaz Saray’ı 

öğrendik. Nizam yayınevine, Ahmet amcanın yanına sık 

sık uğrardık ve kendisinin üzerimizde çok emeği vardır. Ne 

zaman elinde bir tiyatro bileti olsa, gidilebilecek durum-

daysa, hangi kitap okunabilecek durumdaysa, alın çocuk-

lar bunlar sizin, derdi. O zaman Ömer Karaoğlu kasetleri 

yeni çıkmıştı. 80’li yıllarda kasetlere tevazu gereği isim 

yazılmazdı, grup adları kullanılırdı. Bu da benim değerli 

gördüğüm bir durumdur çünkü insanlar adıyla değil yaptı-

ğı işle ön plana çıkardı. Şimdi biz bunu kaybettik. Kişiler 

ön plana çıkınca ‘’enaniyet’’ kavramı ortaya çıktı ve ipin 

ucu burada koptu.  
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Dr. Hatice KINIK 

Diş Hekimi 

Beykoz Devlet Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı 



 

Yine de haksızlık etmemek gerek, Ömer Karaoğlu hala çiz-

gisini bozmamış, ezgi dinlemek ve düşünmek istediğiniz 

zaman aklınıza gelecek ilk isimlerden biridir. Bu noktada 

gençlere tavsiyem konserlerde biraz daha kendilerine dik-

kat etmeleridir. Bir abla nasihati olarak algılayabilirsiniz. 

Bizim müzik dinlerken bile bir farkımız olmalı.  

Sonra 1987’ye geldik ve ‘’Başörtüsü yasak!’’ dediler. Bir 

sabah okula gittim ve resim hocam beni o dönemki genel 

dershaneler sınavına almadı. Liseye giderken başımı açı-

yordum ancak o gün hafta sonuydu ve özel bir sınavdı. Bu 

nedenle başımı açmak istemedim ve sınavdan çıktım. Kori-

dorda dururken Mustafa Abi beni gördü ve olanı öğrenin-

ce bir hışımla resim hocasının odasına gitti ve ben korido-

run sonundan bağırış seslerini duyuyordum. Sonunda, 

yarım saat geç girdim ama ben o sınava girdim.  

Mustafa Amca araya girer: 

-O dönemle ilgili başımdan geçen ilginç bir olayı anlatayım: 

Cuma günleri okuldan çıkıp Beyazıt’ta başörtüsü eylemleri-

ne gidiyorduk. Bir polis, bir genç kızın başından tuttu ve 

kızın başı açıldı. Ben o anda uçarak polise bir tekme attım. 

Bu esnada polis bir yere, ben bir yere, kız ayrı bir yere düş-

tük. . Tabii ben arkama bakmadan kaçmaya başladım. Ar-

kamı dönüp baktığımda kız da kaçıyordu ve polisler benim 

peşimden geliyordu. Koşarak Kadırga’ya kadar vardığımı 

hatırlıyorum. Daha sonra bıraktılar peşimi.  

Normalde çok kavga eden bir insan da değilimdir ancak o 

kızı o halde görünce bunu yapmam gerektiğini düşündüm.  

Hatice Hanım: 

-O arada kız ya da erkek, hepimiz karate veya tekvando 

dersleri alıyoruz. Yani bu konuda hepimizin az ya da çok 

bilgisi bulunurdu. (Gülüyor…)  

Başörtüsü yasaklandığında 1987 Kasım ayıydı. Ben derse 

geldim ve hoca da masaya oturdu. Tamam hadi lisede der-

se girerken başını açıyordun, üniversitede örteceğim diye 

hayal kuruyordun artık böyle bir şey olmayacak sen ders-

haneyi bırak, çünkü bak, başörtüsü yasaklandı, dedi. Ayağa 

kalktım ve: ‘’Hocam ben okula devam edeceğim ve başör-

tüyle gireceğim. Ben dua edeceğim ve vazgeçmeyeceğim, 

siz de sevinemeyeceksiniz.’’ dedim. Bu olaydan sonra o 

hoca, resmime dört vermiş. Hocaların araya girmesiyle 

notum beşe çevrildi.  

O sıralarda liselerde her sınıfa girip sigara aramaları yapılı-

yordu. Benim de o sırada çantamda kasetler, Afgan ciha-

dıyla ilgili kartpostallar, İsmet Özel’in ‘’İrtica Elden Gidi-

yor’’ ve ‘’Taşları Yemek Yasak’’ kitapları vardı. Bu durum-

dan babamın haberi yoktu. Babam o dönemde Milli Eği-

tim’de yönetici konumundaydı. Kendisi sağlam birisidir ve 

Necip Fazıl’ın öğrencilerindendir. Zamanında çok koşmuş-

tur, polisle de karşı karşıya gelmişliği vardır. O yüzden bi-

zim biraz daha legal sınırlar içerisinde kalmamızı istiyordu. 

