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Ayasofya! Ayasofya! Seni bu hale koyan kim?
Seni çırılçıplak soyan kim?
Ayasofya,
Ey muhteşem mabet;
Gel etme,
Bizi terketme...
Bizler Fatih'in torunları, yakında putları devirip
Yine seni camiye çevireceğiz...

Fethin, Fatih'in mabedinden kitab-ı mübini,
Bu ulu dini kaldıran kim?
Dinimize, imanımıza saldıran kim?
Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli,
Kimin elidir?
Söyle Ayasofya, söyle.
Seni puthane yapan hangi delidir?
Elleri kurusun, dilleri kurusun!



takdim
Değerli okuyucularımız; Alperen Dergisi olarak Şubat 2019 

sayımızla sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu sayımızı; İslam ümmetinin ve hususen Türk milletinin 

gönlünü kanatan bir yaraya, fethin nişanesi Ayasofya'ya ayırdık. 

Üstadın deyişiyle Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapısını 

mühürlediği Ayasofya; mahzun haliyle tam seksen beş yıldır öz 

hüviyetine dönmeyi, cami olarak açılmayı bekliyor. Yalnız 

kapatanların değil; milletin teveccühüyle iktidara gelip de ellerine 

imkan geçtiği halde Ayasofya'yı hatırlama tenezzülünde dahi 

bulunmayan idarecilerin de sırtlarına büyük bir vebal aldıklarını 

düşünüyor ve cemiyetin her alanında, fırsat bulduğumuz her 

platformda bu kutsal vazifeyi hatırlatmayı kendimize görev 

addediyoruz.

Bu gayeyle hazırladığımız sayımızda Sn. Bahattin Yeşiloğlu 

“Türkmen Dağını Aşacağız, Ayasofya Kilidini Kıracağız!”, Sn. 

Oğuzhan Tetik “Öz Vatanında Parya; Ayasofya!”, Sn. Burak Yilmaz 

“Alnımdaki ve Aklımdaki Ayasofya”, Sn. Furkan Yayla ise “Fethin 

Mahzun Nişanesi; Ayasofya!” başlıklı yazılarını kaleme aldılar. 

Ayasofya'nın diğer camilerden farklı olarak aynı zamanda İslam 

hukukuna göre kılıç hakkı da olduğundan bahseden Sn. Ahmet 

Cezail Güzelsu “Namaz Kılmanın Yasak Olduğu Cami; Ayasofya!” 

başlıklı yazısıyla bizlerle beraber oldu. Sn. Fehmi Demir ise “Ayasofya 

ve Selimiye Özelinde Mabed-Mekan İlişkisini” sizler için kaleme aldı. 

Dr. Recep Temel de “Mahallemi Geri Verin” başlıklı yazısıyla bir diğer 

yitik değerimiz mahalle bilincinden bahsetti.

Yine bu minvalde Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya 

hakkında fikrimizin özeti halindeki meşhur konferansını sizler için 

tekrardan neşrettik. Aynı zamanda Büyük Doğu dergilerinde üstadın 

ve diğer yazarların Ayasofya hakkında kaleme aldığı yazıları da Sn. 

Cafer Vayni inceleyerek sizlerle buluşturdu.

Şubat ayı içerisinde gerçekleşip de akıllarımızda yer eden iki elim 

hadiseden 28 Şubat darbesini Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün “Toplumu 

Yakasından Tutarak Tehdit Etme”, Hocalı katliamını ise Sn. Sümeyye 

Balcı'nın “Sargı Tutmayan Yara; Hocalı!” yazılarıyla andık. Sn. 

Mehmed Zafer İslam ise “Amerika'nın Göbeğinde Bir Şehid: El Hacc 

Malik El Şahbaz” başlıklı yazısında Şehit Malcom X'i anlattı.

Bu vesileyle; Ayasofya'nın tekrar cami olarak açıldığı günleri 

görebilmeyi Cenabı Hakk'tan niyaz ediyor, siz kıymetli okurlarımıza iyi 

okumalar diliyoruz.

Selam ve dua ile…  
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“Müminler mutlaka kardeştirler. Onun için (her-

hangi bir anlaşmazlıkta) kardeşlerinizin arasını dü-

zeltiniz ve Allah'tan korkunuz ki rahmete layık olası-

nız” (Hucurat, 10) buyuruluyor. Anlaşmazlıkları as-

gariye indirmek ve aradaki geçimsizlikleri izale 

ederek birbirimizin arasını düzeltmeliyiz (Tevbe, 

71). Yoksa birbirimizle nizalaşıp düşmana karşı za-

yıflarız ki bunun sonucu devletin elden temelli git-

mesidir (Enfal, 46). Cenab-ı Allah iyilik ve takvada 

yardımlaşmamızı ve yarışmamızı istiyor, fenalık ve 

düşmanlıkta değil (Maide, 2). Birbirlerine kenetlen-

miş binalar gibi olmayı emrediyor.

Bir halının motifleri gibi değerlendirdiğimiz, 

güzel bakmaya ve güzel görmeye çalıştığımız ehl-i 

sünnetin meslek, meşrep ve cemaatlerinin bir koro 

ahengiyle hareket etmeleri arzu ve ümidimizdir. Bu 

çerçeve içinde her meslek ve meşrebin, özde kendi 

bütünlüğünü ve kendi iç eğitimiyle daha çok meş-

gul olması ve daha çok şuurlu hale getirmeye çalış-

ması ihtiyacıyla karşı karşıyayız.

İçinde yaşadığımız Müslüman Türk milletinin 

maddî endişeler içinde kıvranarak manevî buhrana 

itildiğini, fitne ve fesadın her gün tesir alanını ge-

nişlettiği bir vasatta bütün inananların esaslardan 

taviz vermeden şuurlu ve hoşgörülü davranmaları 

bir ihtiyaçtır.

Projektörü kendi cemaatlerimizin üzerine çevire-

rek kendi karanlıklarımızın aydınlatılması yolunda ve 

kendi eksiklerimizi tamamlama gayretinde olmalı-

yız. Gayeyi sözden öze ve hayata intikal ettirmenin 

çabasına girmeli, davayı yaşamanın sağlayacağı bir-

lik miğferine sığınmalıyız. Her bir ferdimizi gaye ile ni-

zamlandırma, nefsinin arzu ve heveslerini gaye için-

de eriterek birer idealist haline getirme çabasına gir-

meliyiz. Gaye ile uyum sağlamış insanlarımızın ce-

maatleşmesi ve cemaatlerle muhabbet teessüs et-

mesi birlikten kopmadan gelişmeyi sağlar.

Biz; gayede birleşme, Allah'ın rızası hedefine kol 

kola gitmede meşrebimizin ve mesleğimizin gücü 

nispetinde üzerimize düşeni yapacağız. Peygamber 

Efendimizin (s.a.v); “Sizden biriniz şahsınız için ar-

zuladıklarını mümin kardeşi içinde arzulamadıkça 

iman etmiş olamaz”, “Birbirinize buğzetmeyin! Birbi-

riniz helaka sürüklemeyin ve kardeşçe Allah'a kul 

olun” emirlerinin murakabesinde “Mümin sever ve 

sevilir, sevmeyen ve sevilmeyende hayır yoktur” hik-

metine binaen açık olarak birliği, kendimizde ve 

bütün “La İlahe İlallah Muhammeden Rasulullah” 

diyen müminlerde arıyor ve görmek istiyoruz.

Allahuteâlâ’nın rahmeti, mağfireti, bereketi ve se-

lamı inananların üzerine olsun.

Bugün içinde bulunduğumuz şartların ve tarihi 

birikimlerin zorlamasıyla içtimai yapımız üzerindeki 

oyunlar neticesinde Müslümanların ayrı ayrı cema-

atler şeklinde kümelendikleri bir gerçektir. Bu ayrı 

cemaat, fırka, mezhep ve meşreplerde yer alan 

inanmış insanların iyi bir tahlilleri yapıldığında huy, 

karakter ve mizaçlarına göre nüanslara ayrıldıkları 

görülecektir. Bu ayrı ayrı olmuş kuvvetlerin bir yel-

paze şeklinde bir ucundan toplandığında küller altı-

na kalmış olan hangi korlu ateşi alevlendireceğini 

düşündükçe bu ayrılıklarda zarar değil, hayırların 

vesilesini kolayca görebiliriz. En azından bu ayrılık-

larda çatışmaya gitmek yerine, uzlaşma ve hedef 

birliğinden gelen yakınlaşma için arayışlarla işe baş-

lanılmalıdır.

Bütün inanmışları bir vücut gibi gördüğümüz 

kadar inananların oluşturduğu ehl-i sünnet çizgi-

sindeki meslek, mezhep, cemaat, grup gibi unsur-

ları da bir vücudun azaları şeklinde görebiliriz. Bu 

azaların hepsini atıl halde kalmayacak bir kondisyo-

na kavuşturduğumuzda ileriye gidiş daha da kolay-

laşabilecektir.

“Tek doğru metot benimki” diyerek ve diğerleri-

ni tekfir ederek cemaat ve grup taassubu içinde ha-

reket etmek bu yürüyüşe darbedir. Bugün için bun-

ları yok saymak mümkün olmadığına göre varlıkla-

rına rağmen aynı gayeye nasıl hizmet edebilirler 

bunun yollarını bulmalıyız.

BİR'DE
BİRLİK,

Gözyaşı Dergisi, Eylül 1988
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Niçin birlik? Kimler bir araya gelmelidir? Birliğin 

gayesi nedir? Kime ve nereye karşı birlik olunacak? 

Gaye yalnızca birlik olmak ve birliği sağlamak değil-

dir; birlik gayeye ulaşmak için ihtiyaç olan unsurlar-

dan biri, birliği sağlamak ise gayeye gidişte bu un-

surdan istifade etmek isteyenlerin görevidir. Bu iti-

barla önce hedefin ne olduğunu ortaya koymalıyız 

ki bu hedefe gitmek isteyenlerin birliği zarureti iyi 

anlaşılsın ve nasıl birleşilebileceğinin arayışları ger-

çekçi bir zeminde yürütülsün.

Bizim nihâi gayemiz, İlâyı Kelimetullah için Ni-

zâm-ı Âlem davasıdır. Allahuteâlâ’nın ismini yücelt-

me, yayma ve O'nun nizamını bütün hayata geçir-

me ülküsünü gerçekleştirmek, mücadelemizin he-

defi de Allah'ın rızasını kazanmaktır. Öyleyse bizim 

birliğini istediğimiz insanlar, bu gayeye inanan ve he-

defe koşan insanlardır. Bu arzuyu taşımasına rağ-

men söyleyemeyen, söylemesine rağmen fiiliyata 

koymayan, aldığı eğitimin oluşturduğu saplantıları 

kıramayan parti, cemaat, ekol vb. kalıpları aşama-

yan herkes, bu gaye ve hedefi gönlünde istiyorsa, 

bizim birlik çemberimizin içindedir. Çünkü hepsinin 

hamurunda aynı maya vardır. Hepsinin cephesi “La 

İlahe İllallah Muhammedün Rasulullah” güneşine 

dö-nüktür ve onun aydınlığında yollarını bulmaya ça-

lışıyorlardır. Tahammül ve hoşgörü ile baktığımız ve 

birbirimize destek olduğumuz sürece bir yol kavşa-

ğında kol kola gireceğimiz gün mutlaka gelecektir. 

Muhsin YAZICIOĞLU

ŞUBAT 2019

BİRLİKTE
HAYIR VARDIR...
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BİR'DE
BİRLİK,
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BAŞYAZI
cühlerine mazhar oldular.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine de bu bilinç, so-

rumluluk ve şuurla hazırlanıyoruz.

Yerel yönetimlerde vatandaşlarımıza layık olan, 

değişen çağ ve koşullara uyum sağlayan, şeffaf, 

akılcı, tutumlu ve çevreyle barışık belediyeler hede-

fimizi gerçekleştireceğiz.

Belediye kaynakları kullanılırken, kuruşu kuru-

şuna hesap verildiği, vatandaşlarımızın tüm harca-

maları an be an takip edebildikleri bir sistem mey-

dana getireceğiz.

Şanlı tarihimizin bizlere bıraktığı mirasa, gele-

neklerimize sahip çıkan, bu mirası her türlü olum-

suz etkiden koruyan, Türk-islam kültürel izlerinin si-

linmesine fırsat vermeyen belediyeciliği etkin kıla-

cak bir anlayışı hayata geçireceğiz.

Bu sebeple;

Büyük Birlik Partisi olarak,

Türk Milleti'nin hizmetlerin en kalitesine ve en 

güzeline layık olduğu düsturu,

İsmi 26 yıl önce tescil edilen, “hilâl” ve “gül” amb-

lemi ile siyaset tarihimizdeki seçkin yerini alan 

Büyük Birlik Partisi, çeyrek yüzyıldır tüm seçimlere iş-

tirak etmiştir.

Büyük Birlik Partisi; devlet yardımı almadan ta-

mamen kendi tabanının ve her seferinde tazelenen 

dinamik teşkilat yapısı ve mensuplarının gayret ve 

özverileriyle bu günlere geldi.

Rahmetli Liderimiz, Şehit Genel Başkanımız Muh-

sin Yazıcıoğlu önderliğinde kurulduğumuz günden 

bu yana, “vicdanların sesi” olup, Yüce Türk Mille-

ti'nin yüreğinden geçenleri rehber, bekasını kendi-

mize istikamet bildik.

Türk Milleti'nin yaşamını kolaylaştıracak her türlü 

düzenleme ve uygulamayı destekledik, katkılar sağ-

ladık, Milletimize yönelik girişilen her saldırıya, yüre-

ğimizi, bedenimizi siper ederek karşı durduk.

Büyük Birlik Partisi'nde görev alan tüm dava ar-

kadaşlarımız, hassasiyetlerimize sıkı sıkıya bağlı ka-

larak yaptıkları hizmetlerle, vatandaşlarımızın tevec-

“Özümüz millet, Sözümüz Hizmet” şiarıyla,

Tarafsız, adil, hakkaniyetli bir şekilde, milletimizi 

hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için canla başla ça-

lışacak ve güzel ülkemizi yepyeni bir belediyecilik an-

layışıyla tanıştıracağız.

Mahalle mahalle, sokak sokak, tüm meselelere 

hakim ve bunları çözmek için kendini millete adayan 

bir anlayışla milletimizin önüne çıkıyoruz.

Ancak bunlar kadar önemli olan bir başka hususa 

daha dikkatinizi çekmek istiyorum.

Türkiye, son dönemde darbe girişimleriyle eko-

nomik manipülasyonlarla karşı karşıya kaldı.

Ülkemizde istikrarsızlık yaratmak, Türkiye'yi güç-

süz kılmak, içine kapanmasını sağlamak hatta seçil-

miş meşru iktidarı demokrasi dışı yöntemlerle değiş-

tirmek isteyenler yeniden sahne aldı.

Bu gelişmelere Türkiye'nin milli unsurlarının ce-

vabı Cumhur ittifakı çatısı altında bir araya gelmek 

oldu. Biz de o çatının altında yerimizi aldık, Bu aslın-

da memleket meselelerine bakışın tezahürüdür. Bu 

yaklaşım halen güçlü bir şekilde sürmektedir.

Mustafa DESTİCİ
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı

Özümüz Millet, Sözümüz Hizmet
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31 Mart yerel seçimlerinde de pazarlık olmadan, 

memleket ve millet sevgisiyle, tabanımızın destek 

ve iradesiyle tercihlerimiz aynı doğrultuda şekillen-

miştir.

Büyük Birlik Partisi'nin önceliği vatandır, bayrak-

tır, ezandır, devlettir, millettir. Hiçbir makam ve mev-

kii bu değerlerin üzerinde değildir, olmayacaktır.

Ayasofya Kilise Değil, Müze de Değil

Bilakis Camidir. 

İstanbul'un fethi, hem milli tarihimiz hem de 

dünya tarihi için adeta bir dönüm noktası olmuştur. 

İstanbul'un Fethi, yıkılmaz sanılan Bizans surlarının 

yıkılabileceğini, sağlam bir inanç ve imanın gerçeği-

ni ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda İstanbul'un fethi, 

Türk milletinin dünya tarihindeki silinmez mührü ola-

rak yer almıştır. Tarihte çok uzun süre alınması im-

kânsız gibi görünen İstanbul büyük komutan ve dev-

let adamı Fatih Sultan Mehmet Han’ın dehası ve akıl 

dolu hamlesiyle milletimizin ve İslam'ın egemenliği-

ne girmiştir. Ayasofya, 482 yıl cami olarak hizmet 

gördü. Ama 1935'te müzeye çevrildi, o günden bu-

güne cami olmayı bekliyor. Ayasofya kilise değil, 

müze de değil, bilakis camidir. Cami olmasına rağ-

men kamuoyu tarafından tam olarak bilinmeyen ne-

denle ibadete kapatılmıştır. Büyük Birlik Partisi ola-

rak Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili müracaat-

larımız olmuştur. Ayasofya’nın hala ibadete açılma-

masını millet olarak anlamakta güçlük çekmekteyiz. 

Herkes bilsin! Ayasofyasız İstanbul, İstanbulsuz Tür-

kiye olmaz! Ayasofya'nın aslına dönmesi inşallah 

Büyük Birlik Partililere, Alperenlere nasip olacaktır. 

Fethin mimarlarını ve şehitlerimizi rahmetle ve şük-

ranla anıyorum ruhları şâd mekânları cennet olsun. 

Rabbim; İlay-ı Kelimetullah için Nizam-ı Âlem diye-

rek asırlarca üç kıtada at koşturup Allah'ın ismini ve 

dinini yeryüzüne yayan bu büyük Müslüman Türk 

Milleti'ne ve onun Alperenleri'ne nice zaferler nasip 

etsin.

ŞUBAT 2019
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kadro daima karşılarında olacaktır. Bizler ezilenin, 

horlananın olmadığı bir dünya hayaliyle Türk milletini 

tekrardan cihanşümul hesaplar yapabilecek bir nok-

taya taşıma gayretindeyiz. Bu gayretimiz Nemrut’un 

ateşine su taşıyan karınca misalince bir kıymet atfet-

mese de bu yolda ölmeyi Şehit Liderimiz Muhsin Ya-

zıcıoğlu gibi şeref biliyoruz. Ve ellerimizi Rabbimize 

her açtığımızda haykırıyoruz:

Ya Rabbi! Mazlum ve mahzun ümmetimizin yü-

zünü güldür, zalimleri kahreyle… Alperenleri de bu 

işe memur kıl ve bizleri senin yolunda şehadete ula-

şanlardan eyle!

Bizler Türlüğün vakarını, İslamiyet’in nuruyla par-

latmaya başladığımız günlerde ve devletin en tepe 

noktasından en aşağıdaki avama kadar İslamiyet’e 

şeksiz şüphesiz sarıldığımızda tüm dünyanın gıpta ile 

baktığı bir medeniyet hamlesine imza attık. Fakat 

Mesuliyetimiz sadece Anadolu toprakları gibi 

dar bir alanla ölçülemeyecek derecede büyüktür. 

Tarihimizin omuzlarımıza yüklediği mesuliyetin ya-

nında dünyada yaşanan her gelişme de hareketi-

mize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bugün 

tüm mahzunluğu ve mazlumluğuyla ümitlerini biz-

lerle kesiştiren gönül coğrafyamızın her noktasında 

zulüm günden güne artmaya devam etmektedir. 

Kurulduğumuz günden bu yana ortaya koyduğu-

muz temel ilkemiz, dünyada mazlum kalmayana 

kadar zalimlerin karşısında dimdik ayakta durmak-

tır. Yüce Allah’ın izniyle bugün dünyanın dört bir ta-

rafında Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’ndan al-

dığımız bu vazifeyi mazlumlara ellerimizi uzatarak 

ifa etme gayretindeyiz. Belki bu gayretimiz dünya 

sathında yeterli olmamaktadır fakat zalimler bil-

mektedirler ki “kâfirlere karşı onurlu ve zorlu” bir 

devleti yönetenlerle milletimizin inançları ne 

zaman ayrı düşmeye başladı işte o vakit medeni-

yetimiz hızla çöküşe geçti ve Türk milleti kendi iç 

dünyasına hapsoldu. Milletimiz İslam’ın ipine sım-

sıkı sarılmışken ve İslam’ın vecd duygusuyla hasre-

tini çektiği noktaya ulaşmışken devletin tepesinde-

kiler milletin inançlarıyla ters düşerek bu vecd duy-

gusunun önüne geçtiler. Bizler ülkemizdeki birçok 

problemin devleti yönetenlerle milletin arasındaki 

bu açıktan meydana geldiğini düşünüyoruz. Şehit 

Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının tüm 

insanlığa yaptığı milli mutabakat çağrısını da bu 

açıklığın kapanması namına yegane yol haritası ola-

rak görüyoruz. Bugün dünyada bu kadar zulüm ya-

şanırken biz sadece kendi kendimizle boğuşmakla 

vakit geçiremeyiz. Acilen toparlanmalı ve milletin 

içinden gelen Anadolu çocuklarını, Alperen kadro-

ları iktidara taşımalıyız. 

Bizim hareketimiz kuruluş umdelerine bakıldı-

ğında bir partiye, bir gruba, bir hizbe karşı değil; 

bu oluşumları içinde barındıran ve milletimizin 

inanç kodlarıyla bağdaşmayan sisteme alternatif 

olarak kurulmuştur. Bunun için bizim davamız bir 

parti politikasından önce bir dünya görüşü, bir 

hayat felsefesidir. 

Bizler birilerinin küresel dünya düzenine karşı, 

Nizam-ı Âlem idealini ortaya koyan Alperenler ola-

rak bu idealin birer rol modeli olmak mecburiyetin-

deyiz. Alperen olmak, cemiyetin bütün kaygılarına 

rağmen kendi inançlarından ödün vermemeyi, “kı-

nayanların kınamasına aldırmadan” inançlarını ya-

şamayı ve sistemin ürettiği tipoloji gereği yalnız 

kalsa bile inan-dığı gibi söyleyip, inandığı gibi dav-

ranmayı gerektirir. Böylesi büyük bir davanın pe-

şinde bu yükü omuzlamanın ilk şartı bu ülküyü 

tüm hücrelerinde yaşayarak kendini bu idealin bir 

parçası yapmaktır. Hiçbir Alperen, hayat tarzı ola-

rak benimsemediği bir davayı başkalarına sadece 

kuru cümlelerle anlatmaya çalışarak yol kat ede-

mez. Öncelikle bu kutlu davayı başta kendimiz ya-

şamak için gayret etmeli ve bunu halka halka aile-

miz, çevremiz ve milletimize tebliğ etmeliyiz. 

Ancak bu çerçevede bir yapıyla inandığımız ideale 

ayaklarımız yere basarak yürüyebiliriz. Laf ile çağı 

değiştirmek mümkün değildir. Kalemin kılıca gale-

be çaldığı bu devirde tüm kardeşlerimiz okudukları 

veya okumayı düşündükleri alanların birinci sıra-

sında gelmeli ve bu davayı iktidar olmadan devlet-

leştirmelidir. Şehit Liderimizin ifade ettikleri ideal Al-

peren profili; bir elinde Kur’an, bir elinde bilgisayar 

olan bir gençliktir. Yani milli ve İslami değerleri 

ayakta tutarak, çağı kavramış ve bu çağa öncülük 

edecek bir Alperen nesildir. Açıkça görülmektedir 

ki artık dünya bu neslin kendisini zuhur ettirmesi 

gereken bir hale bürünmüştür. Tüm mazlumlar 

gözlerini bu müstesna kadroya çevirmişken yorul-

maya, yıkılmaya ve durmaya hakkımız yoktur.