Arama sonunda benim çantamdakiler cephanelik gibi orta-

ya döküldü. Hocanın birisi İslam Enstitüsü mezunu bir di-

ğeri İmam Hatip mezunu kimya hocası, biri de edebiyat 

hocasıydı. Hepsi birbirlerine alsak mı almasak mı diye. 

Sonra da müdür yardımcısı içeri girdi ve alacaksınız dedi, 

çantamdan çıkan şeyler alındı. Disiplinden çağırıldım ve 

hoca ‘’Bunlar ne?’’ diye sordu. Onların kartpostal olduğu-

nu ve kitaplarımın arasında kalmış olduğunu söyledim. 

Hoca okula bunları getirmenin yasak olduğunu söyledi. El 

konulan eşyalarımı tekrar almam imkansız olduğu için on-

ları geri alamamaktan ve babamın akşam vereceği tepki-

den korkuyordum. Önce bunlar bizde kalacak dediler, son-

ra akşam beni çağırdılar ve eşyalarımı bir poşetin içinde 

bana geri verdiler ve ‘’Al bunları, bir daha okula böyle şey-

ler getirme.’’ dediler.  

Okulda yaşadıklarımın da etkisiyle daha bilendim ve Beya-

zıt’taki başörtü eylemlerine daha fazla katılmaya başladım. 

Yine bir eylem günü, başörtülü, çok uzun bir abla dikkatimi 

çekti. ‘’Ben de imza vermek istiyorum’’ dedim. Bana hangi 

okulda okuduğumu sordu, lisede okuduğumu öğrenince 

benden imza alamayacağını söyledi. Bana gülümseyerek ‘’ 

Üniversite sınavına girecek misin ?‘’ dedi.  Ben de üniversi-

teye hazırlandığımı basın yayın, hukuk ya da edebiyat  
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öğretmeni olmak istediğimi söyledim 

ancak babam başörtülü olduğum için 

memuriyet yapamayacağımı düşüne-

rek, tıp ya da diş hekimliği yazmamı 

daha doğru bulduğunu söyledim. Abla 

da ‘’ İnşallah ilerde olur da bizim okula 

(Çapa Tıp’a) gelirsen, o zaman seninle 

görüşürüz’’ dedi.  

-Diş Hekimi olmaya nasıl karar verdiniz 

ve daha sonrasında nasıl bir süreçten 

geçtiniz? 

-Ortaokuldan üniversiteye kadar canı-

mı çok yaktıkları için diş hekimlerini 

sevmezdim. Çoğu, başörtülü olduğum 

için başımı açmamı isterdi, ben de her 

seferinde onlarla kavga ederdim ama 

istemeyerek de olsa üniversite tercih 

listeme diş hekimliği de yazdım. So-

nuçlar açıklığında ise Çapa Diş Hekimli-

ğinin tuttuğunu öğrendim. Sonra okula 

kayıt için gittiğimde uzun boylu gözlük-

lü bir abla gördüm. Yanına gidip ‘’ Abla 

beni hatırladın mı? Beyazıt’ta karşılaş-

mıştık.‘’ dedim. O da hatırladığını söy-

ledi ve ‘’Burayı mı kazandın?’’ diye 

sordu. ‘’Evet.’’ dedim. O abla da başör-

tü yasağından dolayı bir sene kaybet-

miş ve o sene 4. sınıfa başlamıştı. Sı-

nıfta bizden önceki sene iki kapalı kız 

varken, o sene on altı kapalı kız vardı. 

Bu durum bir diş hekimliği fakültesin-

de devrim niteliğindeydi.  

Son yıl evlendim ve birtakım sağlık 

sorunları sebebiyle hastaneye yatmam 

gerekti. Gayet başarılı bir öğrenci ol-

mama rağmen okula ara vermek zo-

runda kaldım. Geri döneceğim zaman 

başörtüsü yasağı tekrar uygulanmaya 

başladı. Küçük yaşlarda üç çocuğum 

vardı. Çocukları parka götürmek için 

evden çıkarken telefonum çaldı ve bir 

kadın "Hatice Öztürk ile görüşecek-

tim." dedi. Ve Çapa Diş Hekimliği Fa-

kültesi Öğrenci işlerinden aradığını 

belirtti. "Buyurun benim." dedim. 

"Hatice, üç yıldır biz senin kaydını ba-

şörtüsü yasağından dolayı dondurma-

mışız. Sen üç yıldır son sınıfta kalmış 

gözüküyorsun. Eğer bugün dönersen 

kaydın silinmeyecek, öbür türlü kaydın 

silinecek. Bugün kaydını açıyorum" 

dedi, kapattı.  

Eşim o zaman Büyükşehir Belediyesin-

de çalışıyordu onu aradım ve olanları 

anlattım, gitmeyeceğimi söyledim ve 

‘’Harç yatırmam gerekiyor, benim pa-

ram yok.’’ dedim. O da annemden git 

borç iste, harcı yatır dedi. Ben de başı-

mı açmayacağımı söyledim. Sen bir git 

bakalım dedi. Çocukları da bir arkada-

şa bıraktım. Çok ilginçtir bankada har-

cım 4 lira eksik çıktı. Bankacı sen kay-

dını yaptıramazsın dedi. Yan vezneden 

biri ben vereyim o 4 lirayı dedi ve ver-

di. Bu şekilde okula kaydımı yaptırmış 

oldum. 

Bu olaylardan iki ay önce burada ba-

şörtüsü yasağından dolayı okuyama-

yan 40 öğrenciyi Azerbaycan'a götür-

müştük. Ben de öğrenci belgemi alıp 

eşimin yanına gittim ve ben de Azer-

baycan'da okuyayım dedim, eşim bir-

takım sebepler ile reddetti ama öğren-

ci belgemi götürdüğüm için eşim mec-

buren sormak zorunda kaldı ve beşinci 

sınıfta olmama rağmen beni üçüncü 

sınıftan başlatacaklarını söylediler. 

Eşim de " Çocuklar var seni burada 

bırakıp gidemem." dedi. O kızları kendi 

ellerimle götürdüm onlar orada okula 

başladılar ben okula başlayamadan 

ağlaya ağlaya Türkiye'ye geri döndüm.

-  Okula kaydımı yaptırdım, bankaya 

gidip o 4 lirayı geri verdim. Halbuki o 4 

liram çıkmasın kaydımı yaptıramaya-

yım diye çok dua etmiştim.  

Çocukları okula götürürken okulda bir 

kadın dikkatimi çekiyordu. Küt kesilmiş 

saçları gerçek saç gibi durmuyordu. 

Yanına gittim "Cemile!" diye seslendim 

kıza. Kafasını kaldırdı, baktım arkada-

şın başında peruk var. "Ne yapıyor-

sun?" diye sorunca "Ben buraya atan-

dım, başörtü yasak biliyorsun" dedi. 

(Yurtta kalan arkadaşlarımdan birisidir. 

Ben okulu bıraktığım zaman o okulu 

bırakmamış ve buraya öğretmen ola-

rak atanmış.) "Ben kaydımı açtırdım, 

okula başlayacağım peruğu nereden 

bulabilirim?" dedim - Taksim'den öm-

rümde birkaç kere nefret ettim. Hani 

Cahit Zarifoğlu der ya "Ben bu çağdan 

nefret ettim. Etimle, kemiğimle nefret 

ettim." Ben de Taksim'den peruk ara-

maya gittiğim zamanlarda öyle nefret 

ettim. Bu size daha çok yakışır diye sarı 

dalgalı perukları önümüze çıkarttıkları 

ve tesettür peruk diye bir kavram uy-

durdukları için ben bu çağdan nefret 

ettim.  

İlk peruğumu Fatih'ten almak zorunda 

kaldım. Dört liranın hesabını yapan bir 

durumdayım ve o zaman kırk liraya 

peruk aldım. Ömrümde kuaföre gitme-

dim. Evlenirken bile kuaföre gitmiş 

değilim. Biz gelinlik giymeden evlenen 

kuşaktık. Tam tesettür gelinlik yoktu, 

gelinlik Batı adeti diye giymez, bir du-

ruş sergilerdik. Kumaştan kesme ba-

şörtülerimiz gibi pardösülerimizde 

dikilir. O dönemde kuaförle işimiz ol-

maz gelinlik giymezdik. Peruğu ilk aldı-

ğımda çocuklar beni perukla görmesin 

diye sabah altıda kalkıp bone başörtü 

peruk ve tekrar başörtü takardım, ka-

fam kocaman olurdu. Sabah altıdan 

sekize kadar çocuklar gidene kadar 

kan ter içinde kalıyordum -Bir gün oğ-

lum sormuştu "Anne senin başörtün 

neden bu kadar büyük normalde bu  

‘‘ 
Bütün başörtülü kardeşlerimize de şunu söylüyorum: Sabah 

başörtünüzü yapmak için aynaya baktığınız zaman bu nimet 

için şükredin. İnsanların karşısına ''kendin'' gibi çıkabilmek, 

''kendin'' gibi olmak çok özel bir nimet.  



kadar büyük durmuyordu?" "Okula 

gidiyorum ya ben sizden önce hazırlan-

mak zorundayım okulda taktığım ba-

şörtü daha farklı o yüzden böyle büyük 

oluyor" diye geçiştiriyor-

dum. Fakültenin karşısında radyoloji 

ünitesinde iğneyi çekip başörtümü 

çıkartıp öyle giriyordum. Bu şekilde bir 

buçuk yılda 23 tane ders verdim. Hem 

sabah hem öğleden sonra stajlara gidi-

yordum.  