Bizler; son birkaç asrımızda geri bırakılmışlığı-

na az gelişmişlik damgası vurulmuş bu milleti, yok 

olmaya ramak kaldığı bir zamanda tevhid sancağı-

nın altında tekrar birleştirecek ve İlay-ı Kelimetul-

lah yolunda bu milleti yeniden dünyaya kafa tuta-

cak seviyeye taşıyacak Alperen kadroların yetiş-

mesi için gayret sarf ediyoruz. Bilimin ve teknoloji-

nin insanlığın idrakini zorladığı bir çağda Muhsin 

Başkanımızın hayalindeki nesli yetiştirmek yükünü 

omuzlarımızda hissediyoruz. Elbette bu milleti oku-

mayan, düşünmeyen sadece ve sadece maddenin 

esiri olmuş kavgacı bir neslin iradesine teslim ede-

meyiz. Okuyarak, düşünerek karar veren; inançlı 

ve imanlı bir gençlik bu ülkenin tekrar ihtişamlı 

günlerine dönmesine vesile olacaktır. 

Murat ASLAN
Alperen Ocakları

Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
Genel Başkanı
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nerde bir kötülük ve zulüm varsa bunun takipçisi-

yiz. Mutlak güç ve kudret yüce Rabbim eşrefi 

mahlûkat kılmış. Hep imtihan halindeyiz. Kalp ha-

kikatinde mündemiç ruh ve nefs kutupluğuyla do-

natılmış insanoğlu ya melekten üstün yahut hay-

vandan aşağı bir yerde imtihanın semeresini gö-

recek. Dünyaya bir kere geldik bir daha mı yaşa-

yacağız diyerek hazcı bir anlayışa -hayvandan 

aşağı- gidenlere karşı dünyaya bir kere geldik 

geri dönüp de bir daha telafi etmenin imkânı yok 

deyip faziletçi bir anlayışla hayatımızı idame tela-

şındayız.

ALPEREN

İsimler kuşa niyet tuttururcasına bir rastgele-

likle konulmazlar. İsimler muhatap olunan dava 

anlayışı ve bu dava anlayışına nispetle nüfuz ve si-

rayet edeceği topluluğu göz önüne alarak düşü-

nülür. İsimler belli bir manayı tüttürmek için ko-

nulurlar. Allah’ın Resulü, çocuklarınıza güzel isim-

ler koyun emrini vermiş. Allah’ın Resulü hiç boş 

söz söyler mi? Allah’ın Resulünü postacı derekesi-

ne indiren onun hadislerinde şüphe uyandıran 

kendi cüce akıllarıyla Kur’an’a muhatap olanlara 

yazıklar olsun. Alperenler olarak elbette Kur’an’a 

muhatap olacağız, elbette onun manasına nüfuz 

etme gayreti içinde bulunacağız. Resulü baş tacı 

ederek dört büyük halife ve sahabenin hayatını 

okuyup örnek alarak tek yön Kâbe, tek örnek sa-

habe anlayışını ruhumuzda tüttürerek yaşayaca-

ğız. İsmin manası, insanı manasına çeker. İsmin 

manası, ismin sahibini manası etrafında tefekkür 

ettirir. İsim manası itibari ile çocuğa tarihi bir hafı-

za nakşeder. O yüzden çocuklarımıza güzel isim-

ler koymalıyız. Evet, dergimizin ismi de rastgele 

alelade seçilen bir isim değil. Alperenler olarak is-

mimizi kanıksamamalıyız. Şeytanın en büyük 

oyunu manaları kanıksatmak, aşk ve vecdi pör-

sütmektir. Her an ismimizin manasını hecelemeli, 

bu mananın vehmettirdiği manalar âleminin do-

nanımına malik olmanın ıstırabını çekmeliyiz. Rab-

bim ıstırabını çektirmediği hiçbir şeyi nasip ettir-

mez. Ecdadımızın İslam öncesi ‘’kahraman yiğit’’ 

anlamında kullandığı alp kelimesini, İslam ile şe-

reflendikten sonra Anadolu Selçukluların İslami 

bir hüviyet halinde devam ettirmesi. Daha sonra 

gazi ünvanı ile birlikte Alperen yapması. Bir bakı-

ma güce bir muhteviyat kazandırılması… Yumru-

ğun fikirleşmesi… Yumruk ile fikrin, fikirle yumru-

ğun nikâhlanması… Âleme nizam verecek dona-

nımın temellerinin atılması… Yumruk yıkar öldü-

rür lakin insanları yaşatacak birbirlerine kaynaştı-

racak medeniyet anlayışını fikirsiz tek başına ör-

güleştirip kuramaz. Fikirse yumrukla iç içe olmaz-

sa fildişi kulede çürüyüp gider. İzzet ve şerefini 

kaybederek maddi ve manevi yekun kıymeti olan 

devletini kuramayıp pörsüyüp gider. Eren tabiri 

derviş demek… Alperen, alp dervişleri gibi bir ma-

nayı tedai ettiriyor. Öyle bir devirdeyiz ki ‘’ya ol ya 

öl’’ zıtlığını yaşatmaktan başka çaremiz yok. Alpe-

ren olmak durumundayız. Meydandan kaçarak, 

meydanda olmayı küçümseyerek biz büyük işler 

peşindeyiz diye nefsini yellendiren tiplerden ol-

mayacağız. Nefsini yellendiren diyoruz, küçük 

gördüğün işin hakkını vermeden onu yapmaktan 

korkarak kendi yaptığın işi nasıl büyük görebilir-

sin sorusuyla sorgulayarak hakikate davet ediyo-

ruz. Evet, Alperen olacağız. Alplerin erenliğini, 

erenlerin alpleri şahıslarında artıracağı bir zaman 

arefesindeyiz.

FETHETMEK

Bu fakir bu yaşa kadar neler gördü. Afganis-

tan, Rus ayısı tarafından işgal edildi. Anadolu in-

sanı Afgan dağlarına yardım gönderdi. Dua ehli 

oradaki insanların mücadelesi için gözyaşı içinde 

seher vakitlerini nimet bildi. Nice koçyiğitler 

Afgan mücahitleri için cephede yan yana olmaya 

gitti. O zaman gazete ve medya Ruslarla savaşan 

bu insanlara mücahit diyordu. Rus ayısı yenilip gi-

dince ve egemenliği altındaki ülkeleri kaybedince 

aynı insanlar ülkelerini işgal eden Amerika’yla sa-

vaşınca bir anda terörist adını aldı. En çok da bu 

çirkin yaftayı Pensilvanya’ da semizlenen FETÖ 

yapmıştı. Nerden nereye geldi, hoşgörü batağın-

da debelenen Amerika, İsrail köpeği çıktı. Bağrı 

yanık Anadolu insanını arkadan hançerleyen bu 

hain, Muhsin başkanımız başta olmak üzere bir-

çok insanımıza şeytanı utandırırcasına alçaklıklar 

yaptı. Rabbimin yakalaması böyle oluyor. Yahudi-

Hristiyan deccal tayfası şaşkınlık içinde. Bu fakir 

bütün bağrı yanık alperenler olarak neler gördü? 
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Eşya ve hadiseler öylesine hızlı bir akış içinde 

ki yetişmek ne mümkün… İzci bir kızılderili yerin-

de olmak isterdim… Avını kovalamaktan yorulmuş 

ve oturmuş, niçin durduklarını söyleyenlere 

ruhum arkada kaldı diye cevap veren bir kızılderi-

li… Evet, koşturuyoruz birbirimizi eze eze… Kimi-

miz okula kimimiz işyerine. Akıntılı bir nehre kapı-

lırcasına, irademiz prangayla esir alınmış bir vazi-

yette. Gürültülü, zehirle dolu mekânlarda binlerce 

insan içinde hiçbirinden ruhi bir alışveriş almadan 

koşturuyoruz. Doğu coğrafyasına ait ‘’İnsan insa-

nın yurdudur’’ sözünden azade batılı siyaset bilim-

cisi Hobbes’ i doğrularcasına ‘’İnsan insanın kur-

dudur’’ manasını yaşatırcasına koşturuyoruz. Ne 

kadar sabır etsek bir yerde öfkeleniyoruz; “ne ya-

pıyorsun kardeşim, dikkat etsene be” sözleri ister 

istemez dudaklarımızdan dökülüyor. Milyonlarca 

insanın üst üste istiflendiği gökleri çatlatırcasına 

gökdelenlerin yükseldiği bu şehirde narin ve nahif 

olmak nasıl mümkün olsun… Gayemizi erite erite 

nefes alıp duruyoruz. Akşam evlerimize geldiği-

mizde yorgunluk üstümüze yapışmış bir haldeyiz, 

damarlarımızdaki kan kurumuşçasına sırtüstü uza-

nıp sızıyoruz. Ruhlarımız hep arkada bedenimiz bi-

nicisinden ayrı yalpalayıp durmakta. İslam tefek-

kürü beden ruhun bineğidir der. Bütün bu menfi-

liklere rağmen şükürler olsun Rabbimiz bizi sev-

miş. Has kullarından eylemiş ve Müslüman yap-

mış. Müslümanız, Allah’tan ümit kesilmez. Müslü-

manız, çağımızdan mesulüz. Alperenler olarak 

TÜRKMEN DAĞINI AŞACAĞIZ,

AYASOFYA
KİLİDİNİ KIRACAĞIZ!

Bahattin YEŞİLOĞLU
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ğun nikâhlanması… Âleme nizam verecek dona-

nımın temellerinin atılması… Yumruk yıkar öldü-

rür lakin insanları yaşatacak birbirlerine kaynaştı-

racak medeniyet anlayışını fikirsiz tek başına ör-

güleştirip kuramaz. Fikirse yumrukla iç içe olmaz-

sa fildişi kulede çürüyüp gider. İzzet ve şerefini 

kaybederek maddi ve manevi yekun kıymeti olan 

devletini kuramayıp pörsüyüp gider. Eren tabiri 

derviş demek… Alperen, alp dervişleri gibi bir ma-

nayı tedai ettiriyor. Öyle bir devirdeyiz ki ‘’ya ol ya 

öl’’ zıtlığını yaşatmaktan başka çaremiz yok. Alpe-

ren olmak durumundayız. Meydandan kaçarak, 

meydanda olmayı küçümseyerek biz büyük işler 

peşindeyiz diye nefsini yellendiren tiplerden ol-

mayacağız. Nefsini yellendiren diyoruz, küçük 

gördüğün işin hakkını vermeden onu yapmaktan 

korkarak kendi yaptığın işi nasıl büyük görebilir-

sin sorusuyla sorgulayarak hakikate davet ediyo-

ruz. Evet, Alperen olacağız. Alplerin erenliğini, 

erenlerin alpleri şahıslarında artıracağı bir zaman 

arefesindeyiz.

FETHETMEK

Bu fakir bu yaşa kadar neler gördü. Afganis-

tan, Rus ayısı tarafından işgal edildi. Anadolu in-

sanı Afgan dağlarına yardım gönderdi. Dua ehli 

oradaki insanların mücadelesi için gözyaşı içinde 

seher vakitlerini nimet bildi. Nice koçyiğitler 

Afgan mücahitleri için cephede yan yana olmaya 

gitti. O zaman gazete ve medya Ruslarla savaşan 

bu insanlara mücahit diyordu. Rus ayısı yenilip gi-

dince ve egemenliği altındaki ülkeleri kaybedince 

aynı insanlar ülkelerini işgal eden Amerika’yla sa-

vaşınca bir anda terörist adını aldı. En çok da bu 

çirkin yaftayı Pensilvanya’ da semizlenen FETÖ 

yapmıştı. Nerden nereye geldi, hoşgörü batağın-

da debelenen Amerika, İsrail köpeği çıktı. Bağrı 

yanık Anadolu insanını arkadan hançerleyen bu 

hain, Muhsin başkanımız başta olmak üzere bir-

çok insanımıza şeytanı utandırırcasına alçaklıklar 

yaptı. Rabbimin yakalaması böyle oluyor. Yahudi-

Hristiyan deccal tayfası şaşkınlık içinde. Bu fakir 

bütün bağrı yanık alperenler olarak neler gördü? 
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Eşya ve hadiseler öylesine hızlı bir akış içinde 

ki yetişmek ne mümkün… İzci bir kızılderili yerin-

de olmak isterdim… Avını kovalamaktan yorulmuş 

ve oturmuş, niçin durduklarını söyleyenlere 

ruhum arkada kaldı diye cevap veren bir kızılderi-

li… Evet, koşturuyoruz birbirimizi eze eze… Kimi-

miz okula kimimiz işyerine. Akıntılı bir nehre kapı-

lırcasına, irademiz prangayla esir alınmış bir vazi-

yette. Gürültülü, zehirle dolu mekânlarda binlerce 

insan içinde hiçbirinden ruhi bir alışveriş almadan 

koşturuyoruz. Doğu coğrafyasına ait ‘’İnsan insa-

nın yurdudur’’ sözünden azade batılı siyaset bilim-

cisi Hobbes’ i doğrularcasına ‘’İnsan insanın kur-

dudur’’ manasını yaşatırcasına koşturuyoruz. Ne 

kadar sabır etsek bir yerde öfkeleniyoruz; “ne ya-

pıyorsun kardeşim, dikkat etsene be” sözleri ister 

istemez dudaklarımızdan dökülüyor. Milyonlarca 

insanın üst üste istiflendiği gökleri çatlatırcasına 

gökdelenlerin yükseldiği bu şehirde narin ve nahif 

olmak nasıl mümkün olsun… Gayemizi erite erite 

nefes alıp duruyoruz. Akşam evlerimize geldiği-

mizde yorgunluk üstümüze yapışmış bir haldeyiz, 

damarlarımızdaki kan kurumuşçasına sırtüstü uza-

nıp sızıyoruz. Ruhlarımız hep arkada bedenimiz bi-

nicisinden ayrı yalpalayıp durmakta. İslam tefek-

kürü beden ruhun bineğidir der. Bütün bu menfi-

liklere rağmen şükürler olsun Rabbimiz bizi sev-

miş. Has kullarından eylemiş ve Müslüman yap-

mış. Müslümanız, Allah’tan ümit kesilmez. Müslü-

manız, çağımızdan mesulüz. Alperenler olarak 

TÜRKMEN DAĞINI AŞACAĞIZ,

AYASOFYA
KİLİDİNİ KIRACAĞIZ!

Bahattin YEŞİLOĞLU



ne işi vardı? Cehalet kokan sözlerin muhatabı 

cahil avlayıcısına denmesi gereken şu olmalıydı; 

Irak, Suriye, Filistin, İsrail ve Suudi toprakları ec-

dadın tarafından fethedildi. Barış ve huzur içinde 

ecdadımız tarafından yaklaşık 400 yıl boyunca yö-

netildi. 400 yıl, dile kolay 400 yıl. Bu kadar yıl 

senin ecdadımızın hâkimiyet kurdukları yerler 

vatan toprakları olmaz da ne olur? Biz Alperenle-

riz, topyekün zaman ve mekânın peygamberi sev-

dalısıyız. Bütün yeryüzü, âleme nizam verme ve 

vatan kılınması gereken yer olarak gözümüzde 

tüter. Binlerce kilometre uzaktan gelen Ameri-

ka’nın, Rusya’nın, Çin’in, İngiltere’nin velhasıl 

Fransa’nın burada ne işi var? Evet, tarihin en 

büyük hesaplaşma dönemini yaşıyoruz. Bütün dü-

ğümler burada çözülecek. Hesap edilmeden bu 

düğümü çözeceklerini zannedenler hüsrana uğ-

rayacaklar. Tarih, Anadolu insanına misyonunu 

oynama alanını açtı. Bu misyonu layıkıyla oyna-

yacağız. Ortadoğu milletleri olarak İslam birlikte-

liği arzusuyla yanan Türk’ü, Arap’ı ve Kürt’ü ile içi-

mizdeki hainleri temizleyerek küffarı Allah’ın iz-

niyle yeneceğiz. Türk’ü, Arap’ı ve Kürt’ü birbirine 

düşman eyleyen hareketlere karşı uyanık davra-

narak yeneceğiz. Selçuklu-Osmanlı birikimi üzeri-

ne strateji ve taktik kurarak yeneceğiz. Alparslan 

döneminde Malazgirt Savaşı’nda kurulan, Yavuz 

Sultan döneminde Kürt İdrisi Bey’ le pekiştirilen 

yıllarca acı ve sevinç yaşayan Türk-Kürt kardeşliği 

ile içimizdeki hainleri ifşa ederek yeneceğiz.

TÜRKMEN DAĞI AŞILMALI,

AYASOFYA AÇILMALI!

Bu toprakların gerçek sahipleri biziz. Rahmetli 

Karakoç ‘un şiiri kulaklarımızda tınlamalı ve mura-

dı muradımız olmalı: ’’Ellerin yurdunda çiçek 

açarken/ Bizim ile kar geliyor gardaşım/ Bu hudu-

du kimler çizmiş gönlüme/ Dar geliyor, dar geliyor 

gardaşım.’’

Evet; sınırlar yıkıldı, mayınlar aşıldı. Daha aş-

mamız gereken birçok sınır ve mayın var. Dur 

durak olmamalı. Bundan sonrası Türkmen 

Dağı’nı aşma ve Ayasofya Cami’ni açma süreci ol-

malı. Tarih kulaklarımıza bunu fısıldıyor. Tarih bu 

vazifeyi sırtımıza yüklüyor. Alperenler olarak içi-

mizde Ayasofya’yı açarak, dışımızda Türkmen 

Dağı’nı aşarak hareket edeceğiz. İçimizle dışımızı, 

dışımızla içimizi tahkim edeceğiz. Türkmen 

Dağı’nı aşmak, Ayasofya’yı açmak Anadolu’nun 

zincirlerini kıracak. Yeniden Anadolu insanını tari-

hin baş aktörü haline getirecek. Birleşmiş Millet-

ler denen sömürücüler istedikleri şekilde Ortado-

ğu’da artık at oynatamayacaklar. 

Sözlerime Üstadım Necip Fazıl’ın (k.s) Ayasof-

ya’ya dair kelam ufuklarında süzülen ifadeleriyle 

son vermek istiyorum. Allah’ın selamı üzerinize 

olsun.

’’…Ayasofya açılmalıdır. Türk’ün bahtıyla bera-

ber açılmalıdır. Ayasofya’yı kapalı tutmak, Yunan-

lıya ‘’ben yapamıyorum; sen gel de hesabına aç!’’ 

demekten farksızdır. Ayasofya’yı kapalı tutmak, 

Birleşmiş Milletler’den Afrikalı yamyam devletleri-

ne kadar aleyhimize rey verdirip kendilerini müs-

tenkif (kararsız, taraf olmayan, bir şey yapmak-

tan kaçınan) Batılılara ‘’artık benim hayat hakkım 

kalmadı!’’ demektir. Ayasofya’yı kapalı tutmak, bu 

toprağın üstündeki 30 milyon ve altındaki 30 mil-

yar Türk’ün semaları tutuşturan lanetine hedef ol-

maktır. Ayasofya’yı kapalı tutmak; Allah’a sövme-

ye, Kur’an’a tükürmeye, Türk tarihini kubura at-

maya, Türk iffetini kirletmeye, Türk vatanı sat-

maya denk bir suçtur. Gençler bugün mü, yarın 

mı bilemem! Fakat Ayasofya açılacak! Türk’ün bu 

vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, 

Ayasofya‘nın da açılıp açılmayacağından şüphe 

edebilirler. Ayasofya açılacak… Hem de öylesine 

açılacak ki kaybedilen bütün manalar, zincire vu-

rulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak... 

Öylesine açılacak ki bu millete iyilik ve kötülük et-

mişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele ge-

çecek… Ayasofya açılacak! Bütün değer ölçüleri-

ni, tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sır-

larını, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyar-

ları (ölçü) çerçeveleyici bir kitap gibi açılacak… 

Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin mühürle-

diği Ayasofya, onların aynı şekilde mühürlemeğe 

yeltenip de hiçbir şey yapamadığı, günden güne 

kabaran akınını durduramadığı ve çığlaştığı günü 

dehşetle kolladığı mukaddesatçı Türk kalbi gibi 

açılacak… Ayasofya’yı artık önüne geçilmez bu 

sel açacak… Bekleyin gençler! Biraz daha rahmet 

yağsın… Sel yakındır…“ 
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Çeçenistan’da, Bosna’da, Libya’da, Doğu Türkis-

tan’da kan üstüne kan gördü. Ve sonunda kan sı-

nırımıza geldi dayandı. Yahudi-Hristiyan tayfası 

Anadolu’yu yeniden bölme ve kuşatma cehdi içe-

risinde… Bu zaman Selçuklu dönemindeki Moğol 

kıskacı kadar girift ve ölümcül, Kurtuluş Savaşı dö-

nemi kadar hassas ve ince… Kan ve savaş artık sı-

nırımızda bize uzak değil. Yanı başımızda bizi de-

niyor tahammülümüzü ölçüyor. 15 Temmuz des-

tanı ile oldukça sarsıldılar şaşkına döndüler. Afrin 

ile bu halleri daha da katmerlendi. Ancak dur 

durak yok, küfür ne zaman durdu ki biz de dura-

lım? Her an teyakkuzda olmalıyız. Yahudi, Nil’den 

Fırat’a kadar gayeleri olan toprakları nihai çapta 

gerçekleştirme çabasında… Şam ve çevresinde şe-

hirler yıkık, milyonlarca insan evsiz ve barksız du-

ruma geldi. Akdeniz’in tuzlu suları küçük bebekle-

re tabut olmuş ve olmakta... Müslüman olup da bı-

rakın kayıtsız olmayı bir anlık durmayı bile tarihin 

en büyük hainliği olarak görmeliyiz. Alperenler ola-

rak her an fetih vazifesini yerine getirme şuurun-

da ve fiilinde olmalıyız. Her an ve her halde fet-

hetme şuuruyla yaşamalıyız.

Kadın erkeğini, erkek kadınını fethedecek. 

Kalp kalbe karşıdır anlayışıyla birbirlerine muhab-

bet duyacaklar. En güzel aileyi yaşatacaklar, aşk-

larının en güzel meyvelerini yetiştirecekler. Erkek 

kadınını yiğitliği, en güzel lisanı ile fethedecek, 

onu şahsiyetiyle saracak; kadın erkeğini haya per-

desi ve analık hakikati ile cezbedecek. Birbirleri ile 

el ele Allah ve Resulü yolunda yürüyecekler; bir-

birlerine doğru, güzel ve iyi adına vesile olacaklar. 

Alperenler erkeği, kadını, gençleri olarak her an 

fetih şuurunda olmalı. Devir öyle bir devir ki farzı 

kifaye durumundan azade… Kimse kimsenin bor-

cunu ödeyemez. Kadını erkeği mesleklerini en iyi 

şekilde yapmalı, alın terini helalinden kazanmanın 

yolunu bulmalı. Her an mesleklerinde ilerlemenin 

gayreti içerisinde yaşamalılar. Gençlerimiz talebe-

lik sürecinde ilim aşkıyla yanmalı, ileriye dönük 

korku ve ümit içerisinde zamanlarını en iyi şekilde 

doldurmalı. Fetih şuuru ile dolu olmalıyız. Bütün 

mazlumların gözü ve yüreği bizle, Anadolu ile çar-

pıyor. Sorumluluğumuz kat ve kat artıyor. Üstadım 

Necip Fazıl’ın (k.s) deyişiyle; “İslam bayrağı bura-

da düştü, bütün İslam alemi perişan oldu; yine bu-

rada yükselecek ve İslam dünyası yeniden şahla-

nacaktır.” Büyükler boş konuşmaz. Elbette gaibi 

Allah bilir. Amenna. Lakin güzel Allah’ım sevdikleri 

kullarına basiret ve idrak ile hakkı konuşmasına ve-

sile de olur. Her şey O’ndan; O’ndan geldik, O’na 

döneceğiz. Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu 

nuru tamamlayanlar sağına ve soluna bakmadan 

ben varsam davam da vardır anlayışını ve ahlakını 

yaşatanlar olacaktır. 

Yıllar önce idraki felç bir emekli askerin sözüne 

şahitlik etmiştim. Tarihi hafızası silinmiş bu şahıs 

güya Osmanlı’yı suçluyor, Osmanlı’nın Anadolu in-

sanını birçok cephede telef ettiğini söylüyordu. 