-Mesleğe başladıktan sonra neler yaşa-

dınız ve başörtüsü nedeniyle nasıl sı-

kıntılar çekmek zorunda bırakıldınız? 

-Bir süre özel sektörde çalıştıktan son-

ra belediyeye geçiş yaptım. Belediyede 

bazı kısımlarda başörtülü çalışılabili-

yordu. Saat beşe kadar klinikte kendi 

işlerimi yapıyordum beşten sonra kli-

nikte kalıp saat sekize kadar yanıma 

gelen Çeçen hastalara ücretsiz bakı-

yordum. Bu klinik belediyenin Kadırga-

daki (Eminönü) polikliniğiydi. 2004'ten 

2007 yılına kadar kendi muayeneha-

nemde çalıştım. Daha sonra muayene-

hayi başka bir yere taşımam gerekti ve 

2007 yılında yeni bir muayenehane 

arayışına girdim. O yıl ilahiyatlarda 

başörtüsü yasağı kalkmıştı ve eşim 

dedi ki: Devlet kuraları açıklandı ister-

sen başvur. Ben de başvurmayacağımı 

söyledim çünkü bir buçuk yıl perukla 

okumuştum ve çok zor bir süreçti. 

Hatta okul bitince ''Ben bu peruğu 

yakacağım!" demiştim. Okul bittiği 

zaman ben bu yakma işlemini yapmayı 

düşünürken, telefonum çaldı ve bir 

arkadaşım aradı. ‘’Abla okulun bitti 

mi?’’ diye sordu. Peruğumu  kullanmak 

için izin istedi. Ben de peruğumu  ya-

kacağımı söyledim. O da bana; Yarın 

sınavı olduğunu kendi peruğunun bir 

kaza sonucu zarar gördüğünü ve be-

nim peruğuma  acilen ihtiyacı olduğu-

nu söyledi. Böylece, yakmayı düşündü-

ğüm peruğu arkadaşıma vermek zo-

runda kalmıştım, ve işi bitince mutlaka 

bu peruğu yakması için ondan söz al-

mıştım. Daha sonra o arkadaşıma pe-

ruğun akıbetini sorduğumda; "Abla 

ben onu başka bir öğrenciye verdim." 

dedi. Bu da yaşadığımız trajik durum-

lardan biridir. Yani o kadar canını ya-

kan peruğunu bile yakamıyorsun, çün-

kü o bile bir yerde ihtiyaç oluyor. Zor 

zamanlardı çocuklar...  

Eşim 2007 yılında devlet kurasından 

bahsettiğinde benim aklımdan bu an-

lattıklarım geçiyordu. Eşim, bilgisayar-

da üzerine photoshop ile peruk yapış-

tırılmış fotoğraf göndermemi söyledi 

kuralar için. Ben, başörtülü fotoğraf 

göndereceğimi söyledim. Eşim de: 