Anadolu gencinin ona göre Yemen’de, Filistin’de 
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tüter. Binlerce kilometre uzaktan gelen Ameri-
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Fransa’nın burada ne işi var? Evet, tarihin en 
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liği arzusuyla yanan Türk’ü, Arap’ı ve Kürt’ü ile içi-

mizdeki hainleri temizleyerek küffarı Allah’ın iz-

niyle yeneceğiz. Türk’ü, Arap’ı ve Kürt’ü birbirine 

düşman eyleyen hareketlere karşı uyanık davra-

narak yeneceğiz. Selçuklu-Osmanlı birikimi üzeri-
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ile içimizdeki hainleri ifşa ederek yeneceğiz.
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Bu toprakların gerçek sahipleri biziz. Rahmetli 
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dı muradımız olmalı: ’’Ellerin yurdunda çiçek 
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gardaşım.’’

Evet; sınırlar yıkıldı, mayınlar aşıldı. Daha aş-

mamız gereken birçok sınır ve mayın var. Dur 

durak olmamalı. Bundan sonrası Türkmen 

Dağı’nı aşma ve Ayasofya Cami’ni açma süreci ol-

malı. Tarih kulaklarımıza bunu fısıldıyor. Tarih bu 
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demekten farksızdır. Ayasofya’yı kapalı tutmak, 
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ne kadar aleyhimize rey verdirip kendilerini müs-

tenkif (kararsız, taraf olmayan, bir şey yapmak-
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yar Türk’ün semaları tutuşturan lanetine hedef ol-

maktır. Ayasofya’yı kapalı tutmak; Allah’a sövme-

ye, Kur’an’a tükürmeye, Türk tarihini kubura at-

maya, Türk iffetini kirletmeye, Türk vatanı sat-

maya denk bir suçtur. Gençler bugün mü, yarın 
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leri(!) gibi dişleri nevinden vatan vatan deyici ve 

onu hayırsız evlat, mirasyedi tiplemesi gibi harca-

ya harcaya bitiremeyici değil, kalb zaviyesinden 

vatan olucu ve ona ebedi gayesini işaret edici, 

İla’yı Kelimetullah zikrini ettirici bir ordu!

O ordu ki zafer müjdesini kendisine ilk, büyük 

kutub hâlâ hayat-ı maneviyeleriyle Ankara’nın 

manevi sahibi olan büyükler büyüğü Hacı Bay-

ram Veli Hazretlerinin verdiği şu latif vecizeleriyle 

sabittir, Fatih’in babası Murad Hân’a; “O mübarek 

fethi ne sen ne de ben göreceğiz -Şehzade Meh-

med’i işaret buyurarak- bu beşikteki şehzadeyle 

–müridi Akşemseddin Hazretlerine atfederek- 

bizim köse görecek!”

O ordu ki nice Ulubatlıların üzerlerine gelen ok-

lara “Bunlar şehitliğin, cemal-i ilahi’nin, sevgililer 

sevgilisine komşuluğun vasıtaları” diye sevinici ve 

kâfirin bile latin kardinallerinin külahını görmek-

tense aziz Osmanoğlunun musaffa, mücella sarı-

ğını görmesini tercih ettirici nur iklimini peşinden 

getirici bir ordu! 

O ordu ki cennet-cehennem, kâr-zarar tasa-

sıyla değil de yalnız Allah'ın rızasını gözetici, kalp-

leri maveradaki ahitleriyle kavrulmuş olan adam-

lar! Hâlin keyfiyeti böyle olur da önünde Konstan-

tiniyye mi durabilir? Duramaz! Sabır taşı gibi Allah 

davasının dertlilerinin derdiyle yanar da mühlet 

sonra fethe namzet bu orduyu görünce çatlayıve-

rir! Çatladı da!

Küfrün bacaklarını kırıcı, memleketin orta ye-

rindeki fitne otağını yırtıcı mukaddes fethin ve 

onun, gençliğini, küfrün etlerini en titiz kasap eda-

sıyla lime lime etmeye adamış ve bu küfrün her 

türlü fitne toplantılarına barınaklık yapmış olan 

kalbini yani Ayasofya’yı da İslam’a vakfetmiş 

Fatih’inin aziz muhtevasını ve mirasını muhafaza, 

elimizin “Anadolu kıtası büyüklüğünde olan dava 

taşının” altına girebilmesi nispetince de bir kıpır-

datmak ve inşallah onu ahir zaman küfrünün tam 

üstüne yuvarlamak cehdi, davamız budur!

ÖZ VATANINDA PARYA;

AYASOFYA!
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Hazreti Allah’ın selamı, rahmeti, mağfireti ve be-

reketi üzerimize olsun. Yalnız O’ndan (c.c) korkar 

ve dönüşümüzün de isteyince kızanların dünyasın-

dan istemeyince kızana, mutlak olana (c.c) mutla-

ka olacağının idrakiyle zatının, sıfatının, esmaının, 

efalinin hudutsuzluğunca şükrederim. Kainatın 

yüzü suyu hürmetine yaratıldığı bütün zaman ve 

mekanın peygamberi, ümmeti olmuşluğun şükrü-

nü hiçbir zaman tamam edemeyeceğimiz, doğdu-

ğu andan O’nu (s.a.v) “Sevgilim” hitabına erdirici 

Hazreti Allah’a(c.c) varana kadar ki her vakitte ve 

muhitte ümmetim ümmetim diye yanıp tutuşan, 

kendisine Cebrail Aleyhisselam’ın cehennemin ta-

bakalarını gösterip orada kimlerin olacağını anla-

tırken sıra en son tabakaya geldiğinde ona nasıl 

söyleyeceğini bilemediği ve ısrar üzerine; “Burası 

senin ümmetinin büyük günahkârlarından tövbe 

etmeden göçenler için” deyince gözlerinden sicim 

gibi yaşların süzüldüğü; bunun üzerine evine ka-

panan, mübarek mağara arkadaşı Kur’an-ı 

Kerim’deki ismiyle ikinin ikincisi Hazreti Ebubekir 

Efendimizle dahi görüşmeyen, ümmeti için havale-

ler geçiren kainatın nuru; bir damla yaşına, yoluna 

aciz kölen feda olsun. Uğrunda her zerrelerimizi 

dağlar kadar büyütsek de yeni baştan zerre zerre 

feda etsek kafi gelmeyici nûrun alâ nûrun namüte-

nahi pınarı salât ve selamların en güzeli senin üze-

rine olsun, sen zaten dolusun bu yüzdendir ki sana 

övgü ve iltifatlarım da senden bana taşırmanın ceh-

didir yoksa kuru sözden Allah’a sığınırım! 

İşte müjdelerinden bir müjde, himmetlerinden 

bir damla; “Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. 

Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu 

fetheden asker ne güzel asker…” Bir yandan din 

tahripçilerinin yana yakıla saldırdığı bu hadis-i şeri-

fimiz, bir yandan da burnu ifrazında profesör boz-

malarının Fatih müslüman değildi gaseyanları! Bu 

mânâ kısırlaştırıcılarına, Fatih ve mazhar olduğu 

hadis-i şerif sathında fethin, bu fethin şahsında da 

ulvi olanın sufli olana, evla olanın ednaya, müsbet 

olanın menfiye, ruhun maddeye, doğunun batıya, 

eskimez yeninin pörsümüş küflüye nihayetinde 

de en berrak manasıyla hilalin salibe galebe çaldı-

ğı o mânânın ve o mânânın mukaddes kürsüsü 

Ayasofya’nın tahripçilerine dikkat! Atalarının 

yarım işlerinin güdük mirasçıları, bu mânâ tahrip-

çiliğinin, Türk’ün ruh kökünü kurutuculuğunun 

ruhsuz mahdumları! Bunlara atfettiklerimiz mâ-

nâmızı bulandırmadan fikir öfkemize verip geçi-

niz. 

Büyük sultan, Peygamber müjdesinin ulvi mu-

hatabı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin bi-

atlısı ve emanet ettiği mânânın bendesiyiz! Ulvi 

mefhumlarımız, Müslümanların bugünkü kokuş-

muşluğundan ve “Siz hayat süren leşler sizi kim di-

riltecek” sözüne muhatap oluşundan cesaret 

bulup da üzerinde toplaşıp koklaşan sırtlanlara tes-

lim edilemeyecek kadar mukaddestir! 

Mukaddes fethin kılıçları, öyle bir ordu ki hafız-

larınız bir adım öne çıksın emrine ekseriyeti 

“rapt!” karşılığını verici, bağların bahçelerin ara-

sında dalları incitmeden, tek meyve eksiltmeden 

geçici mukaddes levhanın sanatkârları! 

O ordu ki içinde sonsuzluk kervanının zaman 

ve mekan üstü himmetleriyle cenk ettiği, Ubey-

dullah Ahrar hazretlerinin yetiştiği ulvi cemaat! En 

derin tefekkür cehdinin erişiği, taktik ve strateji sa-

hibi kumandanıyla karaları derya bilici ve karayı 

deryaya kıskandırıcı ilahi salahiyetle yegane gemi 

yürütücüsünün emir erleri! Yakın tarihin idealist-
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gece” adıyla paylaşıyor! Daha sonra emanete 

sahip çıkamamanın ezikliğini bize tekrar hatırla-

tan bu fotoğrafını kaldırıyor da “Saf kızın saf figü-

rü” nevinden özür beyan ediyor! 

Ben de şimdi buradan diyorum ki saflık olarak 

aksettirmek istediğiniz bu pespayelik yüzünden 

zamanında biz devlet tehdit edip raksını yasakla-

tıyor ve bunu savaş sebebi sayan imanımızla kral-

lar titretiyorduk fakat şimdi yalnız şunu diyebilme 

kudretindeyiz ki biz “İlle de İslam” diyenler varol-

duğumuz müddetçe ahiretten evvel bu dünyada 

da hesap gününü getirecek ve imanımızı diri tu-

tacağız! Cellatlarına aşık bu milleti asırlık uyku-

sundan uyandırdığımızın ilk gecesi kafileler halin-

de Hazreti Fatih’in fethe ve hadis-i şerife mazhar 

olmasının sevinciyle şükür secdesine kapandığı 

yerde, Ayasofya’da nerde kalmıştık diyerek tekbir 

alacağız ve sizin de belirttiğiniz gibi tamamen saf 

duygularla teheccüd namazımızı eda ettikten 

sonra İspanya’da tekbir alanın tekme tokat atıldı-

ğı, kiliseye çevirdikleri Kurtuba Camimizde tama-

men safiyane bir şükür namazı eda edeceğiz! 

Fakat bizim safvetimizin kökünden bale adında 

denaet değil, nur yolu tasavvuf bahçelerinin türe-

mesi hasebiyle cemiyetin orta yerine dikeceğimiz 

imanımızla nerede, hangi yetim cami ve mescidi-

miz varsa hepsini Ayasofya’ya sonra da mukad-

des beldelerimize rabıtalandıracak, nakkaş ve 

nakış titizliğiyle cihana İslam gömleğini yeniden 

örecek ve bilcümle arzı secde yeri yapacağız 

Allah’ın izniyle!

Tarih malumatına geri dönersek, İmparator 

Theodosius ikinci Ayasofya’yı inşa ettiriyor da bu-

güne kalan yalnız bahçedeki birkaç sütun ve ba-

samak haricinde bir şeyi kalmıyor. Üçüncüsüyle ol-

gunluğa erecek çağı için bir safha olmaktan ileri 

geçemiyor ve bir takım idari hırsların kaynağın-

dan yine külleri savruluyor.

Şimdi üçüncü ve bahsimizin menbaı son Aya-

sofya! 532 yılında Justinyanus temelini attırmış 

ve 537’de tamamlanmıştır. İlk iki devresinde hüs-

rana gark olup külleri savrulduktan sonra artık 

İslam’a ermenin, İslam’la şeref kazanma aşkının 

tutuşması devresi bitmiş. Hamdım piştim yandım 

diyalektiğinde maddi ve süfli zevklerin oburların-

dan, tekrar yiyebilmek için ağzına parmak sokan 

mendeburlardan, maddi yiyeceklerle midesinin 

üçte birini doldurmakla iktifa eden fakat hakiki 

aşk pınarından kana kana içen arzdan kürsüye 

İslam olmak noktasındaki hakiki Müslümanların 

özlemiyle artık o, kendisini sünnet edecek ve 

atomlarına kelime-i şehadet getirtecek bir Mimar 
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Doğunun ve batının kavşak noktası, Batı aklıy-

la Doğu ruhunu birleştiriciliğiyle de cihanın köprü-

sü hüviyetine sahip, üstadın deyimiyle “Ayın ve gü-

neşin ezeli vatanı”, cihanın mukaddes beldeleri-

mizden sonra en güzel beldesi, üzerinde hakiki 

Müslümanların eritici hasretiyle asırlar boyu küfre 

yuva olmuş, sanki ilk gününden zerreden kürreye 

İslam olması için yapılmış eski Bizans eseri yeni 

tekbir yuvası İslambol ve onun biricik kalbi Aya-

sofya!

Bu mabed tek hakiki fikrin, İslam’ın nakşını taş-

larında en yakıcı hasretiyle daha hissedemediği ta-

rihinde iki kez yakılmış ve üç kere yapılmıştır. Bun-

lardan birincisi Konstantin’in yaptırdığı Hazreti 

İsa’dan 300 sene sonra Hristiyanlığın kabulüyle 

tam manasıyla inşa edilen ilk büyük mabed. Aya-

sofya’nın inşasından sonra artık bu belde, teşbih-

te hata olmasın Hristiyanların hac durağı olmuş-

tur. Fakat Kraliçe Evdoxia’nın o günkü Ayasof-

ya’nın bahçesine yaptırdığı yarı çıplak insan hey-

keli, hâlâ bazı değerlerini yitirmemiş Hristiyan hal-

kın tepkisini celbediyor ve idareye seslerini ulaştı-

rabilmek için tek çare olarak Ayasofya’yı yakıyor-

lar.

Şimdi vicdanımızla hâlimizin muhasebesini 

yapmak ve Peygamber Efendimizin(s.a.v) müba-

rek emrine uyarak “hesaba çekilmeden kendimizi 

hesaba çekmek” namına bir titreyelim ve Allah 

için ağlayabiliyorsak ağlayalım!

Geçenlerde Marisa Papen adında mukaddes 

beldelerde milli ve manevi değerlere sövücü 

üryan fotoğraflarıyla maruf en hafif tabirle keva-

şenin Ayasofya’mıza tesettür kıyafetlerimizi de 

alet ederek üzerinde çarşafla girip fotoğraf çekile-

ceği esnada da göbeğine kadar olan kısmını çırıl-

çıplak açarak yirmi birinci yüzyılın Evdoxia’larının 

yarı çıplak taşlaşmış insanlarını, insan heykelleri-

ni, küfrünü günden güne şiddetlendirerek Allah 

ve ahlak davamıza kastedici hüviyetleriyle hâlâ 

yeryüzünde mübarek ne kadar beldemiz ve muhi-

timiz varsa hepsinde en habis teşhircilik halinde 

en orta yere diktiklerinden ve fotoğraf çektirip in-

ternet hesaplarında paylaştıklarından, mukaddes 

fethin ve onun aziz parçası Ayasofya’mızın muha-

fazasına memur kaç Müslümanın haberi oldu da 

kaç tanesi zamane Hristiyanları kadar dahi olsun 

bırakın Ayasofya’yla beraber bu soysuzu da yak-

mayı, Allah’ın Kahhar ismi şerifiyle muamele et-

mesini umduğumuz, hınzırın yanında temiz kala-

cağı belhum adal olan yalnız saçının uzunluğuyla 

kadına benzer fakat kadınlık iffet ve hâyâsından 

mahrum bu necis varlığa Allah için buğzetmeye 

muktedir oldu!

Şimdi üstadın “Ayasofya’nın kapılarıyla bera-

ber ruhumuzu kilitlediler, ruhumuzu kilitlemek için 

Ayasofya’yı kilitlediler!” yakarışı bu hissizliğimiz ve 

uyuşmuşluğumuzun yalnız pelteleşmiş ceset ola-

rak kalışımızın üzerine ne kadar da açık ve haşyet-

li bir ünlem olarak düşüyor değil mi? 

Mutlak fikre ünsiyetlerini hâlâ kaybetmemiş 

Müslümanlar, Alperenler bugün bayrağımıza ve te-

settürümüze giran gelen fotoğraflarıyla sövücü 

bu cehennem odunu kadının ve nice tahripçilerin 

ayak bastığı yerde Allah için, fethin mührü Aya-

sofya’mızda iki rekat namaz kılmak istediğinde, za-

manında cennet mekan Muhsin Başkan’ın da 

“Üniversiteli gençler mukaddesatımıza sövenlere 

karşı doğal bir tepki göstermiştir. Camide namaz 

kılmak da çok tabi bir şeydir, suç değildir!” dediği 

Papa olayındaki gibi mukavemet gösterilenler 

hâlâ Alperenler mi, Müslümanlar mı olacaktır? 

Bilinsin ki artık dinlediğimiz safsatalar bizi te-

selli etmemektedir! Biz yalnız müslümanın ibade-

tine müze ve diğer bütün küfür işlerine hudutsuz 

bir ova olan Ayasofya Camii’ni kabul etmiyor ve 

artık hakaret kaldıracak iradeyi kendimizde bula-

mıyoruz! 

Hâlâ ağlayamıyor musunuz dercesine haber-

ler ardı ardına geliyor, tevafuk mudur bilmem işe 

bakın ki daha bu yazıyı yazdığım sıralar bir habere 

rastlıyorum ve başlık; “Ayasofya camisinde bale fi-

gürü!” Geceleyin bir kafileyle Ayasofya’yı gezme-

ye giden ekipten bir yırtık, yerlerde sürünüp her 

gün necis, cünup ayaklarıyla gezinen; bunlarında 

ekseriyeti Ayasofya’yı bir gün elimizden alıp tekrar 

kiliseleştirmek hayallerinde boğulan Yunan so-

yundan gelmelerin, oradaki mukaddes isimlerin 

yazılı olduğu levhalara tiksinircesine bakarak gezi-

nen dinsizlerin papuçlarının gündüz tozunu, gece 

siliveriyor! Bu rüsvayı, fani madde yoluyla güya 

ölümsüzleştiren kadın da bunu en deni Hollywood 

filmlerinin hokkabazlığıyla sunar gibi “Müzede bir 



gece” adıyla paylaşıyor! Daha sonra emanete 

sahip çıkamamanın ezikliğini bize tekrar hatırla-

tan bu fotoğrafını kaldırıyor da “Saf kızın saf figü-

rü” nevinden özür beyan ediyor! 

Ben de şimdi buradan diyorum ki saflık olarak 

aksettirmek istediğiniz bu pespayelik yüzünden 

zamanında biz devlet tehdit edip raksını yasakla-

tıyor ve bunu savaş sebebi sayan imanımızla kral-

lar titretiyorduk fakat şimdi yalnız şunu diyebilme 

kudretindeyiz ki biz “İlle de İslam” diyenler varol-

duğumuz müddetçe ahiretten evvel bu dünyada 

da hesap gününü getirecek ve imanımızı diri tu-

tacağız! Cellatlarına aşık bu milleti asırlık uyku-

sundan uyandırdığımızın ilk gecesi kafileler halin-

de Hazreti Fatih’in fethe ve hadis-i şerife mazhar 

olmasının sevinciyle şükür secdesine kapandığı 

yerde, Ayasofya’da nerde kalmıştık diyerek tekbir 

alacağız ve sizin de belirttiğiniz gibi tamamen saf 

duygularla teheccüd namazımızı eda ettikten 

sonra İspanya’da tekbir alanın tekme tokat atıldı-

ğı, kiliseye çevirdikleri Kurtuba Camimizde tama-

men safiyane bir şükür namazı eda edeceğiz! 

Fakat bizim safvetimizin kökünden bale adında 

denaet değil, nur yolu tasavvuf bahçelerinin türe-

mesi hasebiyle cemiyetin orta yerine dikeceğimiz 

imanımızla nerede, hangi yetim cami ve mescidi-

miz varsa hepsini Ayasofya’ya sonra da mukad-

des beldelerimize rabıtalandıracak, nakkaş ve 

nakış titizliğiyle cihana İslam gömleğini yeniden 

örecek ve bilcümle arzı secde yeri yapacağız 

Allah’ın izniyle!

Tarih malumatına geri dönersek, İmparator 

Theodosius ikinci Ayasofya’yı inşa ettiriyor da bu-

güne kalan yalnız bahçedeki birkaç sütun ve ba-

samak haricinde bir şeyi kalmıyor. Üçüncüsüyle ol-

gunluğa erecek çağı için bir safha olmaktan ileri 

geçemiyor ve bir takım idari hırsların kaynağın-

dan yine külleri savruluyor.

Şimdi üçüncü ve bahsimizin menbaı son Aya-

sofya! 532 yılında Justinyanus temelini attırmış 

ve 537’de tamamlanmıştır. İlk iki devresinde hüs-

rana gark olup külleri savrulduktan sonra artık 

İslam’a ermenin, İslam’la şeref kazanma aşkının 

tutuşması devresi bitmiş. Hamdım piştim yandım 

diyalektiğinde maddi ve süfli zevklerin oburların-

dan, tekrar yiyebilmek için ağzına parmak sokan 

mendeburlardan, maddi yiyeceklerle midesinin 

üçte birini doldurmakla iktifa eden fakat hakiki 

aşk pınarından kana kana içen arzdan kürsüye 

İslam olmak noktasındaki hakiki Müslümanların 

özlemiyle artık o, kendisini sünnet edecek ve 

atomlarına kelime-i şehadet getirtecek bir Mimar 
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Doğunun ve batının kavşak noktası, Batı aklıy-

la Doğu ruhunu birleştiriciliğiyle de cihanın köprü-

sü hüviyetine sahip, üstadın deyimiyle “Ayın ve gü-

neşin ezeli vatanı”, cihanın mukaddes beldeleri-

mizden sonra en güzel beldesi, üzerinde hakiki 

Müslümanların eritici hasretiyle asırlar boyu küfre 

yuva olmuş, sanki ilk gününden zerreden kürreye 

İslam olması için yapılmış eski Bizans eseri yeni 

tekbir yuvası İslambol ve onun biricik kalbi Aya-

sofya!

Bu mabed tek hakiki fikrin, İslam’ın nakşını taş-

larında en yakıcı hasretiyle daha hissedemediği ta-

rihinde iki kez yakılmış ve üç kere yapılmıştır. Bun-

lardan birincisi Konstantin’in yaptırdığı Hazreti 

İsa’dan 300 sene sonra Hristiyanlığın kabulüyle 

tam manasıyla inşa edilen ilk büyük mabed. Aya-

sofya’nın inşasından sonra artık bu belde, teşbih-

te hata olmasın Hristiyanların hac durağı olmuş-

tur. Fakat Kraliçe Evdoxia’nın o günkü Ayasof-

ya’nın bahçesine yaptırdığı yarı çıplak insan hey-

keli, hâlâ bazı değerlerini yitirmemiş Hristiyan hal-

kın tepkisini celbediyor ve idareye seslerini ulaştı-

rabilmek için tek çare olarak Ayasofya’yı yakıyor-

lar.

Şimdi vicdanımızla hâlimizin muhasebesini 

yapmak ve Peygamber Efendimizin(s.a.v) müba-

rek emrine uyarak “hesaba çekilmeden kendimizi 

hesaba çekmek” namına bir titreyelim ve Allah 

için ağlayabiliyorsak ağlayalım!

Geçenlerde Marisa Papen adında mukaddes 

beldelerde milli ve manevi değerlere sövücü 

üryan fotoğraflarıyla maruf en hafif tabirle keva-

şenin Ayasofya’mıza tesettür kıyafetlerimizi de 

alet ederek üzerinde çarşafla girip fotoğraf çekile-

ceği esnada da göbeğine kadar olan kısmını çırıl-

çıplak açarak yirmi birinci yüzyılın Evdoxia’larının 

yarı çıplak taşlaşmış insanlarını, insan heykelleri-

ni, küfrünü günden güne şiddetlendirerek Allah 

ve ahlak davamıza kastedici hüviyetleriyle hâlâ 

yeryüzünde mübarek ne kadar beldemiz ve muhi-

timiz varsa hepsinde en habis teşhircilik halinde 

en orta yere diktiklerinden ve fotoğraf çektirip in-

ternet hesaplarında paylaştıklarından, mukaddes 

fethin ve onun aziz parçası Ayasofya’mızın muha-

fazasına memur kaç Müslümanın haberi oldu da 

kaç tanesi zamane Hristiyanları kadar dahi olsun 

bırakın Ayasofya’yla beraber bu soysuzu da yak-

mayı, Allah’ın Kahhar ismi şerifiyle muamele et-

mesini umduğumuz, hınzırın yanında temiz kala-

cağı belhum adal olan yalnız saçının uzunluğuyla 

kadına benzer fakat kadınlık iffet ve hâyâsından 

mahrum bu necis varlığa Allah için buğzetmeye 

muktedir oldu!

Şimdi üstadın “Ayasofya’nın kapılarıyla bera-

ber ruhumuzu kilitlediler, ruhumuzu kilitlemek için 

Ayasofya’yı kilitlediler!” yakarışı bu hissizliğimiz ve 

uyuşmuşluğumuzun yalnız pelteleşmiş ceset ola-

rak kalışımızın üzerine ne kadar da açık ve haşyet-

li bir ünlem olarak düşüyor değil mi? 

Mutlak fikre ünsiyetlerini hâlâ kaybetmemiş 

Müslümanlar, Alperenler bugün bayrağımıza ve te-

settürümüze giran gelen fotoğraflarıyla sövücü 

bu cehennem odunu kadının ve nice tahripçilerin 

ayak bastığı yerde Allah için, fethin mührü Aya-

sofya’mızda iki rekat namaz kılmak istediğinde, za-

manında cennet mekan Muhsin Başkan’ın da 

“Üniversiteli gençler mukaddesatımıza sövenlere 

karşı doğal bir tepki göstermiştir. Camide namaz 

kılmak da çok tabi bir şeydir, suç değildir!” dediği 

Papa olayındaki gibi mukavemet gösterilenler 

hâlâ Alperenler mi, Müslümanlar mı olacaktır? 

Bilinsin ki artık dinlediğimiz safsatalar bizi te-

selli etmemektedir! Biz yalnız müslümanın ibade-

tine müze ve diğer bütün küfür işlerine hudutsuz 

bir ova olan Ayasofya Camii’ni kabul etmiyor ve 

artık hakaret kaldıracak iradeyi kendimizde bula-

mıyoruz! 

Hâlâ ağlayamıyor musunuz dercesine haber-

ler ardı ardına geliyor, tevafuk mudur bilmem işe 

bakın ki daha bu yazıyı yazdığım sıralar bir habere 

rastlıyorum ve başlık; “Ayasofya camisinde bale fi-

gürü!” Geceleyin bir kafileyle Ayasofya’yı gezme-

ye giden ekipten bir yırtık, yerlerde sürünüp her 

gün necis, cünup ayaklarıyla gezinen; bunlarında 

ekseriyeti Ayasofya’yı bir gün elimizden alıp tekrar 

kiliseleştirmek hayallerinde boğulan Yunan so-

yundan gelmelerin, oradaki mukaddes isimlerin 

yazılı olduğu levhalara tiksinircesine bakarak gezi-

nen dinsizlerin papuçlarının gündüz tozunu, gece 

siliveriyor! Bu rüsvayı, fani madde yoluyla güya 

ölümsüzleştiren kadın da bunu en deni Hollywood 

filmlerinin hokkabazlığıyla sunar gibi “Müzede bir 



Biz günümüzde bazen mevzu bahis olduğu 

gibi “bari iki metre, üç metre yerde namaz kıla-

lım” zaviyesinden değil “Ya hep İslam ya hiç 

İslam. İslam hepin olmadığı yerde hiçe talip 

olur!” demek makamındayız! 

Eğer mevzu garpta itibar ve iltifat görmekse, 

kendi öz kültürünü ve tarihini kendi yurdunda 

maskara edenlere ne batılı ne doğulu, adı Türk 

fakat küfür tip nesiller ortaya koymak, yaratmak 

iddiasında olanlara o kültür ve tarihin düşmanla-

rından sözde aferinden başka hangi hürmet bek-

lenir? Ki kâfirin sevmediği Müslüman olmak da 

imanın baş şartıdır!

Eğer baldırı çıplak Yunanlarsa mevzu, yine bi-

linmelidir ki bize hasta adam dedikleri bir dönem-

de bile Ulu Hakan İkinci Abdülhamid Han Hazret-

lerine kızıl sultan diyenlerin de bütün yakıcı ger-

çekliğiyle kafalarını duvarlara vurarak da olsa 

kabul etmeleri gerekecektir ki Yunan Osmanlı to-

kadının tadını pek sevmiştir!

Bu kadar mânâlarından sonra milletimizde, 

Cumhurbaşkanının da dile getirdiği gibi Ayasof-

ya’nın bir cami doldurma meselesi değil özüyle ve 

hakikatiyle bir ruh olduğu anlaşılmıştır inşallah! 

Çünkü Cumhurbaşkanımızın bu sözünden sonra 

insanlarımız bir tek cemaati bulunmayan ve aynı 

zamanda tarihimizde Ermenilerin soykırım plan-

larına barınaklık yapan kiliselerin ihya edilmesini 

akıllarına getirebilir ve illa küfür planlarına ev sa-

hipliği yapmış olan bir yerler açılacaksa Fatih Sul-

tan Mehmet Han Hazretlerinin ayak seslerini 

duyan küfür zümresinin katolik ve ortodoks şube-

lerinin en çetin ayrılıklar yaşadığı bir dönemde 

aralarındaki her türlü ihtilafı terk ederek “Küfür tek 

millettir” hakikatince birleşip bize karşı umutsuz 

çare arayıp toplantı ve planlar yaptıkları Ayasofya 

açılmalıdır! Yalnız bu, küfre siyasi ve lahuti manada 

galebe çalmak için sebep sayılmalıdır! Yine Sayın 

Cumhurbaşkanı ve şahsında milletimiz her fırsatta 

ve fikir buharında bir mısra ortaya attığı Üstad 

Necip Fazıl’ın sözlerinin ve yazılarının bu tarafına bi-

gane kalmamalıdır; “Versek ertesi gün kiliseye çe-

vireceğini biliyoruz da hâlâ Ayasofya’nın manasını 

Yunanlı kadar idrak edemiyoruz! Ayasofya’yı kapalı 

tutmak; Yunanlıya ben yapamıyorum, sen gel de 

kendi hesabına aç demekten farksızdır!”

Yazımızı iman ve aksiyon adamı Üstad Osman 

Yüksel Serdengeçti’nin fikrimize ve hissiyatımıza 

tercüman olan Ayasofya şiirinin bir bölümüyle hita-

ma erdirelim: 

Fethin, Fatih'in mabedinden kitab-ı mübini,

Bu ulu dini kaldıran kim?

Dinimize, imanımıza saldıran kim?

Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli,

Kimin elidir?

Söyle Ayasofya, söyle.

Seni puthane yapan hangi delidir?

Elleri kurusun, dilleri kurusun!

Ayasofya! Ayasofya! Seni bu hale koyan kim?

Seni çırılçıplak soyan kim?

Ayasofya,

Ey muhteşem mabet;

Gel etme,

Bizi terketme...

Bizler, Fatih'in torunları, yakında putları devirip

Yine seni camiye çevireceğiz...
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Sinan ve İslam maşerinin hasret çilesini doldur-

muş ve kapılarını onlara ardına kadar açacağı 

güne çok yaklaşmıştır! Açtı da!

Artık o, fethin ertesi günü yanına yapılacak 

olan medresenin ve onun nur yolu izindeki talebe-

lerinin ders sesleri ve zamanının ilim ve irfan mü-

essesesinin en büyük müderrisleri Molla Güra-

ni’lerin, Molla Hüsrev’lerin, Ali Kuşçu’ların ve daha 

kimlerin ve kimlerin ilminden ilimlenmek ve nu-

rundan feyizlenmenin haşyetli hasretinden kurtu-

lacak, üzerine yağan nurdan guslünü alacak ve 

artık kabını sonsuzluk pınarına daldıracaktır! Dal-

dırdı da! 

Artık o, İslambol’da ilk cuma namazına hazır-

lanmanın ve minberinde Hacı Bayram Hazretleri-

nin kösesi Akşemseddin Hazretlerinden fetih hut-

besi dinlemenin ve nice mübarek başlara secde 

yeri olmanın gururunu duyacaktır! Duydu da!

Artık o, her padişahın en nazlı çiçeği olacak ve 

her birinden hediyeler taşıyacak; ilkini Fatih’ten, 

ikincisini ikinci Bayezid’den, son iki minaresini de 

ikinci Selim’den alacak ve hatta büyük vatan 

dostu Sultan Vahideddin’in savaş ve işgal zama-

nında kendi koruma birliklerini Ayasofya’ya sevk 

ederek; “Eğer hilali indirip haç takmak isterlerse 

vurun, öldürün; eğer engel olamazsanız Ayasof-

ya’yı patlatın!” dediği ve yalnız İslam hep İslam 

inancıyla atalarının ve İslam’ın namusunu koru-

duğu bu son haliyle onu müze ya da kilise olarak 

görmek isteyenlere karşı Ayasofya fikrin taşa 

nakşı halinde ben yalnız Allah derim diye haykıra-

caktır! Haykırdı da!

Artık o, domuzlar diktatoryasının ne kadar mü-

barek isimlerimiz varsa mafyalara, serserilere, 

ağzı gevşek nutku tutuklara verildiğine, İslam’ın 

en deni oyunlarla piyeslerde, dizilerde, filmlerde 

ele geçirdikleri her muhitte hizmetçilere, fakirlere 

onlara da başörtülerini yarım bağlama şartıyla, 

yamuk şivelilere, dayakçı babalara mahsus etme 

gayretlerine karşılık topyekûn mafsallarından tek-

bir sâdâlarıyla çığıracak ve “Ben Ayasofya’yım ve 

belki dünyanın en güzeliyim ve ister çatlayın ister 

patlayın yalnız İslam’a aitim” diyecektir! Dedi de!

Bütün bunlara karşı Ayasofya’nın cevabı böyle 

oldu da bizim kendi milletini bir türlü beğeneme-

yen idarecilerimiz de Allah’ın nuruna mühürlü 

kalpleriyle beraber Ayasofya’yı mühürlemeyi ve 

herhalde mescidlerimizin tepesindeki İslam sarığı 

hüviyetindeki hilalin muhtevasını uygun görmeyip 

onu müsbet hasletlerimizin batıya lütfedilişinin 

çoban sakızı belleyerek kafasına fötrü geçiriver-

mek mahiyetinde olan bir hareket ve hararetle 

beş asırlık camiyi müzeye çevirivermişlerdir! 

Hatta Allah ve Rasulünün mukaddes isimleri indi-

rilip sıvalar kazınıp putlar meydana çıkarılıp salibin 

faziletlerini ilana memur bir müze haline getirilmiş 

de indirilen mukaddes isimler yerine memleketin 

her bucağına asılan kelimeler kutlu, mutlu, ulusal 

olmuştur!

Hatta kırkbeşli yıllarda minareli müze olmaya-

cağını akledebilmişler de ilahi hikmet icabı bak-

mışlar ki buna kalkışılması durumunda kubbe çö-

kecek cesaret edememişler. Artık kulak vermek la-

zımdır ki Ayasofya; “Ben ya Müslümanların mesci-

di ya da bir taş yığını enkaz olurum” diye haykır-

maktadır! 



Biz günümüzde bazen mevzu bahis olduğu 

gibi “bari iki metre, üç metre yerde namaz kıla-

lım” zaviyesinden değil “Ya hep İslam ya hiç 

İslam. İslam hepin olmadığı yerde hiçe talip 

olur!” demek makamındayız! 

Eğer mevzu garpta itibar ve iltifat görmekse, 

kendi öz kültürünü ve tarihini kendi yurdunda 

maskara edenlere ne batılı ne doğulu, adı Türk 

fakat küfür tip nesiller ortaya koymak, yaratmak 

iddiasında olanlara o kültür ve tarihin düşmanla-

rından sözde aferinden başka hangi hürmet bek-

lenir? Ki kâfirin sevmediği Müslüman olmak da 

imanın baş şartıdır!

Eğer baldırı çıplak Yunanlarsa mevzu, yine bi-

linmelidir ki bize hasta adam dedikleri bir dönem-

de bile Ulu Hakan İkinci Abdülhamid Han Hazret-

lerine kızıl sultan diyenlerin de bütün yakıcı ger-

çekliğiyle kafalarını duvarlara vurarak da olsa 

kabul etmeleri gerekecektir ki Yunan Osmanlı to-

kadının tadını pek sevmiştir!

Bu kadar mânâlarından sonra milletimizde, 

Cumhurbaşkanının da dile getirdiği gibi Ayasof-

ya’nın bir cami doldurma meselesi değil özüyle ve 

hakikatiyle bir ruh olduğu anlaşılmıştır inşallah! 

Çünkü Cumhurbaşkanımızın bu sözünden sonra 

insanlarımız bir tek cemaati bulunmayan ve aynı 

zamanda tarihimizde Ermenilerin soykırım plan-

larına barınaklık yapan kiliselerin ihya edilmesini 

akıllarına getirebilir ve illa küfür planlarına ev sa-

hipliği yapmış olan bir yerler açılacaksa Fatih Sul-

tan Mehmet Han Hazretlerinin ayak seslerini 

duyan küfür zümresinin katolik ve ortodoks şube-

lerinin en çetin ayrılıklar yaşadığı bir dönemde 

aralarındaki her türlü ihtilafı terk ederek “Küfür tek 

millettir” hakikatince birleşip bize karşı umutsuz 

çare arayıp toplantı ve planlar yaptıkları Ayasofya 

açılmalıdır! Yalnız bu, küfre siyasi ve lahuti manada 

galebe çalmak için sebep sayılmalıdır! Yine Sayın 

Cumhurbaşkanı ve şahsında milletimiz her fırsatta 

ve fikir buharında bir mısra ortaya attığı Üstad 

Necip Fazıl’ın sözlerinin ve yazılarının bu tarafına bi-

gane kalmamalıdır; “Versek ertesi gün kiliseye çe-

vireceğini biliyoruz da hâlâ Ayasofya’nın manasını 

Yunanlı kadar idrak edemiyoruz! Ayasofya’yı kapalı 

tutmak; Yunanlıya ben yapamıyorum, sen gel de 

kendi hesabına aç demekten farksızdır!”

Yazımızı iman ve aksiyon adamı Üstad Osman 

Yüksel Serdengeçti’nin fikrimize ve hissiyatımıza 

tercüman olan Ayasofya şiirinin bir bölümüyle hita-

ma erdirelim: 

Fethin, Fatih'in mabedinden kitab-ı mübini,

Bu ulu dini kaldıran kim?

Dinimize, imanımıza saldıran kim?

Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli,

Kimin elidir?

Söyle Ayasofya, söyle.

Seni puthane yapan hangi delidir?

Elleri kurusun, dilleri kurusun!

Ayasofya! Ayasofya! Seni bu hale koyan kim?

Seni çırılçıplak soyan kim?

Ayasofya,

Ey muhteşem mabet;

Gel etme,

Bizi terketme...

Bizler, Fatih'in torunları, yakında putları devirip

Yine seni camiye çevireceğiz...
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Sinan ve İslam maşerinin hasret çilesini doldur-

muş ve kapılarını onlara ardına kadar açacağı 

güne çok yaklaşmıştır! Açtı da!
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ni’lerin, Molla Hüsrev’lerin, Ali Kuşçu’ların ve daha 

kimlerin ve kimlerin ilminden ilimlenmek ve nu-

rundan feyizlenmenin haşyetli hasretinden kurtu-

lacak, üzerine yağan nurdan guslünü alacak ve 

artık kabını sonsuzluk pınarına daldıracaktır! Dal-

dırdı da! 

Artık o, İslambol’da ilk cuma namazına hazır-

lanmanın ve minberinde Hacı Bayram Hazretleri-

nin kösesi Akşemseddin Hazretlerinden fetih hut-

besi dinlemenin ve nice mübarek başlara secde 

yeri olmanın gururunu duyacaktır! Duydu da!

Artık o, her padişahın en nazlı çiçeği olacak ve 

her birinden hediyeler taşıyacak; ilkini Fatih’ten, 

ikincisini ikinci Bayezid’den, son iki minaresini de 

ikinci Selim’den alacak ve hatta büyük vatan 

dostu Sultan Vahideddin’in savaş ve işgal zama-

nında kendi koruma birliklerini Ayasofya’ya sevk 

ederek; “Eğer hilali indirip haç takmak isterlerse 

vurun, öldürün; eğer engel olamazsanız Ayasof-

ya’yı patlatın!” dediği ve yalnız İslam hep İslam 

inancıyla atalarının ve İslam’ın namusunu koru-

duğu bu son haliyle onu müze ya da kilise olarak 

görmek isteyenlere karşı Ayasofya fikrin taşa 

nakşı halinde ben yalnız Allah derim diye haykıra-

caktır! Haykırdı da!

Artık o, domuzlar diktatoryasının ne kadar mü-

barek isimlerimiz varsa mafyalara, serserilere, 

ağzı gevşek nutku tutuklara verildiğine, İslam’ın 

en deni oyunlarla piyeslerde, dizilerde, filmlerde 

ele geçirdikleri her muhitte hizmetçilere, fakirlere 

onlara da başörtülerini yarım bağlama şartıyla, 

yamuk şivelilere, dayakçı babalara mahsus etme 

gayretlerine karşılık topyekûn mafsallarından tek-

bir sâdâlarıyla çığıracak ve “Ben Ayasofya’yım ve 

belki dünyanın en güzeliyim ve ister çatlayın ister 

patlayın yalnız İslam’a aitim” diyecektir! Dedi de!

Bütün bunlara karşı Ayasofya’nın cevabı böyle 
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faziletlerini ilana memur bir müze haline getirilmiş 

de indirilen mukaddes isimler yerine memleketin 

her bucağına asılan kelimeler kutlu, mutlu, ulusal 

olmuştur!

Hatta kırkbeşli yıllarda minareli müze olmaya-

cağını akledebilmişler de ilahi hikmet icabı bak-

mışlar ki buna kalkışılması durumunda kubbe çö-

kecek cesaret edememişler. Artık kulak vermek la-

zımdır ki Ayasofya; “Ben ya Müslümanların mesci-

di ya da bir taş yığını enkaz olurum” diye haykır-

maktadır! 



Ta ki 1934’e kadar... Ani bir karar ile müze oldu 

Ayasofya. “Niye?” sorusu hepimizi silkelerken en 

doğru kaynak Celal Bayar’ın anlattıkları… 1934 yılı 

Türkiye’nin İtalyan tehdidine karşı Balkan ülkeleri 

ile pakt kurma çabalarının olduğu bir yıl. Bu se-

beple Atina’ya giden Celal Bayar’a Yunan Başba-

kanı Türkiye’nin bu pakta dâhil olması için bir jest 

yapmasının kamuoyunu iknada etkili olacağını 

söylüyor. Bu jest de Ayasofya’nın müzeye dönüş-

mesi. Denize düşüp Yunan yılanına sarılan bizden 

haraç istiyorlar yani! Bu konuyu Celal Bayar Mus-

tafa Kemal’e aktarıyor, ya işlerine geliyor yahut bu 

blöfü yiyecek kadar basiretsiz ikisi de. Zira M. 

Kemal, “Az önce Vakıflar Genel Müdürü buraday-

dı, Ayasofya Camii’ni tamir edecek parayı bulamı-

yorlar. Bugünkü hali ile harap ve bakımsız. Hatta 

mezbelelik. Ayasofya’yı müze yapsak, hem hara-

biyetten kurtarsak hem de Yunanlılara jest yapıp 

Balkan Paktı’nı kurtarsak” diyor ve yapıyor. Bu top-

rak insanının açlıktan ölme pahasına ekmek para-

sını verip o emaneti, Ayasofya Camii’ni yaptıraca-

ğını düşünmek istemiyor!

Unutuyor Fatih’in Yunanlıların atalarından 

İslambol’u nasıl aldığını, unutuyor Fatih’in vakfı 

hangi şartlarla emanet ettiğini, unutuyor hangi 

bedduaya muhatap olduğunu, unutuyor kendisi-

ne İzmir’in dağlarında çiçekler açar diye marşlar 

söylenirken Yunanlıyı kaç şehitle denize döktüğü-

nü… 

Farkında değil “cami” kelimesini çizip üzerine 

“müze yazarak Ulubatlı’nın titreyen kemiklerinin… 

Ve toprağın altında iken bilmiyor; Ayasofya’nın ya-

nından geçerken başları öne eğik binlerce Müslü-

man’ın iç çektiğinin…

Peki, ne olacak? Ey okuyan! Her urbanın bir 

muhatabı var malumun… İtfaiye elbisesini itfaiye-

ci giyer, itfaiye arabasına biner ve yangını söndür-

meye gider zira kurallar yetkinliğe makam verir. 

Avukat cübbesini avukat giyer ve arabası ile mah-

kemeye gider; yine kurallar böyledir. Tüm ma-

kamların gereği yerine getirildiğinde kendilerine o 

makamın üniforması ve bineği verilir. Müslüman 

da İslam toplumu da kurallar kitabına göre görev-

lerinin gereğini yaptığında kıyafeti verilecek ve bi-

neği olan, Allah ile buluşmasını sağlayacak 

mekan/mekanlar kendisine verilecek. Biz her ne 

kadar Ayasofya Camii’nin Ayasofya müzesine dö-

nüşmesini ve bu süreçteki basiretsizlikleri kaleme 

alsak da aslolan haketmediğimiz için Hak tarafın-

dan herhangi bir el ile elimizden değerlimizin alı-

nışıdır. Nimet yanımızda iken varamıyor oluşumu-

zun sebebi budur. 

Bugün tüm ümmetlerin ayrı ayrı helak olma se-

beplerinin tamamının tek ümmette toplandığını 

gözlemlerken cebinde faizi, dilinde gıybeti, gö-

zünde dünyeviliği taşırken “Niye?” demek insansı 

ayrı bir arsızlık olsa demek!

Fabrika ayarlarına yeniden dönmek için kendi-

mize reset atma zamanı şimdi… Hayatı yeniden 

“Kur”mak için yalnız O’nu “an”mak zamanı 

şimdi… Yürekte bir inkılab ile bugünün nefsi tut-

kularından arınacak kolektif topluluklar oluşturup, 

entelektüel birikimli gençler yetiştirip, kalem ve 

kelam ile fetih için bir araya gelme zamanı şimdi…

Bu planlamayı yaparak bu niyetle bir araya ge-

lişler Ayasofya’daki secdeyi inşallah nasip edeceği 

gibi, bu yoldaki her bireyin her yerdeki her secde-

si de şükür secdesi olur biiznillah. O sebeple amaç 

yalnız Ayasofya kapısı değil, rızay’ı ilahi kapısı 

nasıl açılır? Bu olmalı. 

Zira hem kilit, hem de anahtar O’nda...

Bismihi ve Subhanehu.