"Tamam o zaman sen zaten elenmeyi 

göze almışsın." dedi, ben de: "Beni 

alacaklarsa böyle alsınlar." dedim. Baş-

vurulara başörtülü fotoğraf gönderdi-

ğim için, atanmayacağımı düşünüyor-

dum. Bu yüzden de bir yandan muaye-

nehane arayışlarıma devam ediyor-

dum. Kuralar açıklandı ve benim ismim   

kurada çıktı. Ondan sonra İl Sağlık Mü-

dürlüğüne çağrıldım. Gittiğimde, çağı-

rılanlar arasında sadece beş ya da altı 

tane kapalı kadın vardı. Zaten o zama-

na kadar İl Sağlık Müdürlüğünde ba-

şörtülü personel yoktu. Ben başörtüyle 

giriyordum işe, diğer arkadaşlar açıyor-

lardı. Bana kimse açar mısın demedi, 

ben de açmadım. On beş gün doldu-

ğunda, bizim adreslerimizin çalıştığımız 

yere çok uzak olduğunu, herkesin ken-

di adresine göre bir yerlere gönderile-

ceğini söylediler. Ben Beykoz Devlet 

Hastanesine atandım, bir başörtülü 

arkadaşla birlikte altı kişi olarak. Baş-

hekimle konuşmaya gittiğimizde, has-

tanede hiç başörtülü kadın yoktu. Bir 

tane anestezist bayan vardı o da ame-

liyathanede ve ameliyat bonesi kulla-

nıyordu. Başhekim beni bir süre zorla-

dı ancak ben başımı açmadım. Daha 

sonra yerine başka bir başhekim atan-

dı. Onun yanına gittim, başımı açmaya-

cağımı ve gerekirse mahkemede hakla-

rımı savunacağımı, ama kesinlikle istifa 

etmeyeceğimi söyledim. Ben şu anda 

aç kalmış durumda değilim, dolayısıyla 

bu bir zaruret değildir, bu yüzden başı-

mı açmak ya da peruk takmak gibi bir 

şey yapmayacağım, ama bu benim 

hakkım, kurada ben çıktım, bu hakkım-

dan da vazgeçmeyeceğim, dedim. Yeni 

başhekim biraz sakin olmamı söyledi, 

sadece beyaz başörtü takıp, önlüğünü-

zün içine yakalarını koyabilir misiniz  
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diye soracaktım dedi. Ben de tabii ki 

yapabileceğimi söyledim. O zaman 

tamam, çalışabilirsiniz dedi ben o şe-

kilde devlette çalışmaya başladım. 18 

Temmuz 2007'de memuriyete başla-

dım.  

Daha sonra başhekim beni on altı diş 

hekiminin şefi yaptı. Yani idareci ol-

dum. O sıralarda, benim bir temizlik 

işçisi değil de doktor olduğumu öğre-

nip randevularını iptal eden bazı has-

talar oluyormuş. Bir gün bir bayan 

odaya girdi ve bana doktorun nerde 

olduğunu sordu. Ben de doktorun ben 

olduğumu söyledim. "Benim çocuğu-

ma böyle birisi doktorluk yapamaz." 

dedi. Bunun gibi; doktor hanımı idare-

ye şikayet edeceğiz diyenler ya da 

doktor hanımın fotoğrafını çektik, sav-

cılığa göndereceğiz diyenler, başheki-

mimizi tehdit edenler oluyordu. Bu 

arada, Haseki Hastanesinin koridorla-

rında veya Vakıf Gureba'da doktor 

arkadaşlar başörtülü gözüktükleri için 

gazetelerde haber oluyordu. Sağolsun 

başhekimim bana hiçbir şey yansıtma-

dan yardımcı oldu ve bunların üstesin-

den geldik. Niyetiniz Allah rızası olun-

ca Allah'ta bir şekilde yardımlarını 

gönderiyor. Benim oradaki düşüncem 

şuydu: "Ben para karşılığı başımı aça-

mam." Bu olması gereken bir duruştu, 

orada yaptığımız şey gayret etmek, 

cehd etmekse evet bu bir cihattı.  

-Başörtüsüne yavaş yavaş serbestliğin 

gelmeye başladığı dönemde neler 

hissettiniz? 

Biliyorsunuz ki, 2010 yılından sonra 

başörtüsü serbest oldu. Ben 2009 yı-

lında başhekim yardımcısı oldum, 

2010 yılında İlçe Sağlık Müdürü ol-

dum. O yıl başörtülü bir şekilde 18 

Mart törenine katıldım. Bu öyle bir 

gururdu ki benim için; kendi çocukla-

rımdan peruğumu saklamak için saba-

hın altısında hazırlandığım günlerden 

sonra bu nasıl büyük bir gururdu bili-

yor musunuz?.. Her zaman İstiklal 

Marşını okumak benim için anlamlıdır 

ama o tören benim için unutulmaz bir 

törendi... 28 Şubat'ta üniversite son 

sınıfta okulumu bırakmak zorunda 

kalmıştım ve o dönem teknik olarak 

bir lise mezunu sayılıyordum. O tören-

de ben başörtülü bir amir olarak bu-

lunmuştum. Bunları yaşamış biri ola-

rak o tören benim için gerçek anlamda 

bir bayramdı.  

Ben 2003'te Kâbe'ye gittiğim zaman 

şöyle demiştim: "Allah’ım ben, bana 

bunları yaşatan hiç kimseye hakkımı 

helal etmiyorum. Eğer bunları yaşama-

ma sebep olanlar benim dindar kar-

deşlerimse ben onlardan da davacıyım 

ahirette. Ben kesinlikle hiç kimseyi 

affetmeyeceğim!"  

Kızım ortaokula başlayacağı zaman 

başörtüsü yasağı hala devam ediyor-

du. Bu yüzden başörtüyle okuyabilece-

ği Biltek Koleji' ne gönderdik. Ve ben 

kızıma hep şunu söylerdim: Okuluna 

giderken her sabah şükrederek git. 

Bütün başörtülü kardeşlerimize de 

şunu söylüyorum: Sabah başörtünüzü 

yapmak için aynaya baktığınız zaman 

bu nimet için şükredin. İnsanların kar-

şısına ''kendin'' gibi çıkabilmek, 

''kendin'' gibi olmak çok özel bir ni-

met.  

-Türkiye’nin başörtüsü yasağı geçmişi-

ni ve bunun sosyal yaşama etkilerin-

den bahsedebilir misiniz? 

-28 Şubat sürecini mutlaka okuyun. 

Daha doğrusu Türkiye'nin başörtüsü 

yasağı kronolojisini mutlaka okuyun. 

Nelerden vazgeçmişiz, nelerden mah-

rum edilmişiz hangi süreçlerden geç-

mişiz bunlar okunmalı. Başörtüsü ya-

sağı 1967'lerde başladı. İlk yasakla 

karşı karşıya gelen Ali Babacan'ın hala-

sı Hatice Babacan'dır. Üniversiteden 

ilk atılan kişi odur. O yüzden başörtü-

nüzün sizin için nasıl büyük bir nimet 

olduğunun farkında olun. Ben aynada 

onu takarken hep bunu hissederim. Bu 

kadar yaşadığım şeyden sonra başör-

tüsü ve makyajın hiçbir zaman bağda-

şan şeyler olduğunu düşünmedim. Biz 

o başörtüler takıldıktan sonra o mak-

yajlar yapılsın diye o yasakları yaşama-

dık. Bugün makyaj yapan başörtülü 

arkadaşlar 28 Şubat'ta okulların önün-

de coplanan öğrencilerin fotoğrafları-

na baksınlar ve makyajlarını ona göre 

yapsınlar. Kim hangi mücadeleyi ne 

için vermiş, ona baksınlar. Evet, süs-

lenmek kadına helaldir ancak süslen-

menin yeri, sınırları vardır. ''Herkes 

makyaj yapıyor, ben de yaparım." dü-

şüncesi doğru değil. Biz herkese göre 

yaşamıyoruz. "-muş" gibi yapmak bi-

zim yapmamamız gereken bir şeydir. 

Bu yasaklar niye gelmişti hususuna 

gelirsek; ben yasaksız zamanda okula 

başlamıştım. 94'lü yıllarda okullarda 

mescit vardı, büyükşehir belediyesin-

de çoğu insan başörtüsüyle çalışıyor-

du. 1989'dan 1997'ye kadar çok ser-

best bir dönem oldu. ancak o dönem-

de pardesüler çıktı herkes etek ceket 

giymeye başladı, özel televizyonlarda 

başörtülü spikerler çıkmaya başladı 

daha sonra ise makyajlar başladı. Dışa-

rıda sigara içen başörtülüler görünme-

ye başladı. Onun arkasından başörtü 

yasağı geldi, ve o yasak on dört yıl 

sürdü. Dolayısıyla Allah nimetinin kıy-

meti bilinmezse o nimeti çok güzel bir 

şekilde geri almasını da bilir. Yani diye-

ceğim o ki neyi niye yaptığımızı bilme-

miz gerekiyor. Ya benim başörtülü 

kardeşlerim yüzünü yıkayamıyor, ni-

ye? Çünkü pudrası, rimeli akacak… 

Eğer kıymetini bilmezsek bu nimet 

elimizden gider! Genelde insanlar oda-

ma ya evrak imzalatmak için, ya bir 

sorun olmuştur onun için gelirler ama 

bir gün benden yaş olarak biraz daha 

büyük bir bayan geldi. ’’Ben sizinle 

konuşmaya geldim.’’dedi. ’’Buyurun’’ 

dedim; ’’Bir yerden tanışıyor muyuz? ’’ 

diye sordum. ’’Yok, ben kızımı getir-

miştim. Sizin de bu odaya girdiğinizi 

gördüm, evrak imzalatmak için girdiği-

nizi düşündüm. Sonra birine sordum 

ve buranın idarecisi olduğunuzu söyle-

diler. Ben 1987 yılında başörtü yasa-

ğından dolayı okuldan atılmıştım, be-

nim kızım da 1997 yılındaki yasaktan 

dolayı okuldan atıldı. Başörtülü birinin 

kamuda yönetici olması beni çok mut-

lu etti ve ben sizi görmek, sizinle tanış-

mak için geldim. Şu an benim için bir 

bayram gibi…’’dedi.( O bir taraftan 

ağlıyor, ben bir taraftan ağlıyorum.) 
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‘‘ 

Bunu ancak yaşamış olanlar bilir, ben kızıma da söylüyorum. 