ALNIMDAKİ VE
AKLIMDAKİ AYASOFYA
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“Nihayet, hamdolsun” diye düşünüyordu 

vakur adımlarla kapıdan içeri girerken. Çok uzun 

süre dışarıdan seyrettiği, bir Hadis’e yaslanarak 

güç aldığı, gemileri karaya çıkarıp yürüttüğü takvi-

min bir dönemini kapatan harp artık bitmişti. Şeh-

zadelik döneminde bir gece ışığının niye yandığını 

merak ederek odasına gelen ve kendisinin fetih 

planlamalarını kâğıt üstünde görerek heyecanın-

dan mesut olan Hocası Molla Gürani’nin “Evladım, 

bu büyük zafere nail olmanı can’u gönülden arzu 

ederim. Fakat ben senin cahil bir sultan olmanı 

değil; âlim ehl-i kalb ve feraset sahibi bir hüküm-

dar olmanı isterim” sözleri aklındaydı. Şimdi İstan-

bul’un fethine nail olmuştu, gönülleri fethetmek ve 

imparatorluğun ortasındaki bu sivilceyi sıktıktan 

sonra sancağı Avrupa’da ileri taşımak gerekti. 5. 

yüzyılda inşa edilen, onlarca hükümdarın taç giy-

diği, dönemlerinde en büyük kilise olmuş Ayasof-

ya’nın içinde şükür secdesi için seccadesine attığı 

adımlarını birbiri ardına sıralarken aklından hızla 

geçen düşüncelerden bazıları idi bunlar. 

Kubbe tavanı ile başını cami olmaya evvelden 

hazırlamış adının anlamı kutsal bilgelik olan Aya-

sofya’da, “muştusunu Resulün ile verdiğin fethe 

beni, bu aciz kulunu layık gören yüce Mevlama 

hamdolsun” diyordu nemli gözlerle. Öyle ya; böyle 

bir Malik’in karşısındaki acizlik en kudretli makam 

değil miydi? O’na kul olmayı tadan, bin ülke padi-

şahlığını neylesindi…

Mehmet olarak başladığı ömrüne Rahman, sul-

tanlık tahtı vermiş; şimdi de “fatih” kemerini tak-

mayı lütfetmişti. O da verilmiş bu büyük güzelliğe 

“İslambol” diyerek İslam’ın yoğun yaşandığı bir 

başkent olması duasını şehrin ismine taşımıştı. 

Takip eden dönemde Ayasofya’nın her köşesine 

yaptırdığı dört minare Allah en büyük diyecek; bu 

fetih nişanı yapıdan rükûlar ve Kur’an kelamları ek-

silmeyecekti.

Şehzadeliği döneminden bu fethe hazırlanacak 

bir vizyona sahip olan Fatih Sultan Mehmet, Aya-

sofya’yı tadil edip camiye dönüştürerek adına kur-

duğu vakfiyeye ileri görüşlülüğünü gösteren mu-

azzam bir madde de eklemişti; “Ayasofya’yı cami-

ye dönüştüren hükmümü birisi değiştirirse, birisi 

bu mülkü camilikten çıkarırsa; Allah’ın, Peygam-

ber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi tüm 

Müslümanların laneti onun ve onların üzerine 

olsun, azapları hafiflemesin, onların haşr gününde 

yüzüne bakılmasın!” Özeti bu olan hükümle toru-

nu Yavuz Sultan Selim’in getireceği halifeliğin baş-

kentinin merkezini belirlemiş; “Osmanlı’nın mer-

kezi artık burasıdır” demişti.

Bu emanet 500 yıl boyunca görevine hizmet 

etti. Pek çok kez tadilat yapıldı. Duvarlarında asılı 

7.5 metre çapındaki Hz. Muhammed, Hz. Ebube-

kir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. 

Hüseyin hat levhaları İslam en büyük levhaları... 

Ayrıca duvarında asılı olan Nur Suresinin 35. ayeti 

de Ayasofya’nın İslam ve Anadolu için anlamını an-

latmakta zannımca, yazanın ne önemi var; yazdı-

ran var diyorum aklımca:

“Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûru-

nun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. 

Kandil bir cam içindedir, cam inciyi andıran bir yıl-

dızdır; (bu kandil) doğuya da batıya da ait olma-

yan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık 

veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nûr üs-

tüne nûr. Allah nûruna dilediğini kavuşturur. Allah 

insanlar için misaller veriyor, Allah her şeyi hakkıy-

la bilmektedir.”

Resulullah (sav) tarafından “İstanbul mutlaka 

fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel 

komutan, o ordu ne güzel ordudur.” denilerek işa-

ret edilen; bu topraklarda bir sır olmalı… Fantastik 

kitapların “gizemli” diye nitelendirdiği bizim ise 

“mübarek” diyerek tanımladığımız bu durum 

İslambol’u bir devrin “nur” merkezi, Ayasofya’yı da 

pergelin iğnesi yapmış. 

Burak YİLMAZ
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Bugün tüm ümmetlerin ayrı ayrı helak olma se-
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“Kur”mak için yalnız O’nu “an”mak zamanı 
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Zira hem kilit, hem de anahtar O’nda...

Bismihi ve Subhanehu.

ALNIMDAKİ VE
AKLIMDAKİ AYASOFYA
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bul’un fethine nail olmuştu, gönülleri fethetmek ve 

imparatorluğun ortasındaki bu sivilceyi sıktıktan 

sonra sancağı Avrupa’da ileri taşımak gerekti. 5. 
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diği, dönemlerinde en büyük kilise olmuş Ayasof-

ya’nın içinde şükür secdesi için seccadesine attığı 

adımlarını birbiri ardına sıralarken aklından hızla 

geçen düşüncelerden bazıları idi bunlar. 

Kubbe tavanı ile başını cami olmaya evvelden 

hazırlamış adının anlamı kutsal bilgelik olan Aya-

sofya’da, “muştusunu Resulün ile verdiğin fethe 

beni, bu aciz kulunu layık gören yüce Mevlama 
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değil miydi? O’na kul olmayı tadan, bin ülke padi-

şahlığını neylesindi…

Mehmet olarak başladığı ömrüne Rahman, sul-

tanlık tahtı vermiş; şimdi de “fatih” kemerini tak-

mayı lütfetmişti. O da verilmiş bu büyük güzelliğe 

“İslambol” diyerek İslam’ın yoğun yaşandığı bir 

başkent olması duasını şehrin ismine taşımıştı. 

Takip eden dönemde Ayasofya’nın her köşesine 

yaptırdığı dört minare Allah en büyük diyecek; bu 

fetih nişanı yapıdan rükûlar ve Kur’an kelamları ek-

silmeyecekti.

Şehzadeliği döneminden bu fethe hazırlanacak 

bir vizyona sahip olan Fatih Sultan Mehmet, Aya-

sofya’yı tadil edip camiye dönüştürerek adına kur-

duğu vakfiyeye ileri görüşlülüğünü gösteren mu-

azzam bir madde de eklemişti; “Ayasofya’yı cami-

ye dönüştüren hükmümü birisi değiştirirse, birisi 

bu mülkü camilikten çıkarırsa; Allah’ın, Peygam-

ber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi tüm 

Müslümanların laneti onun ve onların üzerine 

olsun, azapları hafiflemesin, onların haşr gününde 

yüzüne bakılmasın!” Özeti bu olan hükümle toru-

nu Yavuz Sultan Selim’in getireceği halifeliğin baş-

kentinin merkezini belirlemiş; “Osmanlı’nın mer-

kezi artık burasıdır” demişti.

Bu emanet 500 yıl boyunca görevine hizmet 

etti. Pek çok kez tadilat yapıldı. Duvarlarında asılı 

7.5 metre çapındaki Hz. Muhammed, Hz. Ebube-

kir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. 

Hüseyin hat levhaları İslam en büyük levhaları... 

Ayrıca duvarında asılı olan Nur Suresinin 35. ayeti 

de Ayasofya’nın İslam ve Anadolu için anlamını an-

latmakta zannımca, yazanın ne önemi var; yazdı-

ran var diyorum aklımca:

“Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûru-

nun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. 

Kandil bir cam içindedir, cam inciyi andıran bir yıl-

dızdır; (bu kandil) doğuya da batıya da ait olma-

yan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık 

veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nûr üs-

tüne nûr. Allah nûruna dilediğini kavuşturur. Allah 

insanlar için misaller veriyor, Allah her şeyi hakkıy-

la bilmektedir.”

Resulullah (sav) tarafından “İstanbul mutlaka 

fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel 

komutan, o ordu ne güzel ordudur.” denilerek işa-

ret edilen; bu topraklarda bir sır olmalı… Fantastik 

kitapların “gizemli” diye nitelendirdiği bizim ise 

“mübarek” diyerek tanımladığımız bu durum 

İslambol’u bir devrin “nur” merkezi, Ayasofya’yı da 

pergelin iğnesi yapmış. 

Burak YİLMAZ



bahsi geçen yer eğer teslim edilmedi ise savaşıla-

rak ele geçirildi ise o zaman o mıntıkada kılıç 

hakkı dediğimiz ve İslam hukukunun izin verdiği 

bazı yetkiler doğar. Bu yetkilerin başında ise o böl-

genin en büyük ibadethanesi camiye çevrilmesi 

gelir. Ama dikkat edilmesi gereken husus şudur ki 

ele geçirilen yer gayrimüslimin aman dileyerek 

terk ettiği yer değil de teslim edin talebine rağ-

men savaşılması ve gayrimüslimlerin savaşı kay-

bederek o mülkü de kaybetmesidir. Osmanlı sınır-

ları içinde nice gayrimüslim ibadethanesi vardır ki 

camiye çevrilmemiş ve o ibadethanede gayri-

müslimler huzur içinde ibadetlerini ifa etmiştir. 

Eğer Sultan Fatih İstanbul’u kılıcının hakkıyla 

değil de teslim edilme neticesinde alsa idi bugün 

farklı şeyler konuşulurdu. Yani İstanbul’u fethe-

derek Bizans’ı tarihin karanlık ve tozlu sayfalarına 

iten merhum Sultan Fatih için Ayasofya kılıç hak-

kıdır!

Peki, ne oldu da kılıç hakkı olan ve cennetme-

kân Fatih Sultan Muhammed Han’ın yüksek irade 

ile cami olarak İslam âlemine kazandırılan bu ma-

bede kilit vuruldu? Ne oldu da bu mabette namaz 

kılmak yasak ama affedersiniz soytarılık edip fo-

toğraflar çektirmek serbest oldu?

Tarihler Aralık 2017’yi gösteriyordu. Alperen-

ler Ayasofya Camii’ne gidip ezan okudu ve ardın-

dan namaz kıldılar. Sonra ne mi oldu? Ne olacak, 

polisler camide namaz kılan Alperenleri derdest 

edip karakola götürdüler.

Ve tarihler Ocak 2019’u gösteriyordu. Taam-

müden ve güdülenmiş füze gibi Ayasofya camiine 

giden birisi camiinin adabına muhalif şekilde 

sözde sanat icra ederken ruhundaki ifrazatı yerle-

re seriyordu. Gözler; polislerin o kimlikleri şüpheli 

tipleri de götürdüğü anı bekliyordu. Ama olmadı. 

Birilerinin vicdanına dokundu, şikâyet edildi ve 

onun üzerinde o şüphelilerin ifadesine başvurul-

du. Ne imtihandır ya Rabbi! Camide namaz kılar-

sın, selam verilince polis seni alır götürür. Camide 

haddi aşanı ise ancak biri şikâyet ederse savcılık 

çağırır!

Peki, Ayasofya nedir? Bizim için ebediyyen 

cami olarak kalacaktır ama gelen gidenin gözün-

de nasıl acaba? Ülküsünü bilmeyen, tarihinden 

habersiz, şuursuz kişilere göre müzedir. Halen de 

bu mabedin müze olarak kalması gerektiğini 

iddia ederek içlerindeki kini kusan sözde aydınlar 

var. Peki, Ayasofya müze midir?

Serhat Arvas’a dönüp soruyoruz. Müze midir? 

Değil midir? Ne dersiniz?

Cevap: Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çev-

rildi fakat bu karar resmi gazetede yayınlanmadı. 

Bu şekilde cevap veriyor ve bir soru da o soru-

yor; peki, ama neden? Neden dedik ve hocamız 

bize şu şekilde cevap veriyor:

NAMAZ KILMANIN
YASAK OLDUĞU CAMİ;

AYASOFYA!
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Uzunca bir zaman sonra ilk defa bir şeyler ya-

zacak vaktim oldu. İnsanın bir şeyler yazabilmesi 

için evvela dolu olması lazım tabi… Bunun da tek 

yolu okumaktır. Uzun zaman oldu Kılıç Hakkı Aya-

sofya kitabı piyasaya çıkalı. Fakat dingin bir vakit 

bulup kendi başımıza oturup asude bir zaman ge-

çiremedik ne zamandır. Bir müddet önce dergiden 

aradılar ve hocam bu ayki çalışmamıza yazı yaz-

manız mümkün mü dediler. Konuyu sordum Os-

manlı’da mimari anlayış olduğunu anladım. Her 

şey konuşulur bu konuda fakat Ayasofya üzerinde 

konuşulmadan mimari anlayışı konuşsak ne 

ehemmiyeti var?

Tarihçi ağabeyim Ahmet Serhat Arvas, “Kılıç 

Hakkı Ayasofya” isimli bir kitap neşretmişti. 

Hemen hatrıma geldi. Fırsat bu fırsat dedim sipa-

riş ettim. Kitabın tamamını buradan paylaşamam 

tabi. Sizlere de tavsiye ederim. Kitapta İstan-

bul’un ilk kurucusundan Ayasofya’nın neden iba-

dete kapalı olduğuna kadar aklınıza gelebilecek 

bütün sorulara cevaplar var.

Bu kitabı okuyunca şu anlaşılıyor ki Ayasofya, 

Osmanlı mimarisinin eklerini izlerini taşısa bile 

cami, mimari yapı olmaktan ziyade bir miras kılıç 

hakkı olarak ele alınmalı. Peki, nedir kılıç hakkı? 

Kılıç hakkı İslam hukukunun geçerli olduğu yöne-

timlerde görülen bir uygulamadır. Şöyle ki gayri-

müslimlerin yaşadığı bir yer eğer teslim yoluyla 

Müslümanlara terk edildi ise oradaki ibadethane-

ler vs. İslamiyet’in teminatı altındadır. Ve fakat 

Ahmet Cezail GÜZELSU
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Ayasofya açılacak! Bütün değer ölçülerini, 

tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırları-

nı, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyarları 

çerçeveleyici aziz bir kitap gibi açılacak… 

Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapı-

sını mühürlediği Ayasofya, yine onların aynı şekil-

de mühürlemeye yeltenip de hiçbir şey yapama-

dığı, günden güne kabaran akınını durduramadı-

ğı ve çığlaşacağı günü dehşetle beklediği mukad-

desatçı Türk gençliğinin kalbine eş açılacak… 

Ayasofya’yı artık önüne geçilmez bir sel, bu 

sel açacak… 

Bekleyin gençler! Biraz daha rahmet yağsın… 

Her yağmurun arkasında bir sel vardır… 

Hepimiz şöyle diyelim, “O selin üstünde bir 

saman çöpü olsam daha ne isterim.” Gençler, ka-

yaları biçecek, ormanları tıraş edecek ve betonar-

meleri söküp götürecek olan bu sel yakındır. 

Allah, mukaddes zatının ve resulünün dostlarıyla 

beraberdir!

Şüphesiz Ayasofya içinde namaz kılınacak bir 

mabetten ibaret değildir. Bir manayı bir şuuru 

ifade eden bir semboldür. Ecdad yadigârıdır ve en 

önemlisi kılıç hakkıdır ve mülkiyeti Fatih Sultan 

Mehmet Han’ın ve onun şahsında kurduğu vakfa 

aittir. İstanbul işgal altında iken dahi mahremiye-

tine dokunulamamıştır. Mülkiyetinin Müslümanla-

ra ait oluşunun tescilli olduğu bu mabed işgal yıl-

larında bile gerekirse canla kanla müdafaa edil-

mesinden çekinilmemiş mukaddes bir mekândır. 

Sultan Vahdettin Han’ın “Benim hayatımı boşve-

rin, eğer işgalciler Ayasofya’ya çan takmaya gelir-

lerse benden emir beklemeden ateş açın ve son 

nefesinize kadar savaşın” dediği o mabed… 

Gençlik yıllarımızda şöhret bulmuş bir beste 

vardı. Kulaklarımıza çalınan güftesinden bir kısmı 

şöyle idi:

Fatih’in vakfını tutarız müze,

Torunuyuz deyip çıkarız yüze.

Gün gelir bu hesap sorulur bize, 

Görecek göz neden mil Ayasofya.

Torunuyuz demeye ne kadar layığız acaba? 

Ve Ayasofya’nın hesabı sorulmayacakmış gibi ya-

şayıp gidiyoruz. Ve yine şu sözlerle devam edi-

yordu şair:

Gaflet uykusundan millet uyansın,

Hakk’ın boyasıyla yine boyansın.

Zalimlere değil Hakk’a dayansın,

O zaman düşmanlar çil Ayasofya.

Bilmem bu millet gaflet uykusundan uyanır 

mı? Ve yine Hakk’ın boyasıyla boyanıp tekbir se-

daları ile huşu bulur muyuz? Eğer bu millet ister-

se yine bir fatih (açan) gelir bu zulmet son bulur. 

Üstad Necip Fazıl’ın konuşmasında haykırdığı ha-

kikate 2018’de bir çığlıkla eşlik eden Ahmet Ser-

hat Arvas’ın da belirttiği gibi…

“Gün gelecek Ayasofya tekrar gülecek, tekrar 

temizlenecek, tekrar şenlenecek!”

Ve Arvas ekleyerek der ki: “Son sözüm aynı za-

manda duam olsun istedim; Allahuteâla, biz Müs-

lümanlara Ayasofya’da tekrar namaz kılmayı 

nasip etsin. Âmin, inşâallah…”

Boynu bükük Ayasofya’yı hürriyetine kavuştu-

racak olan gençler, Alperenler! Bu büyük ülküye 

sahip çıkmak ancak size yakışır. Bunun için de 

önce Ayasofya’yı tanımalı, bilmelisiniz. Ayasofya 

ne ifade eder? Neden müzedir? Neden açılmalı-

dır? Bütün bunları bilmek sizin üstünüze mukad-

des bir vazifedir. Ne yapmam lazım diyorsanız 

benden size âcizane bir tavsiye; işe “Kılıç Hakkı 

Ayasofya” kitabını okuyarak başlayabilirsiniz. Al-

lahuteâla’nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerini-

ze olsun.
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"Mülkiyeti mazbut Fatih Sultan Mehmet 

Vakfı’na yönetim ve temsili 5737 sayılı Vakıflar Ka-

nunu ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Ayasof-

ya’nın, mülkiyet hakkı ve vakıf hukuku temelinde 

mevcut durumu araştırılmıştır. Taşınmazın 1934 

tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olarak kul-

lanımı incelenmiştir. Ayasofya’nın müze kullanımı-

nın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 17. 

maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1. 

protokolünün 1. maddesi, Anayasa’nın 35. mad-

desi, Türk Medeni Kanunu’nun 683. maddesi, Va-

kıflar Kanunu’nun 3, 6, 16 ve 30. maddesi ve Kül-

tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 10. ve 

11/2. maddesine aykırı olduğu belirlenmiştir. Tüm 

bu hukuksal çerçeveye rağmen yukarıda açıkla-

nan Bakanlar Kurulu Kararına dayandırılan müze 

kullanımının, normlar hiyerarşisi ve özel kanunlar 

arasında yeni tarihli olanın uygulanacağı hukuk il-

kesine aykırı olduğu da açıktır. Yani 1934 tarihli Ba-

kanlar Kurulu Kararı, günümüz hukuk normları 

içinde uygulanabilir değildir. Zira bu karar mazbut 

vakfın günümüzde de halen geçerli olan vakfiyesi 

doğrultusundaki irade beyanını engellemektedir. 

Mülkiyet hakkını kısıtlamakla da kalmayıp ortadan 

kaldırmaktadır. Eserin, kamulaştırma veya başka 

bir kurum tarafından satın alınması da yasal gö-

rünmemektedir." 

Eşref Edib, 29 Mayıs 1970’de Bugün gazetesi-

nin Fetih özel ekinde şu cümleleri aktarıyor:

“Bu kararnâme resmi gazetede neşredilmedi. 

Bugün mecliste bulunan mukaddesatçı milletve-

killeri zahmet ederek Kavanin Dairesinden bunun 

suretini alabilirler. Elbette orada ne sebeple mâ-

bedin kapatıldığı yazılıdır. Hayatta olanlardan da 

izahat isteyebilirler. Ne gibi “Maslahat icabı” böyle 

yapmışlar! Milleti tenvir etsinler. İşte işin bütün 

ipuçları, sırları onların elindedir. O sebeple, o 

“icabı maslahatlar” hükümetçe, meclisçe düşü-

nüldü mü, hâlen devam ediyor mu, yoksa zâil 

oldu mu? Nazar-ı mütaleaya alınsın.”

Yukarıdaki açıklama kısaca şu manaya geliyor. 

Evet, Ayasofya üzerinde kimsenin hakkı yoktur, 

zira mülkiyeti Fatih Sultan Mehmet Vakfı’na ait 

olan bu mekânın vakıf hukuku açısından da gayri-

menkul açısından da tasarruf hakkı kimsede 

değil, vakıftadır. Bu yapıya dokunmak da İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesine göre de Türk Me-

deni kanununa göre de yanlıştır. Ama Bakanlar Ku-

rulu olarak biz böyle uygun gördük, bizim dediği-

miz olur. Bu eserin satılması veya kamulaştırılması 

da kanunlara uygun görünmemektedir.

Bunca yazılandan anladığımızı bir kenara bıra-

kıyorum. Ve yazımıza devam ederken bu hususu 

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’e sormak istiyorum. 

Soru: Üstadım, bu caminin müze olması insan 

haklarına aykırı, cami olması yasak… Arafta kal-

mış bir vaziyette… Ne demek oluyor bunlar?

Necip Fazıl Kısakürek: Ayasofya’yı kapalı tut-

mak, manada bütün camileri ve cami mefhumu-

nu kapalı tutmaktır. Çünkü onların hepsi birer 

mekân, Ayasofya ise ruh, anlattık… Ayasofya’yı ka-

palı tutmak, Yunanlıya “Ben yapamıyorum, sen 

gel de kendi hesabına aç!” demekten farksızdır.

Aman ya Rabbi, bizim camiden müzeye dön-

dürdüğümüzü onun müzeden kiliseye çevirmek is-

tediğini açıkça görüyoruz da anayurt içindeki mu-

kaddesat sembolünü nasıl asli heyetine getiremi-

yoruz! Ayasofya’nın manasını, Yunanlı kadar 

olsun idrak edemiyoruz. O, bizim müze yaptığımı-

zı müze halinde istemiyor. Biz de ona ters cami ya-

palım demiyoruz, elimizde camiyken… Dünyanın 

en korkunç hikmet noktası burası… Bu meselede 

Yunanlıya olsun uymayı, Yunanlıdan ders alarak 

ona karşı durmayı anlayamıyoruz. 

Soru: Üstadım; bu mabed hep böyle gözü 

yaşlı, boynu bükük mü kalacak? Açılmayacak mı?

Necip Fazıl Kısakürek: Gençler! Bugün mü, 

yarın mı, bilemem fakat Ayasofya açılacak! 

Türk’ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüp-

hesi olanlar, Ayasofya’nın da açılıp açılmayacağın-

dan şüphe edebilirler. 

Ayasofya açılacak… Hem de öylesine açılacak 

ki kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş 

kan revan içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya, üs-

tünü başını yırta yırta onun açılan kapılarından dı-

şarıya vuracak! Öylesine açılacak ki bu millete iyi-

lik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanılan 

iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele 

geçecek… 



Ayasofya açılacak! Bütün değer ölçülerini, 

tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırları-

nı, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyarları 

çerçeveleyici aziz bir kitap gibi açılacak… 

Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapı-

sını mühürlediği Ayasofya, yine onların aynı şekil-

de mühürlemeye yeltenip de hiçbir şey yapama-

dığı, günden güne kabaran akınını durduramadı-

ğı ve çığlaşacağı günü dehşetle beklediği mukad-

desatçı Türk gençliğinin kalbine eş açılacak… 

Ayasofya’yı artık önüne geçilmez bir sel, bu 

sel açacak… 

Bekleyin gençler! Biraz daha rahmet yağsın… 

Her yağmurun arkasında bir sel vardır… 

Hepimiz şöyle diyelim, “O selin üstünde bir 

saman çöpü olsam daha ne isterim.” Gençler, ka-

yaları biçecek, ormanları tıraş edecek ve betonar-

meleri söküp götürecek olan bu sel yakındır. 

Allah, mukaddes zatının ve resulünün dostlarıyla 

beraberdir!

Şüphesiz Ayasofya içinde namaz kılınacak bir 

mabetten ibaret değildir. Bir manayı bir şuuru 

ifade eden bir semboldür. Ecdad yadigârıdır ve en 

önemlisi kılıç hakkıdır ve mülkiyeti Fatih Sultan 

Mehmet Han’ın ve onun şahsında kurduğu vakfa 

aittir. İstanbul işgal altında iken dahi mahremiye-

tine dokunulamamıştır. Mülkiyetinin Müslümanla-

ra ait oluşunun tescilli olduğu bu mabed işgal yıl-

larında bile gerekirse canla kanla müdafaa edil-

mesinden çekinilmemiş mukaddes bir mekândır. 

Sultan Vahdettin Han’ın “Benim hayatımı boşve-

rin, eğer işgalciler Ayasofya’ya çan takmaya gelir-

lerse benden emir beklemeden ateş açın ve son 

nefesinize kadar savaşın” dediği o mabed… 

Gençlik yıllarımızda şöhret bulmuş bir beste 

vardı. Kulaklarımıza çalınan güftesinden bir kısmı 

şöyle idi:

Fatih’in vakfını tutarız müze,

Torunuyuz deyip çıkarız yüze.

Gün gelir bu hesap sorulur bize, 

Görecek göz neden mil Ayasofya.

Torunuyuz demeye ne kadar layığız acaba? 

Ve Ayasofya’nın hesabı sorulmayacakmış gibi ya-

şayıp gidiyoruz. Ve yine şu sözlerle devam edi-

yordu şair:

Gaflet uykusundan millet uyansın,

Hakk’ın boyasıyla yine boyansın.

Zalimlere değil Hakk’a dayansın,

O zaman düşmanlar çil Ayasofya.

Bilmem bu millet gaflet uykusundan uyanır 

mı? Ve yine Hakk’ın boyasıyla boyanıp tekbir se-

daları ile huşu bulur muyuz? Eğer bu millet ister-

se yine bir fatih (açan) gelir bu zulmet son bulur. 

Üstad Necip Fazıl’ın konuşmasında haykırdığı ha-

kikate 2018’de bir çığlıkla eşlik eden Ahmet Ser-

hat Arvas’ın da belirttiği gibi…

“Gün gelecek Ayasofya tekrar gülecek, tekrar 

temizlenecek, tekrar şenlenecek!”

Ve Arvas ekleyerek der ki: “Son sözüm aynı za-

manda duam olsun istedim; Allahuteâla, biz Müs-

lümanlara Ayasofya’da tekrar namaz kılmayı 

nasip etsin. Âmin, inşâallah…”

Boynu bükük Ayasofya’yı hürriyetine kavuştu-

racak olan gençler, Alperenler! Bu büyük ülküye 

sahip çıkmak ancak size yakışır. Bunun için de 

önce Ayasofya’yı tanımalı, bilmelisiniz. Ayasofya 

ne ifade eder? Neden müzedir? Neden açılmalı-

dır? Bütün bunları bilmek sizin üstünüze mukad-

des bir vazifedir. Ne yapmam lazım diyorsanız 

benden size âcizane bir tavsiye; işe “Kılıç Hakkı 

Ayasofya” kitabını okuyarak başlayabilirsiniz. Al-

lahuteâla’nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerini-

ze olsun.
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şeref madalyası olarak asılmıştı. Dünyada böyle 

bir olay daha var mı bilinmez. "Son fethedilen 

ama ilk İslam olan mekan..." Ayasofya...

Ayasofya’nın sırları burada bitmiyordu. Şehir 

düşünce hünkârımız Fatih Sultan Mehmed Han, 

Bizans mescidi Ayasofya’yı fethe sembol olsun 

diye camiye çevrilmesini emrediyor. Bu bir kılıç 

hakkıydı aynı zamanda. Hep böyle yapar ve fet-

hedilen yerin nişanesi olsun diye tek bir kiliseyi ca-

miye çevirir, diğer hiçbir mabede dokunmazdı. 

İslam ordusu bir cuma günü İstanbul'a girdi. 

Tabiidir ki namazı hünkârımız kıldıracaktı. O var-

ken hiçbir hocaefendi öne geçmezdi. İstisnasız, o 

tüm hocalardan daha bilgiliydi. Hocalar ona hür-

met ederler, zekâsına ve ilmine hayran kalırlardı.

Gerçek böyledir ama Fatih hemen namaza 

başlamaz, kendisini Fatih yapan hocalarının 

önüne geçmek istemez. Durup bekler bir müd-

det. Herkes ne olduğunu merak ederken o arka-

ya dönerek:

- Aranızda ikindi namazının sünnetini hiç ka-

çırmayan biri var mı, diye sorar.

Herkes şaşkındır, soruya bir anlam veremez-

ler. Fatih bu soruyu neden sormuştur? Cevabını 

öğrenmekle neyi hedeflemektedir? Şimdi bu da iş 

midir, gayri müekked olan bir sünneti terketme-

yen insan olur mu hiç? Kısa süreliğine tüm hoca-

lar bu sorularla meşgul olurlar. 

Fatih cevap alamayınca, soruyu neden sordu-

ğunu açıklamak zorunda kalıyor:

- Bu fetih çok kutsal bir fetihtir. Efendimizin öv-

güsüne mazhar olunmuş bir zaferdir. Böylesi mü-

barek bir fethin ilk cumasını hayatında ikindi na-

mazının sünnetini hiç kaçırmamış olanın kıldırma-

sı daha evla olmaz mı?

Molla Güranî orada, Akşemseddin orada, 

Molla Hüsrev orada… Daha ismini sayamayacağı-

mız nice hocalar, âlimler orada. Herkes birbirine 

bakıyor. Ve o an tüm gözler Akşemseddin’i arıyor. 

"Aranan kişi olsa olsa Akşemseddin Hoca olur." 

deniyor. Hoca Akşemseddin durumu anlıyor, bek-

lentilerin kendisine yöneldiğini kavrıyor ve başını 

önüne eğerek cevaplıyor:

- Bir keresinde evime misafir gelmişti. Misafir-

leri kıramadığım için yanlarından ayrılamadım ve 

ikindi namazı kerahete girdi. Hayatımda kılama-

dığım ikindi namazı sünneti sadece budur, diyor.

Ulu hünkâr bakışlarını hemen herkesin üze-

rinde dolaştırıyor. Bekliyor, bekliyor ve aradığını 

bulamayınca biraz da utanarak konuşuyor:

- 21 yaşımdayım, bu vakte kadar ikindinin sün-

netini dahi olsun hiçbir namazımı kaçırmadım. Ho-

calarım müsaade ederlerse namazı ben kıldırma-

yı arzu ederim.

AYASOFYA VE SELİMİYE
ÖZELİNDE

MABED MEKAN İLİŞKİSİ
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İstanbul bir aşktır şüphesiz. Zaman ve mekan-

la sınırlandırılamayan duyguların makamıdır. Şair 

ilhamını ondan alır, hikayeci meramını ondan bes-

ler. İçtikçe çoğalır, çoğaldıkça güzelleşir. Hiçbir me-

kana nasip olmamış güzelliklere sahiptir İstan-

bul... Lemartine'in "Dünyaya bir kez bakmak isti-

yorsan İstanbul'a bak." sözünde anlamını bulan 

beldedir İstanbul.

Dün böyleydi bu, bugün de böyle... Muhakkak 

ki yarın da böyle olacak. Onca talana, bozguncu-

luğa ve işgale rağmen ahengini koruyan, Üstad 

Necip Fazıl'ın ifadesiyle "Güleni şöyle dursun, ağ-

layanı bahtiyar." olan bir kent. 

Bu yüzden midir ki dünyanın en görkemli ma-

bedi burada inşa edilmiştir? Mabed mekana mı, 

mekan mabede mi meftundur? Boğazlar mı de-

ğerli kılar bu mekanı, yoksa doyumsuz manevi ri-

timlerin gönül dünyasında meltem gibi dolaştığı 

Ayasofya mı? Ya da Ayasofya'nın yanı başındaki 

Osmanlı şaheseri Sultanahmet mi mekanı değerli 

kılar?

Şüphesiz mabed ve mekan arasında sıkı bir et-

kileşim söz konusudur. Zaten bir mekana üslup ka-

zandıran etmenlerin başlıcası maddi kaynakların, 

doğal güzelliklerin yanında manevi kaynaklardır. 

Mekanın biçimlenmesinde manevi dinamiklerin 

rolü, çocuğun büyümesinde annenin rolü gibidir. 

Bunun için her inanç sistemi devlet olduğunda ya 

da bir toprak parçasını sahiplendiğinde oraya 

kendi mabedini inşa etmiştir. Eğer dünyanın en 

görkemli yapısı yapılacaksa ve bu bir mekana inşa 

edilecekse bunun yeri İstanbul olmalıydı. Sinan'a 

aşk veren, ona "Mabed öyle yapılmaz, böyle yapı-

lır." dedirten, Selimiye'yi benzersiz yapmasının il-

hamı da yine buradan çıkmalıydı. Tüm bunlar te-

sadüf müydü yoksa aşk makamından gelen bir 

çağrışımın toprak üzerinde somutlaşması mıydı?

Efendimiz (s.a.v) İstanbul'a özlem duyar da 

O'nun izini takip edenler nasıl rahat uyku uyurlar-

dı? Dünya onların olsa, Peygamber'in sevdalısı ol-

duğu bir toprak alınmadıysa ne ifade ederdi ki? 

Fatih bu yüzden atını denize sürdü. Maşuğun 

gözü kör idi de onun için deniz kara fark etmiyor-

du. Fethin en zor anlarında ellerini yaratıcıya açıp 

"Ya Rab! Fetih ne zaman?" diye yakardığında Ak-

şemseddin onu soyut deryadan çekip çıkarma-

saydı boğazın azgın suları Fatih için şehadet şer-

beti olmaz mıydı?

Fetih ordusu şehre girdiğinde insanlar o kutlu 

mabede sığınmışlardı. Aslında mabede değil, ya-

ratıcıya sığınılıyordu. Mabed O'nun yeryüzündeki 

eviydi zira. Bunun içindir ki Ayasofya en son fet-

hedilen ama ilk İslam olan mekandı. Tüm güzel-

liklerinin yanında bir de bu gerçek onun boynuna 
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AYASOFYA VE SELİMİYE
ÖZELİNDE

MABED MEKAN İLİŞKİSİ
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O an hünkâr gözyaşlarını tutamıyor. Hocasının 

dizlerine kapanıyor ve hüngür hüngür ağlıyor. 

Buna hangi yürek dayanabilir, Ayasofya'nın halı-

ları dakikalarca ağlayan İslam askerlerinin göz-

yaşlarıyla ıslanıyor. 

Artık sır çözülmüş, gizem bozulmuştur. Hoca-

nın gizlisi saklısı kalmamıştır, tam zamanıdır der 

ve anlatır gönüldaşı Molla Gürani'ye:

- Bu çocuk doğduğundan şu vakte kadar ya-

nında ayaklarımı bir kez olsun uzatmadım, say-

gımdan hep bağdaş kurup oturdum... 

Bir aşktır İstanbul...

Sonsuz bir yaratma gücünden beslenen aşk, 

kimi zaman dağlarda çiçek, kimi zaman denizler-

de dalga, kimi zaman da gökyüzünde buluttur. 

Aşk ise yeryüzünde İstanbul'dur. Aşk mekanında 

mükemmele ulaşmayı hedefleyen insanoğlu zih-

ninin, hayal gücünün ve ustalığının elverdiği ölçü-

de yaratıcısına sığınacağı mabedi en ulu yapmaya 

çalışmıştır.

Yüce Allah "Bilinmek istedim, o yüzden insa-

noğlunu yarattım." buyurur. İnsanoğlu da ilk çağ-

lardan bu yana yaratıcısına karşı sorumluluğunu 

yerine getireceği mekanları hayranlık uyandıra-

cak nispette yapmayı arzu etmiştir. Roma âlemi, 

Kral Jistunyus ile bunu Ayasofya ile somutlaştırır-

ken, İslam medeniyeti Selimiye ile Hilal'in tacını 

görkemli olduğu bilinen tüm mabedlere giydir-

miştir. Roma İmparatorluğunun taç giydiği en 

büyük kilise Ayasofya ise, Selimiye bu gerçeği si-

lerek çoktan kendi hanesine yazdırmıştır.

Ayasofya Süleyman mabedine rakip görülü-

yordu, Selimiye ise rakipsiz kaldı. İnançlar ma-

bedlerinin görkemiyle konuşurken bile İslam me-

deniyeti hepsini çevreleyen bir güce sahipti. 

İslam mabedinin eşsiz olması ve benzersiz kal-

ması zaten doğal bir durumdu. Mabedler, mekanı 

medeniyete eviren en önemli güçtü.

Öyle de oldu.

Selam ve dua ile...
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O an Ayasofya’nın içerisi “Allahü Ekber!” sesle-

riyle inliyor. 

Hünkâr imamete geçiyor ama keramet bunun-

la da bitmiyor. İftitah tekbiri aldıktan sonra zammı 

sureye geçmeden sağına soluna selam vererek na-

mazdan çıkıyor. Onunla birlikte herkes namazdan 

çıkıyor. “Neler oluyor!” derken hünkâr hazretleri 

tekrar tekbir alıyor. Sübhaneke’yi okuyup bekliyor 

herkes. Ama hünkâr, aşikâr okuyacağı zammı su-

reye bir türlü geçemiyor. Sağa sola selam vererek 

tekrar namazdan çıkıyor. 

Onun halini görenler vecde kapılıyorlar. Zira 

hünkârın suratı ve alnı kan ter içerisinde. Elini kal-

bine bastırmış, ağlamaklı vaziyette bekliyor. İçeri-

de bulunanlar “Allah, Allah!” diyerek hayret edi-

yorlar. 

O, üçüncü defa tekbir alıyor ve ancak o vakit 

zammı sureyi okumaya başlıyor. 

Namaz bittiğinde herkes kendi dünyasınca yo-

rumlarda bulunuyor. Kibre kapıldığını söyleyenler, 

zammı sureyi unuttu diyenler, heyecanlandığını dü-

şünenler… Hünkâr elbette ki herkesin merak içeri-

sinde kaldığını biliyor. Hocası Akşemseddin’in yanı-

na sokulup meseleyi anlatma ihtiyacı hissediyor:

- Hocam kusurumu mazur görünüz, istedim ki 

namaz sırasında bana ve tüm cemaatime Kâbe-i 

Muazzama görünsün. Yani biz Kâbe’nin önünde 

namaz kılalım. İki defa tekbir aldım fakat Kâbe gö-

rünmedi. Ancak üçüncüsünde Kâbe’yi görebildim, 

sebebi sizce nedendir hocam?

Akşemseddin Hazretleri başını her zamanki yu-

muşaklıkla önüne eğiyor. Böyle yapınca tüm vü-

cudu sanki sarığın altında kayboluyor. İçini çeke-

rek anlatıyor:

- Evladım, ilk iki tekbirde Kâbe’nin karşımızda 

olmadığını biliyordum. O yüzden “İnşallah namazı 

bozar.” diye dua ettim. Beni yanıltmadın ve nama-

zı bozdun. İşte tam o an bana manevi âlemde ce-

maatin en arka safı gösterildi. En arka safta, bir ki-

şilik yerin eksik olduğunu gördüm. Bir an baktım 

ki Hızır Aleyhisselam, o bir kişilik yere doğru saf 

tutmak için geldi. Sonra cemaati atlayıp terler 

içinde kaldığı halde şu deliğe parmağını soktu ve 

Ayasofya'nın yönünü kıbleye doğru çevirdi. 

Ondan sonrada bir kişilik yerin eksik olduğu o safa 

geçti ve namaza durdu. Böylece siz üçüncü kez 

tekbir getirdikten sonra Kâbe’yi karşınızda gördü-

nüz.
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Frenk kelimesinden gelen “frengi” ismine dik-

kat ediniz! Veya frengî ismine dikkat ediniz. Tür-

kün mukaddesatına frengili bir surat gibi bakan 

bu insanlardır ki frenginin ta kendisidirler ve ci-

ğerlerine kadar frengilidirler! 

Şairin; “Şâyestedir denilse, âlem senin meza-

rın…” dedikten sonra, Abdülhak Hamid söylüyor, 

“Hâlâ gelir zeminden tekbir-i zâr-u-zârın…” diye 

belirtmeye çalıştığı; dâva ve gayesi bakımından 

Büyük İskender ve Sezar'ı oda hizmetçiliğine 

kabul etmeyecek kadar üstün hükümdar, başbuğ 

ve aksiyon adamı Fatih, İstanbul'u fethedip onun 

kalbi Ayasofya'da namazını edâ ettiği zaman, Ce-

nubî Fransa'da kırılmış, Viyana'da Batıyı tekrar diş-

leyecek olan İslâm taarruz kıskacının mihver çivi-

sini eline geçirmişti. 

Ayasofya işte bu incecik mildir, bu çividir. Onu 

İslâm kıskacına yerleştiren Fatih Sultan Meh-

met'tir ve eğer ondan sonra kıskaç kapatılama-

dıysa suç kapatamayanlardadır. Fatih'e düşen şe-

refse, erişilir soydan değildir. Kendisinden sonra, 

Kanunî Sultan Süleyman gibi iyi ve kötü arasında-

ki ayırıcı çizgiden başka bir şey olmayan meccanî, 

bedava ihtişam kahramanı, karaların ve denizle-

rin yüce hakanına kadar süren muazzam aksi-

yonda en büyük hız payı, yine Fatihindir. Kanunî 

devrinde teşekkül eden büyük ahenk tablosunun 

unsurları Ebussuud Efendi gibi şeyhülislâm, So-

kollu gibi sadrazam, Baki gibi şair, Sinan gibi 

mimar ve Barbaros gibi amiral, sadece ve sadece 

Fatih'in hareket noktasına bu mili yerleştirdiği kıs-

kaç yüzü suyu hürmetine yetişmiş büyükler… 

Tarihimizde Fatih'ten başka her hükümdarın 

aksiyonu, isterse vatana eklediği toprak Fatihin-

kinden bin misli fazla olsun, ulvî kemâl ve nok-

sansızlık bakımından tamam olmaktan uzaktır. 

Yalnız Fatihtedir ki kendi zaman ve mekânına 

göre, dâva hedefi, muhteşem ve muazzam bir ta-

mamlık içinde göze çarpıyor. 

İşte bütün bunları sembolize eden, remzlen-

diren de doğu ve batı dünyalarının kavşak nokta-

sı, cihanın en güzel beldesi İstanbul ve onun kalbi 

Ayasofya… 

Salîbin ağırlığından kurtarılıp hilâlin kanatla-

rıyla kendisine gök kubbe yolu açılan, böylece 20. 

asır dünyasına gerçek medeniyet ve ebediyet mi-

marisinin ne olduğu kendisiyle gösterilen, Batı 

aklı ve Doğu ruhunu birleştirici, eski Bizans eseri 

ve yeni tekbir yuvası tarihi kubbedir… 

Demek ki Ayasofya; ne taş ne çizgi, ne renk 

ne hacim, ne de bütün bunların madde senfonisi; 

sadece mana, yalnız mana… 

İstanbul'daki Süleymaniye, Edirne'deki Seli-

miye, bunlara karşılık da Roma'daki Sen Piyer, 

Paris'teki Notrdam, bizde ve onlarda daha nicele-

ri, madde ve hattâ gayelerine bağlı mana kıymeti 

olarak, Ayasofya'nın eşik taşına bile denk olamaz. 

Zira bunlardan her biri, kendi gayesinin tabiî şart-

ları içinde, tek taraflı olarak yükseltilmiş bir eser-

ler… Ayasofya ise bunların yanında bir kümes bile 

olsa, öyle bir nasibin sahibi ki; ne madde, ne de 

tek taraflı mana ölçüsüyle ona varmak kabil de-

ğildir… Ayasofya, bir mananın zıt manaya taarruz 

ve onu zebun edişinin, bütün dünyada eşi olma-

yan âbidesidir… Öbürleri belli başlı ruh içinde 

birer mekân da Ayasofya mekân içinde ruh; zıt 

mekânda galip ruh… Yeryüzünde çok kilise cami-

ye ve nice cami kiliseye çevrilmiştir ama böylesi, 

tarihi şartları bakımından tektir. 

Fatih Sultan Mehmed bu hikmeti sezdi ve Aya-

sofya'yı, İstanbul gibi misilsiz bir mahfazanın için-

de, güneş çapında bir pırlanta gibi zapt ve fethet-

ti. 

Tarihimizde daha nice zapt ve fetih hareketi-

nin kahramanı var; niçin hiçbirinin adı, has isim 

olarak Fatih değil? Zira Fatih bu davanın hakikisi-

dir, öbürleri de taklididir. 

İmdi… Biraz evvel işaret ettiğimiz gibi İmperi-

um Romanum, Roman, eski Roma İmparatorlu-

ğundan üstün bir imparatorluğun dev adamı olan 

Türk'ü, bin bir tarihî saik yüzünden cüceleştiriyor-

lar. 10 milyon kilometre karelik bir servet ve 

nimet zeminini, 700 bin kilometre kare murabba 

ve fakir bir anavatan kadrosuna kadar indiriyor-

lar. Fakat bütün bu olanlara rağmen, Fatih'in o 

kadar maharetle yerine oturttuğu mili söküp ata-

mıyorlar, çekip alamıyorlar. Zira İstanbul ve Aya-

sofya, muazzam nasibi icabı, anavatana bitişik, 

kaynaşmış ve onun içinde kalıyor. Hiçbir şey yapı-

lamayınca da dünyada hiçbir milletin başına gel-
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Gençler!

Ayasofya üzerinde çok lâf ettik! Ama lâfta bile 

onu tasarruf edebilmiş, mülkiyetimiz altına alabil-

miş değiliz!

Bana öyle geliyor ki yalnız manayı anlasak, yal-

nız onu yerine getirebilsek Ayasofya'nın kapıları 

sabır taşı gibi çatlar, kendi kendisine açılır. İsterse 

açılmasın; ondan sonra her şey, küçük bir tatbikat 

işinden ibaret kalır.

Biz kimden, neyi istiyoruz?

Yemen'den Viyana'ya, Fas'tan Kafkasya'ya 

kadar en aşağı 10 milyon kilometre karelik bir 

zemin üzerinde… Evet, böyle bir zemin üzerinde… 

Atalarımızın… Ata derken halimize bakıp başımızı 

dövdüğümüz nur insanların… Tohum atarcasına 

her tarafa serptiği kubbelerden birini… 700 bin ki-

lometre kareye indikten ve bu hâlin ismine millî 

kurtuluş dedikten sonra… Evet, bütün bunlardan 

sonra… Toprağı kaybedilmiş kubbelerden birini mi 

istiyoruz? 

İnsana gülerler... Herhangi bir yıldızda bu türlü 

iddialara girişen milletleri sürecek bir tımarhane 

olsa, bizi oraya sürerler. 

Âlemde cüceleşmiş devlerin, eski rollerini ta-

kınmasından daha çirkin bir tablo yoktur. 

“Cüceleşmeyeydin! Şimdi devin hakkından 

nasıl bahsediyorsun?” derler böyle insanlara ve 

milletlere…

Evet, sevgili gençler; bir manzumemde söyle-

diğim gibi kellelerimizi tırnaklarımızla yerinden 

söküp iki diz kapağımıza yerleştirmenin, sonra 

ikinci bir başla onu seyretmenin artık günü geldi-

ğini kabul edelim ve avaz avaz haykıralım ki bizi, 

şiltesi üç kıtayı kaplayan devi cüceleştirdiler. 