Biz bu anları başörtünün içine makyaj yapıp çıkın diye yaşa-

madık. Ben okuluma altı yıl bunun için ara vermedim. Ben de 

gençtim, benim de nefsim vardı ama Allah’ın buyurduğu gibi 

yaşamak için bu mücadeleleri verdik. Benim örtü konusunda-

ki algım bu şekilde. Yani sen kendin süsleneceksen evinde 

süslen. Diğer türlüsü Kuran-ı Kerimde geçen örtü ayetiyle 

bağdaşmıyor. Bir dergideki arkadaşımla bu konular üzerinde 

konuşunca, bana 28 Şubat makyajı kavramı hakkında yazma-

mı istedi. Ben de ‘Eğer bu yazıyı yazarsam çok ağır olur, yaz-

mayayım.’ dedim. Arkadaşım yazmamı çok istedi, ama hala 

yazmak nasip olmadı, yazmadım. Bu, gerçekten zamanla in-

sanların hassasiyetini yitirdiği bir konudur. Modernleşmek 

adına iman binasından düşürdüğümüz tuğlalarımızdır. Tuğ-

lalar eksilirse bina yıkılır! 

-Bugünlere ne zorluklarla geldiğinizi anlattınız. Bizlere ‘Ne 

olmak istiyorsun?’ diye sorulduğunda herkesin verdiği klasik 

cevaplar vardır-doktor/mühendis/mimar- bu bizim okulumuz 

için de geçerli. Ama bunu ne için istediği sorulduğunda veri-

len cevaplar ‘çok para kazanacağım, toplumda bir statüm 

olacak’ gibi cevaplar verilmekte. Sizin bu konu hakkında dü-

şünceleriniz nelerdir? 

-Babam ‘‘ Sen okuluna (lise) başını açıp gitsen de eve gelirken 

takacaksın ama okuldaki davranışlarında etrafındakilere va-

karınla, edebinle, duruşunla örnek olacaksın’’ derdi. Annem 

de bana hep‘ Allah rızası için okuyacaksın, Allah rızası için 

doktor olacaksın, çok para kazanmak için değil, makam, mev-

ki için değil Allah rızası için kızım.’’ derdi. Ben de ailemin ba-

na öğrettiği gibi, Allah rızasını amaç edindim. Eğer Allah rızası 

için okursanız, bu size makam da getirir, saygı da getirir, eğer 

gelmiyorsa da Allah hayırlısını verecektir. Bu aynı,  Besmeley-

le kalkmak gibi, işe başlarken Besmeleyle başlamak gibidir. 

Başladığın işte imtihanlarla karşılaşabilirsin ama Besmele 

sana kolaylık getirir. İmtihanı engellemez ama kolaylaştırır, 

çünkü Allah’ın adıyla başlamışsındır. 

Suriye’den gelen bir hoca vardı. Üniversitede Arapça hocasıy-

dı. ‘’ Hatice nasılsın?‘’ dedi. O aralar sıkıntılı zamanlarımdı, 

gözlerim doldu .’’Hocam iyi değilim, dua edin bana, bir şey 

söyleyin yapayım.‘’ dedim. Bana ‘’İstiğfar et.’’ dedi ‘’ Başka 

ne yapayım hocam? ‘’ dedim, bana yine istiğfar et dedi. Bizim 

yapmamız gereken şey de budur. Dualarımız kabul olmuyor-

sa istiğfar etmediğimiz içindir. 

   Bu ülkenin Müslümanlarının yaşadığı sıkıntılar bazılarının 

yapmaları gereken hayırları yapmadıkları içindir. Gaflete düş-

tükleri içindir. Bu ülkenin bozulması Müslümanların gevşek 

duruşundandır. Menderes’i asmaya gidenleri bir kaşık suda 

boğmadıkları içindir. Bir söz vardır, bir buçuk milyar Müslü-

man âlemi dik olsa ve ses verse, her Müslüman bir kova su 

dökse  İsrail’i sel alır. Ama hiçbirimiz bir kova bile su dökmü-

yoruz.  

Ben öğrencilere hep ‘’Sohbetlere gidin arkadaşlarınızla üç 

beş kişilik gruplar oluşturup okumalar yapın. Kendiniz de 

Kur’an-ı Kerim mealini her gün az ama devamlı okuyun ama 

beş altı ayette Arapçasını okuyun. Efendimizin hayatını anne 

babanızın hayatını bildiğiniz kadar iyi bilin. Bunun için de 

siyer okuyun.’’ derim. Ailelerinizle Kur’an meclisleri oluştu-

run. Ailelerinizle birlikte sohbetler yapın. Sizin gibi bunun 

bilincinde olan gençlerin ailelerine bunu hatırlatması gerekir.  