Sonra ona iki santim boy ilâve edip Batının bat pa-

zarı veya bitpazarı elbiselerini giydirdiler. Peşin-

den “İşte sana lâyık özgürlük ve uygarlık budur!” 

dediler.

Bu bakımdan Ayasofya… Bakın nedir bu ba-

kımdan Ayasofya? 

Bizi bu hâle getiren; annemizin cennet kokulu 

başörtüsünü sarhoş kusmuğuna bez diye kulla-

nan, ahlâkımızı Paris'in dünya çapındaki Şabane 

kerhanesinden daha aşağıya düşüren, millî kültü-

rümüzü çöplüğe ve millî iktisadımızı kumarhaneye 

çeviren, zekâmızı maymunlaştıran ve kalbimizi 

kanserleştiren, tarihi 126 yıllık cereyanın, kendi öz 

evimizde, yüzümüze kapadığı oda, ruh ve mukad-

desat odamız… Ayasofya budur! 

126 yıl boyunca, dışardan Batı emperyalizma-

sının, içerden de onların sâdık ajanları sıfatıyla koz-

mopolitlerin, Yahudilerin, dönmelerin, masonların 

ve nihayet hepsinin birden ana sermayesi ve gö-

nüllü fedaisi halinde; adı Türk, küfür tip ve 

zümrelerinin idare ettiği bu cereyan, Aya-

sofya'yı müzeye çevirmekle sağlık mü-

zelerindeki balmumundan frengili 

suratlar şeklinde Türkün öz ruhu-

nu müzeye kaldırmış oldu. 

Necip Fazıl KISAKÜREK



Frenk kelimesinden gelen “frengi” ismine dik-

kat ediniz! Veya frengî ismine dikkat ediniz. Tür-

kün mukaddesatına frengili bir surat gibi bakan 
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nubî Fransa'da kırılmış, Viyana'da Batıyı tekrar diş-
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sini eline geçirmişti. 
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dıysa suç kapatamayanlardadır. Fatih'e düşen şe-
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Fatih'in hareket noktasına bu mili yerleştirdiği kıs-
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Tarihimizde Fatih'ten başka her hükümdarın 
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dir, öbürleri de taklididir. 
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Evet, sevgili gençler; bir manzumemde söyle-

diğim gibi kellelerimizi tırnaklarımızla yerinden 

söküp iki diz kapağımıza yerleştirmenin, sonra 

ikinci bir başla onu seyretmenin artık günü geldi-

ğini kabul edelim ve avaz avaz haykıralım ki bizi, 

şiltesi üç kıtayı kaplayan devi cüceleştirdiler. 

Sonra ona iki santim boy ilâve edip Batının bat pa-

zarı veya bitpazarı elbiselerini giydirdiler. Peşin-

den “İşte sana lâyık özgürlük ve uygarlık budur!” 

dediler.

Bu bakımdan Ayasofya… Bakın nedir bu ba-

kımdan Ayasofya? 

Bizi bu hâle getiren; annemizin cennet kokulu 

başörtüsünü sarhoş kusmuğuna bez diye kulla-

nan, ahlâkımızı Paris'in dünya çapındaki Şabane 

kerhanesinden daha aşağıya düşüren, millî kültü-

rümüzü çöplüğe ve millî iktisadımızı kumarhaneye 

çeviren, zekâmızı maymunlaştıran ve kalbimizi 

kanserleştiren, tarihi 126 yıllık cereyanın, kendi öz 

evimizde, yüzümüze kapadığı oda, ruh ve mukad-

desat odamız… Ayasofya budur! 

126 yıl boyunca, dışardan Batı emperyalizma-

sının, içerden de onların sâdık ajanları sıfatıyla koz-

mopolitlerin, Yahudilerin, dönmelerin, masonların 

ve nihayet hepsinin birden ana sermayesi ve gö-

nüllü fedaisi halinde; adı Türk, küfür tip ve 

zümrelerinin idare ettiği bu cereyan, Aya-

sofya'yı müzeye çevirmekle sağlık mü-
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mini taşıyan piyesini, Fransız tiyatrolarından 

Fransa devleti marifetiyle kaldırtan, yoksa bu işin 

harp sebebi olacağını Fransa hükümetinin suratı-

na çarpan Ulu Hakan Abdülhamid Han'dan başka 

kim olabilmiştir? O Abdülhamid Han ki bunca or-

dusundan yalnız bir tanesiyle birkaç gün içinde 

Atina kapılarında görünüvermiş ve küçücük bir 

Yunan şımarıklığını, onlara İstanbul'dan bahset-

tirmek yerine Akropol önlerinde ordugâh kur-

makla cezalandırmıştır. Şimdi o Yunanlı baykuş 

gözlerini üzerimize dikmiş; birinde Ayasofya, öbü-

ründe Rumelihisarı'nın hayali, İstiklâl Sava-

şı'ndaki küstahlığından beter bir nefs emniyeti 

içinde şahlanıp duruyor da bizde onun iki gözünü 

birden çıkaracak enerjiden eser görünmüyor… 

Sebep? Sebep açık… Dedik ki bütün manalar 

Ayasofya'ya bağlı… Ayasofya'nın kapılarıyla bera-

ber ruhumuzu kilitlediler; ruhumuzu kilitlemek 

için Ayasofya'yı kilitledirler… 

Nasıl bütün yollar Roma'ya çıkarsa, Türk ma-

nevi kurtuluş davasının bütün meseleleri de Aya-

sofya'ya ve onu müzeleştiren ellere çıkar. 

Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün kapanık bahtıyla 

beraber açılmalıdır!

Ayasofya'yı kapalı tutmak, manada bütün ca-

mileri ve cami mefhumunu kapalı tutmaktır. 

Çünkü onların hepsi birer mekân, Ayasofya ise 

ruh, anlattık… Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunan-

lıya “Ben yapamıyorum, sen gel de kendi hesabı-

na aç!” demekten farksızdır. Aman ya Rabbi, 

bizim camiden müzeye döndürdüğümüzü, onun 

müzeden kiliseye çevirmek istediğini açıkça görü-

yoruz da anayurt içindeki mukaddesat sembolü-

nü nasıl asli heyetine getiremiyoruz! Ayasofya'nın 

manasını, Yunanlı kadar olsun idrak edemiyoruz. 

O bizim müze yaptığımızı müze halinde istemiyor. 

Biz de ona ters cami yapalım demiyoruz, elimizde 

camiyken… Dünyanın en korkunç hikmet noktası 

burası… Bu meselede Yunanlıya olsun uymayı, 

Yunanlıdan ders alarak ona karşı durmayı anlaya-

mıyoruz. 

Ayasofya'yı kapalı tutmak, Birleşmiş Milletler-

de Afrika'nın yamyam ülkelerine kadar aleyhimiz-

de rey verdirip, kendileri güya müstenkif görünen 

Batılılara “Artık benim hayat hakkım kalmadı!” de-

mektir. Zaten tasdik ediyorlar kalmadığını hayat 

hakkının… Bu kadarını olsun kestiremiyorum. 

Ayasofya'yı kapalı tutmak, bu toprağın üstün-

deki 30 milyon ve altındaki 30 milyar Türk'ün se-

maları tutan lanetine hedef olmaktır. Hissedemi-

yorlar… 

Ayasofya'yı kapalı tutmak; Allah'a sövmeye, 

Kur'an'a tükürmeye, Türk tarihini kubura atma-

ya, Türk iffetini kirletmeye, Türk vatanını esir et-

meye denk bir suçtur. Niçin bu yakıcı, kavurucu, 

kül edici gerçeği ortaya dökemiyoruz. 

Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem; fakat 

Ayasofya açılacak... Türk'ün bu vatanda kalıp kal-

mayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da 

açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler. 

Ayasofya açılacak… Hem de öylesine açılacak 

ki kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş 

kan revan içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya, üs-

tünü başını yırta yırta onun açılan kapılarından dı-

şarıya vuracak... Öylesine açılacak ki bu millete 

iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanı-

lan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde 

ele geçecek… 

Ayasofya açılacak! Bütün değer ölçülerini, 

tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırları-

nı, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyarları 

çerçeveleyici aziz bir kitap gibi açılacak… 

Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapı-

sını mühürlediği Ayasofya, yine onların aynı şekil-

de mühürlemeye yeltenip de hiçbir şey yapama-

dığı, günden güne kabaran akınını durduramadı-

ğı ve çığlaşacağı günü dehşetle beklediği mukad-

desatçı Türk gençliğinin kalbine eş açılacak… 

Ayasofya'yı, artık önüne geçilmez bir sel, bu 

sel açacak… 

Bekleyin gençler! Biraz daha rahmet yağsın… 

Her yağmurun arkasında bir sel vardır… 

Hepimiz şöyle diyelim, “O selin üstünde bir 

saman çöpü olsam daha ne isterim”. Gençler, ka-

yaları biçecek, ormanları tıraş edecek ve betonar-

meleri söküp götürecek olan bu sel yakındır. 

Allah, mukaddes zatının ve resulünün dostlarıyla 

beraberdir…
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memiş bir felâkete yol açılıyor. Ayasofya Türk'ün 

öz evi ve anayurdu içinde güya Türklerin eliyle ma-

nasından koparılıyor. Duvarlarından Allah ve Re-

sulü'nün mukaddes isimleri indiriliyor, iç sıvaları 

kazınıp putlar meydana çıkarılıyor ve hilâlden zi-

yade salibin faziletlerini ilâna memur müze, yani 

içinde İslâmiyet'in gömülü olduğu bir lâhid haline 

getiriliyor. Artık o, basit bir taş yığınıdır. Öyle bir 

taş yığını ki sadece kendisinde kıyılan ulvî mana-

nın katillerini ilân ve ihtarla kalmıyor. Üstelik her 

an salibin ağzından salyasını akıtıcı bir iştah telki-

niyle, Türk'ün ruhuyla beraber maddesini, mad-

desiyle beraber de ruhunu Hıristiyanlık âlemine 

peşkeş çeken, “Buyurun, ne duruyorsunuz; gelin 

ve bizi esir edin!” diyen bir hava yaşatıyor. Ayasof-

ya'nın hilâl hâkimiyetinden uzaklaştırılmasıyla düş-

mana aşılanan gayret, tarafımızdan aşılanan gay-

ret, bir ordunun harp plânlarını satmaktan beter 

bir tehlike ve suç belirtir. Eğer o kökünden tıraş 

edilse ve yıkılsa bir şey değil de, bu haliyle, bütün 

bir milleti ve tarihi her an öldüren, yine dirilten ve 

tekrar öldüren bir felâketten başka bir şey değil-

dir. Böylece Batı dünyasının bize içimizde, içimiz-

deki ajanları vasıtasıyla bize yaptırdığını ne Haçlı-

lar yapabildi ne Moskof ne de Ayasofya'nın gözü 

dönmüş şehvetlisi Yunanlılar… İçimizden yapanla-

ra nispetle… Milyonluk bir orduda, bir emirle her-

kes silahını kalbine dayayıp tetiği çekse ve intihar 

etse bu emrin o orduya vereceği zararı hangi düş-

man sağlayabilir?.. Ayasofya'nın kapatılması işte 

böyle olmuştur. Ve Türk tarihine, mukaddesatına, 

ruhuna, ihanetlerin en büyüğü şeklinde meydana 

gelmiştir. Türk'e İstiklal Savaşı'nda, Türk'ü yoktan 

var ettiğini iddia eden bir zümre ve klik zihniyeti, 

Ayasofya ve Türk vatanını, göklerdeki aslî ve haki-

kî vatanıyla beraber satmıştır. Manada bu böyle… 

Allah diyen bu millet, mutlaka kalacak ve kalaca-

ğına göre, öteki dünyadakinden evvel, bu dünya-

da hesap gününü açacaktır. 

Ayasofya, muayyen bir idare ve zihniyetin ge-

tirdiği ruhî, ahlâkî, içtimaî, iktisadî, idarî, siyasî fe-

laketler eliyle Batı dünyasına hediye edilen milli 

kıymetler kutusu üzerindeki fiyongolu kurdeledir. 

Topyekûn, şahsiyetlerini düşmana teslim edici 

böyle hediyeleri veren milletler ise, hediyeyi alan-

lar nazarında hakir ve zelildir. İşte Kıbrıs davası! O 

kadar Batılılaştığımızı, uygarlaştığımızı, özgürleş-

tiğimizi, kendisinden olduğumuzu iddia ettiğimiz 

Batı'nın bize muamelesine dikkat etmiyor musun? 

Bizim, kendimizi kendimizden saymamız pahası-

na, Batılı bizi asla kendisinden saymıyor. O, ne Do-

ğulu ne de Batılı bu mukallit ve bulamaç insanı be-

nimsemiyor; ismini taşıdığı Greko-Lâtin medeni-

yetinin piçleşmiş uzvunu, sefil Yunanlıyı, şımarık 

çocuğu halinde her ân tatmin ve bize tercih et-

mekten başka bir şey düşünmüyor. Büyük İngiliz 

şairi Lord Byron'ın Türklere karşı Yunan istiklâl çar-

pışmalarında öldüğünü ve Yunan topraklarında 

yattığını bilmeyen diplomatlarımız, hâlâ selâmeti 

Türk'ün öz şahsiyetinde değil, Batılıya Batılı gö-

rünmek özentisinde arıyor. 

Hayır! Batılıdan, sığıntısı olmak yoluyla sağla-

nabilecek hiçbir himaye ve sahabet mevcut değil-

dir. Biz bu kafayla gittikçe de başımıza daha neler 

geleceği görülecektir. 

Bütün bu manalar Ayasofya'ya bağlı… Daha 

neler ve neler… Türk İstiklâl Savaşı'nın temiz ru-

huna leke düşürenler, o ruha ve onun müspet tem-

silcilerine rağmen kazanılmış bir istiklâli topyekûn 

tersine çevirme yoluna girmişlerdir. 

Belirttik ki kendi öz mukaddesat ve tarihini 

kendi öz yurdunda maskara edenlere, o mukad-

desat ve tarihin düşmanları hürmet etmez, tiksin-

tiyle bakar. İşte, dünyada ve dış politikada yüzü-

müze kapanan kapılar bunun için örtülüyor. Doğ-

rudan doğruya bunun için olmasa da dolayısıyla 

bunun için… Şahsiyetsizliğin ceremesi… Bunun 

içindir ki Avrupa, köküne kadar şahsiyet heykeli 

İkinci Abdülhamid Han'a, onu baş düşmanı bildiği 

halde, hürmet ediyordu. Almanya imparatoru Wil-

helm siyaseti ondan öğrendiğini söylüyor ve 

Prens Bismark Abdülhamid nefretiyle doluyken 

onu asrın en büyük siyaset dehası diye gösteri-

yordu. 

Eğer Abdülhamid, Ayasofya'yı müze yapmak 

karşılığında bütün dünya hazinelerini kendisine ve-

receklerini söyleselerdi; nefretle reddeder, devleti 

değil hayatını almakla tehdit etselerdi son damla 

kanına kadar akıtmakta çekinmezdi. Dinsiz Vol-

ter'in Allah Rasulüne ait, onun mukaddes has is-



mini taşıyan piyesini, Fransız tiyatrolarından 

Fransa devleti marifetiyle kaldırtan, yoksa bu işin 

harp sebebi olacağını Fransa hükümetinin suratı-

na çarpan Ulu Hakan Abdülhamid Han'dan başka 

kim olabilmiştir? O Abdülhamid Han ki bunca or-

dusundan yalnız bir tanesiyle birkaç gün içinde 

Atina kapılarında görünüvermiş ve küçücük bir 

Yunan şımarıklığını, onlara İstanbul'dan bahset-

tirmek yerine Akropol önlerinde ordugâh kur-

makla cezalandırmıştır. Şimdi o Yunanlı baykuş 

gözlerini üzerimize dikmiş; birinde Ayasofya, öbü-

ründe Rumelihisarı'nın hayali, İstiklâl Sava-

şı'ndaki küstahlığından beter bir nefs emniyeti 

içinde şahlanıp duruyor da bizde onun iki gözünü 

birden çıkaracak enerjiden eser görünmüyor… 

Sebep? Sebep açık… Dedik ki bütün manalar 

Ayasofya'ya bağlı… Ayasofya'nın kapılarıyla bera-

ber ruhumuzu kilitlediler; ruhumuzu kilitlemek 

için Ayasofya'yı kilitledirler… 

Nasıl bütün yollar Roma'ya çıkarsa, Türk ma-

nevi kurtuluş davasının bütün meseleleri de Aya-

sofya'ya ve onu müzeleştiren ellere çıkar. 

Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün kapanık bahtıyla 

beraber açılmalıdır!

Ayasofya'yı kapalı tutmak, manada bütün ca-

mileri ve cami mefhumunu kapalı tutmaktır. 

Çünkü onların hepsi birer mekân, Ayasofya ise 

ruh, anlattık… Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunan-

lıya “Ben yapamıyorum, sen gel de kendi hesabı-

na aç!” demekten farksızdır. Aman ya Rabbi, 

bizim camiden müzeye döndürdüğümüzü, onun 

müzeden kiliseye çevirmek istediğini açıkça görü-

yoruz da anayurt içindeki mukaddesat sembolü-

nü nasıl asli heyetine getiremiyoruz! Ayasofya'nın 

manasını, Yunanlı kadar olsun idrak edemiyoruz. 

O bizim müze yaptığımızı müze halinde istemiyor. 

Biz de ona ters cami yapalım demiyoruz, elimizde 

camiyken… Dünyanın en korkunç hikmet noktası 

burası… Bu meselede Yunanlıya olsun uymayı, 

Yunanlıdan ders alarak ona karşı durmayı anlaya-

mıyoruz. 

Ayasofya'yı kapalı tutmak, Birleşmiş Milletler-

de Afrika'nın yamyam ülkelerine kadar aleyhimiz-

de rey verdirip, kendileri güya müstenkif görünen 

Batılılara “Artık benim hayat hakkım kalmadı!” de-

mektir. Zaten tasdik ediyorlar kalmadığını hayat 

hakkının… Bu kadarını olsun kestiremiyorum. 

Ayasofya'yı kapalı tutmak, bu toprağın üstün-

deki 30 milyon ve altındaki 30 milyar Türk'ün se-

maları tutan lanetine hedef olmaktır. Hissedemi-

yorlar… 

Ayasofya'yı kapalı tutmak; Allah'a sövmeye, 

Kur'an'a tükürmeye, Türk tarihini kubura atma-

ya, Türk iffetini kirletmeye, Türk vatanını esir et-

meye denk bir suçtur. Niçin bu yakıcı, kavurucu, 

kül edici gerçeği ortaya dökemiyoruz. 

Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem; fakat 

Ayasofya açılacak... Türk'ün bu vatanda kalıp kal-

mayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da 

açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler. 

Ayasofya açılacak… Hem de öylesine açılacak 

ki kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş 

kan revan içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya, üs-

tünü başını yırta yırta onun açılan kapılarından dı-

şarıya vuracak... Öylesine açılacak ki bu millete 

iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanı-

lan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde 

ele geçecek… 

Ayasofya açılacak! Bütün değer ölçülerini, 

tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırları-

nı, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyarları 

çerçeveleyici aziz bir kitap gibi açılacak… 

Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapı-

sını mühürlediği Ayasofya, yine onların aynı şekil-

de mühürlemeye yeltenip de hiçbir şey yapama-

dığı, günden güne kabaran akınını durduramadı-

ğı ve çığlaşacağı günü dehşetle beklediği mukad-

desatçı Türk gençliğinin kalbine eş açılacak… 

Ayasofya'yı, artık önüne geçilmez bir sel, bu 

sel açacak… 

Bekleyin gençler! Biraz daha rahmet yağsın… 

Her yağmurun arkasında bir sel vardır… 

Hepimiz şöyle diyelim, “O selin üstünde bir 

saman çöpü olsam daha ne isterim”. Gençler, ka-

yaları biçecek, ormanları tıraş edecek ve betonar-

meleri söküp götürecek olan bu sel yakındır. 

Allah, mukaddes zatının ve resulünün dostlarıyla 

beraberdir…
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memiş bir felâkete yol açılıyor. Ayasofya Türk'ün 

öz evi ve anayurdu içinde güya Türklerin eliyle ma-

nasından koparılıyor. Duvarlarından Allah ve Re-

sulü'nün mukaddes isimleri indiriliyor, iç sıvaları 

kazınıp putlar meydana çıkarılıyor ve hilâlden zi-

yade salibin faziletlerini ilâna memur müze, yani 

içinde İslâmiyet'in gömülü olduğu bir lâhid haline 

getiriliyor. Artık o, basit bir taş yığınıdır. Öyle bir 

taş yığını ki sadece kendisinde kıyılan ulvî mana-

nın katillerini ilân ve ihtarla kalmıyor. Üstelik her 

an salibin ağzından salyasını akıtıcı bir iştah telki-

niyle, Türk'ün ruhuyla beraber maddesini, mad-

desiyle beraber de ruhunu Hıristiyanlık âlemine 

peşkeş çeken, “Buyurun, ne duruyorsunuz; gelin 

ve bizi esir edin!” diyen bir hava yaşatıyor. Ayasof-

ya'nın hilâl hâkimiyetinden uzaklaştırılmasıyla düş-

mana aşılanan gayret, tarafımızdan aşılanan gay-

ret, bir ordunun harp plânlarını satmaktan beter 

bir tehlike ve suç belirtir. Eğer o kökünden tıraş 

edilse ve yıkılsa bir şey değil de, bu haliyle, bütün 

bir milleti ve tarihi her an öldüren, yine dirilten ve 

tekrar öldüren bir felâketten başka bir şey değil-

dir. Böylece Batı dünyasının bize içimizde, içimiz-

deki ajanları vasıtasıyla bize yaptırdığını ne Haçlı-

lar yapabildi ne Moskof ne de Ayasofya'nın gözü 

dönmüş şehvetlisi Yunanlılar… İçimizden yapanla-

ra nispetle… Milyonluk bir orduda, bir emirle her-

kes silahını kalbine dayayıp tetiği çekse ve intihar 

etse bu emrin o orduya vereceği zararı hangi düş-

man sağlayabilir?.. Ayasofya'nın kapatılması işte 

böyle olmuştur. Ve Türk tarihine, mukaddesatına, 

ruhuna, ihanetlerin en büyüğü şeklinde meydana 

gelmiştir. Türk'e İstiklal Savaşı'nda, Türk'ü yoktan 

var ettiğini iddia eden bir zümre ve klik zihniyeti, 

Ayasofya ve Türk vatanını, göklerdeki aslî ve haki-

kî vatanıyla beraber satmıştır. Manada bu böyle… 

Allah diyen bu millet, mutlaka kalacak ve kalaca-

ğına göre, öteki dünyadakinden evvel, bu dünya-

da hesap gününü açacaktır. 

Ayasofya, muayyen bir idare ve zihniyetin ge-

tirdiği ruhî, ahlâkî, içtimaî, iktisadî, idarî, siyasî fe-

laketler eliyle Batı dünyasına hediye edilen milli 

kıymetler kutusu üzerindeki fiyongolu kurdeledir. 

Topyekûn, şahsiyetlerini düşmana teslim edici 

böyle hediyeleri veren milletler ise, hediyeyi alan-

lar nazarında hakir ve zelildir. İşte Kıbrıs davası! O 

kadar Batılılaştığımızı, uygarlaştığımızı, özgürleş-

tiğimizi, kendisinden olduğumuzu iddia ettiğimiz 

Batı'nın bize muamelesine dikkat etmiyor musun? 