Kur’an-ı Kerim’i okuduğumuzda Allah’ın bizi uyardığını ve 

nerede ne yapmamız gerektiğini bizzat fark ediyoruz. Nou-

man Ali Khan’ın Türkçe sohbetlerini, Sıtkı Aslanhan’ın soh-

betlerini dinleyin. Bir yerde bir Kur’an varsa mutlaka gidin, 

yok teyzeler tecvidli okumuyor gibi bahaneler üretmeyin 

gerekirse kendiniz okuyun hatta ortam müsaitse ‘’Mealini de 

okuyalım mı? ‘’ deyin, kibir yapmayın.’’Emrolunduğun gibi 

dosdoğru ol.’’ ayeti hep rehberiniz olsun. Burada; Ben neyle 

emrolunmuşum, dosdoğru olmak ne demek cümlelerini iyi 

sorgulamalıyız. Namaz kıl, oruç tut, Kur’an oku vesaire demi-

yor. Dosdoğru ol diyor. Mümine düşen korku ve ümit arasın-

da olmaktır. Hep ümitli olacağız. Allah’ın iyi kulları arasında 

olmak için çaba göstereceğiz Allah’ın bizi sevdiğine inanaca-

ğız. Allah’ın bizden razı olduğuna şüphesiz iman edeceğiz. Biz 

de bu sevgiyi kaybetmemek için çabalayacağız. 

Mümine düşen korku 

ve ümit arasında ol-

maktır. Hep ümitli ola-

cağız. Allah’ın iyi kulla-

rı arasında olmak için 

çaba göstereceğiz Al-

lah’ın bizi sevdiğine 

inanacağız. Allah’ın 

bizden razı olduğuna 

şüphesiz iman edece-

ğiz. Biz de bu sevgiyi 

kaybetmemek için ça-

balayacağız. 
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Acele 

 

 
 

Yaramaz 
 

K.Batı 
Kafkasya-
da yaşa-
yan halk 

  
Doymak 
bilmeyen 

5  
 

Kuş yemi 
 

Ayak 
direme 

 

Geniş 
düzlük 

Bir 
hayvan İlgi 

   Cana 
yakın,ol-

gun kimse 

      8 

Açık mor   6   9  Bir nota   

Suç,kusur
töhmet 

Evin her 
bir 

bölümü 

   
Ama 
Fakat 

10 Namazın 
her bir 
bölümü 

     

Bir peynir 
türü 

Büyütme,
saygı 

gösterme 
     

Bakanlar 
kurulu, 

hükumet 

 
 

Beyaz 
  Osmanlı 

imp. 
Başkomu-

tan 
 

Oksijenin 
simgesi 

 
 

Anadolu 
Ajansı  

   
İlkel silah 

  
 
 

En kalın 
erkek sesi 

 

   

Zamir 
 

Çok 
karşıtı 

 
Başkenti-

miz 
     3 Mekkenin 

çevresin-
de 

bulunan 
kutsal dağ 

  

 

 

İranlı 

1  
İmare 

  İlk yaz   4   
Posta 
paketi 

  Amperin 
kısaca 

gösterimi 

 İcar 
Renksiz 
çizim, 
kumaş 
şekli 

    
Aylık 

 

   
Teçhiz 

       

 İngilizce-
de 

beyefendi 
(kısaca) 

 
Öncel 

     
 

Argonun 
simgesi 

 

  

Faktör  Çok açık, 
bariz 

 
Kuzu sesi   

Bir nota 

  
 
 

Abla 
   

Vagonlar 
dizisi Arka,geri 

   İş yeri, 
büro 

 

 

 
Tümör 

 
 

Çamaşır 
leğeni 

    

  
Mesken    7  Dumanın 

değdiği 
yerde 

bıraktığı 
leke 

   

Bir 
hayvan 

Bir nota 
(tersten)    

Latife 

 
 

Ölçmeye 
yarayan 
hareketli 

iğne 

    

 
Bir çalgı 

İnme işi , 
biçimi 

    

Adale Mesafe, 
boşluk 

  
  

Kırmızı 

  Bir kuş 
türü     

Beyaz 

 
Türkiye’ni
n plakası 

Vilayet 
(tersten)  

Kg’ın 
binde biri 

 
Kütle ölçü 

birimi 
 2 

 
Hafif 

karanlık 

       

Leke 

  
 

….. 
Mansurei 
Muham-
mediye 
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