Bizim, kendimizi kendimizden saymamız pahası-

na, Batılı bizi asla kendisinden saymıyor. O, ne Do-

ğulu ne de Batılı bu mukallit ve bulamaç insanı be-

nimsemiyor; ismini taşıdığı Greko-Lâtin medeni-

yetinin piçleşmiş uzvunu, sefil Yunanlıyı, şımarık 

çocuğu halinde her ân tatmin ve bize tercih et-

mekten başka bir şey düşünmüyor. Büyük İngiliz 

şairi Lord Byron'ın Türklere karşı Yunan istiklâl çar-

pışmalarında öldüğünü ve Yunan topraklarında 

yattığını bilmeyen diplomatlarımız, hâlâ selâmeti 

Türk'ün öz şahsiyetinde değil, Batılıya Batılı gö-

rünmek özentisinde arıyor. 

Hayır! Batılıdan, sığıntısı olmak yoluyla sağla-

nabilecek hiçbir himaye ve sahabet mevcut değil-

dir. Biz bu kafayla gittikçe de başımıza daha neler 

geleceği görülecektir. 

Bütün bu manalar Ayasofya'ya bağlı… Daha 

neler ve neler… Türk İstiklâl Savaşı'nın temiz ru-

huna leke düşürenler, o ruha ve onun müspet tem-

silcilerine rağmen kazanılmış bir istiklâli topyekûn 

tersine çevirme yoluna girmişlerdir. 

Belirttik ki kendi öz mukaddesat ve tarihini 

kendi öz yurdunda maskara edenlere, o mukad-

desat ve tarihin düşmanları hürmet etmez, tiksin-

tiyle bakar. İşte, dünyada ve dış politikada yüzü-

müze kapanan kapılar bunun için örtülüyor. Doğ-

rudan doğruya bunun için olmasa da dolayısıyla 

bunun için… Şahsiyetsizliğin ceremesi… Bunun 

içindir ki Avrupa, köküne kadar şahsiyet heykeli 

İkinci Abdülhamid Han'a, onu baş düşmanı bildiği 

halde, hürmet ediyordu. Almanya imparatoru Wil-

helm siyaseti ondan öğrendiğini söylüyor ve 

Prens Bismark Abdülhamid nefretiyle doluyken 

onu asrın en büyük siyaset dehası diye gösteri-

yordu. 

Eğer Abdülhamid, Ayasofya'yı müze yapmak 

karşılığında bütün dünya hazinelerini kendisine ve-

receklerini söyleselerdi; nefretle reddeder, devleti 

değil hayatını almakla tehdit etselerdi son damla 

kanına kadar akıtmakta çekinmezdi. Dinsiz Vol-

ter'in Allah Rasulüne ait, onun mukaddes has is-



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla...

Anadolu'nun bağrından çıkmış, "İ'lâ-yı 

Kelimetullah için Nizam-ı Âlem" diyen gönül 

erleri, Alperenler ve değerli okurlar; Allah'ın 

selamı, bereketi ve mağfireti üzerine olsun.

İstanbul, Fahr-i Kâinât Efendimiz sallallahu 

aleyhi ve sellem'in "Onu fetheden kumandan ne 

güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel 

askerdir." kıymetli vecizlerine mazhar olmak 

isteyen Alperenlerin hayallerini sekiz asır süsledi. 

Kıtaların ve kültürlerin buluşma noktasında yer 

alan İstanbul, üç imparatorluğa başkentlik 

yapmış bir şehirdir. Tarihinin her döneminde bir 

"dünya kenti" olan İstanbul; siyasi, iktisadi ve 

kültürel bir merkez olma niteliğini halen 

korumaktadır. Fetihle birlikte, devletin başkenti 

olmasının yanında ilim ve kültürün de başkenti 

olan İstanbul, Osmanlı Devleti'nin temellerindeki 

manevi harçla yoğrulmuş aşkın, tutkunun ve 

hasretin de başkenti olmuştur. Osmanlı 

Devleti'nin kuruluşunda, fetihlerin hızlanmasına 

ve gönül fetihlerinin gerçekleştirilmesine imkân 

tanıyan ve İstanbul'un fethinde de yer aldıkları 

bilinen Alperenler, şehrin fethinden hemen sonra 

bu şehirdeki ilk örgütlenmelerini, genellikle 

kiliseden çevrilen tekkelerde gerçekleştir-

mişlerdir. 

Ayasofya'nın tarihçesine baktığımızda, Doğu 

Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış 

olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez 

inşa edildiğini görürüz. İlk yapıldığında Megale 

Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5. 

yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik) 

olarak tanımlanmıştır. Ayasofya, Doğu Roma 

İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç 

giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak 

katedral işlevi görmüştür. Fatih Sultan Mehmed 

Han Hazretleri'nin 1453'te İstanbul'u fethet-

mesiyle Ayasofya, fethin nişanesi olarak camiye 

çevrilmiştir. Ecdadımızın cari âdetine göre bir 

şehir fetholunduğunda, fethi yapan hünkâr veya 

kumandan ancak cuma günü şehre girer, o 

zamana kadar mahallin cami haline çevrilen en 

büyük kilisesinde cuma namazını eda ederdi. 

Fatih Sultan Mehmed de 30 Mayıs Cuma günü 

şehre girdi. Ayasofya kilisesi temizlenmiş, 

kubbenin sağlam kalmış kısmının altı namaz 

kılınacak hale sokulmuş, muvakkat bir mihrap 

oturtulmuştu. Akşemseddin Hazretlerinin 

imametinde, Fatih Sultan Mehmed Han 

Hazretleri cuma namazını eda ettiler. Bu andan 

itibaren Ayasofya kilisesi, Ayasofya Camii 

olmuştur.  Fet ihten hemen sonra yapı 

güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve 

Osmanlı dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak 

varlığını sürdürmüştür.

İmanın küfre karşı verdiği mücadelenin 

benliğinde müşahhaslaştığı Ayasofya; bugün 

hangi naylon kararnameler, hangi karanlık 

mahfillerin kamuoyu nezdinden kabul görmeyi 

amaçlayan söylemleriyle kapalı tutuluyor, 

idrakindeyiz lâkin çok daha iyi bildiğimiz bir şey 

var ise o da şudur ki Ayasofya, yeniden ibadete 

açılacağı günün hasretiyle sinesine od düşen 

Alperenlerin rüyalarını halen süslemektedir! 

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in de buyurduğu 

üzere "Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin 

mühürlediği, onların aynı şekilde mühürlemeğe 

yeltenip de hiçbir şey yapamadığı, günden güne 

kabaran akınını durduramadığı ve çığlaştığı günü 

dehşetle kolladığı mukaddesatçı Türk gençliğinin 

kalbi gibi açılacak… Ayasofya'yı, artık önüne 

geçilmez bu sel açacak… Bekleyin gençler! Biraz 

daha rahmet yağsın… Sel yakındır."

Bu vesileyle kutlu müjdeye nail olan; 

yiğitliğin, cesaretin, azmin ve feragatin en 

mükemmel örneklerini, mücadelenin en güzelini 

sergileyen ecdâd-ı izâm hazerâtının, cümle 

evliyâullahın ve şehîd-ü şühedânın azîz ruhlarının 

mesrûr, bizler için vesile-i rahmet ve şefaat 

olması niyâzıyla dünyanın her yerinde "İ'lâ-yı 

Kelimetullah" mücadelesi vermiş olanları rahmet 

ve şükranla yâd ediyorum. Gönüller rûşen, ahir 

ve âkıbet hayr olsun. Vesselâm.

FETHİN MAHZUN NİŞANESİ:
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Furkan YAYLA

Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği, başkentin 

en büyük kilisesi olarak katedral işlevi görmüştür. Fatih Sultan Mehmed Han 

Hazretleri'nin 1453'te İstanbul'u fethet-mesiyle Ayasofya, fethin nişanesi olarak camiye 

çevrilmiştir. Ecdadımızın cari âdetine göre bir şehir fetholunduğunda, fethi yapan 

hünkâr veya kumandan ancak cuma günü şehre girer, o zamana kadar mahallin cami 

haline çevrilen en büyük kilisesinde cuma namazını eda ederdi. 



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla...

Anadolu'nun bağrından çıkmış, "İ'lâ-yı 

Kelimetullah için Nizam-ı Âlem" diyen gönül 

erleri, Alperenler ve değerli okurlar; Allah'ın 

selamı, bereketi ve mağfireti üzerine olsun.

İstanbul, Fahr-i Kâinât Efendimiz sallallahu 

aleyhi ve sellem'in "Onu fetheden kumandan ne 

güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel 

askerdir." kıymetli vecizlerine mazhar olmak 

isteyen Alperenlerin hayallerini sekiz asır süsledi. 

Kıtaların ve kültürlerin buluşma noktasında yer 

alan İstanbul, üç imparatorluğa başkentlik 

yapmış bir şehirdir. Tarihinin her döneminde bir 

"dünya kenti" olan İstanbul; siyasi, iktisadi ve 

kültürel bir merkez olma niteliğini halen 

korumaktadır. Fetihle birlikte, devletin başkenti 

olmasının yanında ilim ve kültürün de başkenti 

olan İstanbul, Osmanlı Devleti'nin temellerindeki 

manevi harçla yoğrulmuş aşkın, tutkunun ve 

hasretin de başkenti olmuştur. Osmanlı 

Devleti'nin kuruluşunda, fetihlerin hızlanmasına 

ve gönül fetihlerinin gerçekleştirilmesine imkân 

tanıyan ve İstanbul'un fethinde de yer aldıkları 

bilinen Alperenler, şehrin fethinden hemen sonra 

bu şehirdeki ilk örgütlenmelerini, genellikle 

kiliseden çevrilen tekkelerde gerçekleştir-
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Ayasofya'nın tarihçesine baktığımızda, Doğu 

Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış 

olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez 

inşa edildiğini görürüz. İlk yapıldığında Megale 

Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5. 

yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik) 

olarak tanımlanmıştır. Ayasofya, Doğu Roma 

İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç 

giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak 

katedral işlevi görmüştür. Fatih Sultan Mehmed 

Han Hazretleri'nin 1453'te İstanbul'u fethet-

mesiyle Ayasofya, fethin nişanesi olarak camiye 

çevrilmiştir. Ecdadımızın cari âdetine göre bir 

şehir fetholunduğunda, fethi yapan hünkâr veya 

kumandan ancak cuma günü şehre girer, o 

zamana kadar mahallin cami haline çevrilen en 

büyük kilisesinde cuma namazını eda ederdi. 

Fatih Sultan Mehmed de 30 Mayıs Cuma günü 

şehre girdi. Ayasofya kilisesi temizlenmiş, 

kubbenin sağlam kalmış kısmının altı namaz 

kılınacak hale sokulmuş, muvakkat bir mihrap 

oturtulmuştu. Akşemseddin Hazretlerinin 

imametinde, Fatih Sultan Mehmed Han 

Hazretleri cuma namazını eda ettiler. Bu andan 

itibaren Ayasofya kilisesi, Ayasofya Camii 

olmuştur.  Fet ihten hemen sonra yapı 

güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve 

Osmanlı dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak 

varlığını sürdürmüştür.

İmanın küfre karşı verdiği mücadelenin 

benliğinde müşahhaslaştığı Ayasofya; bugün 

hangi naylon kararnameler, hangi karanlık 

mahfillerin kamuoyu nezdinden kabul görmeyi 

amaçlayan söylemleriyle kapalı tutuluyor, 

idrakindeyiz lâkin çok daha iyi bildiğimiz bir şey 

var ise o da şudur ki Ayasofya, yeniden ibadete 

açılacağı günün hasretiyle sinesine od düşen 

Alperenlerin rüyalarını halen süslemektedir! 

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in de buyurduğu 
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mühürlediği, onların aynı şekilde mühürlemeğe 

yeltenip de hiçbir şey yapamadığı, günden güne 

kabaran akınını durduramadığı ve çığlaştığı günü 

dehşetle kolladığı mukaddesatçı Türk gençliğinin 

kalbi gibi açılacak… Ayasofya'yı, artık önüne 

geçilmez bu sel açacak… Bekleyin gençler! Biraz 

daha rahmet yağsın… Sel yakındır."

Bu vesileyle kutlu müjdeye nail olan; 

yiğitliğin, cesaretin, azmin ve feragatin en 

mükemmel örneklerini, mücadelenin en güzelini 

sergileyen ecdâd-ı izâm hazerâtının, cümle 

evliyâullahın ve şehîd-ü şühedânın azîz ruhlarının 

mesrûr, bizler için vesile-i rahmet ve şefaat 

olması niyâzıyla dünyanın her yerinde "İ'lâ-yı 

Kelimetullah" mücadelesi vermiş olanları rahmet 

ve şükranla yâd ediyorum. Gönüller rûşen, ahir 

ve âkıbet hayr olsun. Vesselâm.
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Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği, başkentin 

en büyük kilisesi olarak katedral işlevi görmüştür. Fatih Sultan Mehmed Han 

Hazretleri'nin 1453'te İstanbul'u fethet-mesiyle Ayasofya, fethin nişanesi olarak camiye 

çevrilmiştir. Ecdadımızın cari âdetine göre bir şehir fetholunduğunda, fethi yapan 

hünkâr veya kumandan ancak cuma günü şehre girer, o zamana kadar mahallin cami 

haline çevrilen en büyük kilisesinde cuma namazını eda ederdi. 



9 Temmuz 1954 tarihli nüshada H.R.Y 

imzasıyla 10. sayfada Ayasofya konusuna temas 

edilmiştir. Yazı, yazarın Ayasofya'yı ziyaret ettiği 

bilgisi ile başlıyor. Necip Fazıl üslubu tadındaki 

yazı:

“Gönlümün bütün kapılarını arkasına kadar 

açarak söylediklerini yutarcasına dinledim. 

Yeryüzünden, yerin altından ve üstünden, her 

şeyden her istikametten, her meseleden, 

bahsetti. Ayasofya; beni tahlil, terkip, inşa ve 

ibda etti; irşad etti, tenvir etti. 

Dergâhından ayrılırken bir buğu kadar hafifle-

diğimi hissettim. Söylediklerini nakledeme-

yeceğim, ahdimiz var. Ayasofya… Bize ait epey 

şeyler biliyor. Meselâ 163. maddeden haber-

dardı... Kendisi söylemedi ama halinden anladım. 

Ayasofya'nın ıstırabı bir ölüm acısı değil, bir 

doğum sıkıntısıymış meğer... Bu ıstıraptan kurtul-

duğu gün, bana söylediklerini, minarelerine 

mahya kurup ilan edecek. İşte Ayasofya… 

Doğurmak için o günün doğmasını bekliyor.” 

sözleriyle sona eriyor.

20 Mart 1959 tarihli nüshada Hadiselere Bakış 

sütununda Peyami Safa'nın “Ayasofya” başlıklı 

yazısını görüyoruz. Peyami Safa da söz olarak 

Ayasofya'nın cami olarak faaliyetine devam 

etmesini istemektedir. 1 Aralık 1965 tarihli 

nüshada ise Mustafa Yazgan'ın yazısının başlığı 

“Ayasofya Cami Olmalıdır!” şeklindedir. Bunun 

dini, milli, hukuki, siyasi ve içtimai bir gerçek 

olduğu vurgulanmaktadır. 

Gazetede Necip Fazıl imzası adı altında 

yazılanlar kapaktan verilmiştir. 10 Nisan 1959 

tarihli nüshada Büyük Doğu, Ayasofya kapağı ile 

çıkmıştır. Ayasofya fotoğrafının da yer aldığı 

kapakta ağlayan bir kadın resmine de yer verilmiş 

olup resmin yan tarafında; “Ayasofya'ya Anam 

Ağlıyor” ifadesi konulmuştur. Necip Fazıl 

Kısakürek makalesine Ayasofya için “O bir 

remzdir. Türk'ün ruhi ve milli remzi” sözleriyle 

başlamaktadır ve devamında bunun gerek-

çelerini anlatmaktadır. Başmakale Ayasofya'nın 

tekrar cami olarak açılmasını bayram olarak 

görerek sona ermektedir.

 

BÜYÜK DOĞU DERGİSİ'NDE
AYASOFYA…
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Bu yazımızın konusu Büyük Doğu Dergisi'nin 

Ayasofya meselesine bakışıdır. Birinci sayısı 17 

Eylül 1943 tarihinde yayınlanan derginin son 

sayısı 5 Haziran 1978 tarihinde yayınlanmıştır. 

Necip Fazıl Kısakürek'in çıkarttığı dergi; yayın 

hayatında bulunduğu 35 yılda, aralıklı olarak 16 

devre olarak çıkmıştır. Üç ayrı devrede günlük 

gazete olarak yayınlanmış ve toplam 241 sayı 

çıkmıştır. Haftalık, aylık ve on beş günlük serilerde 

ise 13 devrede toplam 328 sayı yayınlanmıştır.

Büyük Doğu Dergisi'nin sayfalarına Ayasofya 

konusu ilk defa 5. devrede, 6 Ocak 1950 tarihinde 

yayınlanan 13. sayıda “Ayasofya'nın Manası” 

başlığı altında ve kapak sayfasında verilmiştir. 

Dolayısıyla Ayasofya konusu derginin sayfalarında 

Türkiye çok partili hayata geçtikten sonra yer 

almaya başlamıştır. Necip Fazıl Kısakürek 

tarafından kaleme alındığı tahmin edilen ve 

bozulmuş Ayasofya Camii fotoğrafı ile birlikte yer 

alan dört paragraflık yazıda:

“Kendi ruh ve mânisiyle alâkasız bir günde, 

yalnız madde ışıklarıyla süsledikleri bu mabedin 

acıklı haline bakın! Onun bu ışıkları, ruhunun ne 

koyu karanlıklar içinde tutulduğunu, onun sadece 

plâstik ve estetik bir hüviyet olarak bezendiğine 

işarettir! Bu hal; mabedi plâstik bir çizgi yığını 

telâkki etme hali, onu büsbütün yıkmaktan da 

beter değil midir?

Bugün sırf coğrafya vaziyetimiz yüzü suyu 

hürmetine cihanın kilit noktalarından birini elde 

bulundurmamızın şerefi, bize işte bu mabedin 

hediyesidir! Tam 4 asırdır tüketile tüketile hâlâ 

tükenmemiş bulunan bu şerefin en büyük 

kahramanı Fatih Sultan Mehmed değil midir?

Fatih' in,  ik i  rakip dünya arasındaki 

mücadelede en büyük zafer abidesi de Ayasofya 

Camii... Şarkî Roma İmparatorluğunun kilisesini 

camiye döndüren kahramanın bu eserini müzeye 

çevirdiler! Türkün manasını topyekûn inkârdan 

ibaret bu fiil karşısında hâlâ ne konuşuyoruz? 

Fethin 500. yılını mı?” sözlerine yer verilmiştir. 

Üçüncü paragraftan Ayasofya'nın müzeye 

dönüştürüldüğüne vurgu yapılmaktadır. 24 Kasım 

1935 günü altında Cumhurbaşkanı Mustafa 

Kemal Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü'nün 

imzalarının olduğu Bakanlar Kurulu kararıyla 

müzeye çevrilen Ayasofya; Büyük Doğu 

dergisinde, derginin faaliyete geçmesinden yedi 

yıl sonra ilk defa gündeme getirilmiştir.

Daha sonra derginin 9 Temmuz 1954, 20 Mart 

1959, 10 Nisan 1959, 1 Aralık 1965, 5 Ocak 1966 

ve Kasım 1969 tarihli sayılarda altı defa daha 

Ayasofya'nın Büyük Doğu Dergisinde yer aldığı 

görülmüştür. 

Derginin Kasım 1969 tarihli nüshasında 

(ss.15-17,dev.34) Prof. Dr. Rıdvan Balkır imzasıyla 

yayınlanan makalede Ayasofya'nın tarihçesine ve 

mimari özelliklerine temas edilmiştir. Bu yazıda 

“Ayasofya Camii” ifadesi kullanılmakta ve 5 

Osmanlı padişahının bahçesinde gömülü olduğu 

belirtilmektedir.

Cafer VAYNİ
Sosyolog



9 Temmuz 1954 tarihli nüshada H.R.Y 

imzasıyla 10. sayfada Ayasofya konusuna temas 

edilmiştir. Yazı, yazarın Ayasofya'yı ziyaret ettiği 

bilgisi ile başlıyor. Necip Fazıl üslubu tadındaki 

yazı:

“Gönlümün bütün kapılarını arkasına kadar 

açarak söylediklerini yutarcasına dinledim. 

Yeryüzünden, yerin altından ve üstünden, her 

şeyden her istikametten, her meseleden, 

bahsetti. Ayasofya; beni tahlil, terkip, inşa ve 

ibda etti; irşad etti, tenvir etti. 

Dergâhından ayrılırken bir buğu kadar hafifle-

diğimi hissettim. Söylediklerini nakledeme-

yeceğim, ahdimiz var. Ayasofya… Bize ait epey 

şeyler biliyor. Meselâ 163. maddeden haber-

dardı... Kendisi söylemedi ama halinden anladım. 

Ayasofya'nın ıstırabı bir ölüm acısı değil, bir 

doğum sıkıntısıymış meğer... Bu ıstıraptan kurtul-

duğu gün, bana söylediklerini, minarelerine 

mahya kurup ilan edecek. İşte Ayasofya… 

Doğurmak için o günün doğmasını bekliyor.” 

sözleriyle sona eriyor.

20 Mart 1959 tarihli nüshada Hadiselere Bakış 

sütununda Peyami Safa'nın “Ayasofya” başlıklı 

yazısını görüyoruz. Peyami Safa da söz olarak 

Ayasofya'nın cami olarak faaliyetine devam 

etmesini istemektedir. 1 Aralık 1965 tarihli 

nüshada ise Mustafa Yazgan'ın yazısının başlığı 

“Ayasofya Cami Olmalıdır!” şeklindedir. Bunun 

dini, milli, hukuki, siyasi ve içtimai bir gerçek 

olduğu vurgulanmaktadır. 

Gazetede Necip Fazıl imzası adı altında 

yazılanlar kapaktan verilmiştir. 10 Nisan 1959 

tarihli nüshada Büyük Doğu, Ayasofya kapağı ile 

çıkmıştır. Ayasofya fotoğrafının da yer aldığı 

kapakta ağlayan bir kadın resmine de yer verilmiş 

olup resmin yan tarafında; “Ayasofya'ya Anam 

Ağlıyor” ifadesi konulmuştur. Necip Fazıl 

Kısakürek makalesine Ayasofya için “O bir 

remzdir. Türk'ün ruhi ve milli remzi” sözleriyle 

başlamaktadır ve devamında bunun gerek-

çelerini anlatmaktadır. Başmakale Ayasofya'nın 

tekrar cami olarak açılmasını bayram olarak 

görerek sona ermektedir.
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Bu yazımızın konusu Büyük Doğu Dergisi'nin 

Ayasofya meselesine bakışıdır. Birinci sayısı 17 

Eylül 1943 tarihinde yayınlanan derginin son 

sayısı 5 Haziran 1978 tarihinde yayınlanmıştır. 

Necip Fazıl Kısakürek'in çıkarttığı dergi; yayın 

hayatında bulunduğu 35 yılda, aralıklı olarak 16 

devre olarak çıkmıştır. Üç ayrı devrede günlük 

gazete olarak yayınlanmış ve toplam 241 sayı 

çıkmıştır. Haftalık, aylık ve on beş günlük serilerde 

ise 13 devrede toplam 328 sayı yayınlanmıştır.

Büyük Doğu Dergisi'nin sayfalarına Ayasofya 

konusu ilk defa 5. devrede, 6 Ocak 1950 tarihinde 

yayınlanan 13. sayıda “Ayasofya'nın Manası” 

başlığı altında ve kapak sayfasında verilmiştir. 

Dolayısıyla Ayasofya konusu derginin sayfalarında 

Türkiye çok partili hayata geçtikten sonra yer 

almaya başlamıştır. Necip Fazıl Kısakürek 

tarafından kaleme alındığı tahmin edilen ve 

bozulmuş Ayasofya Camii fotoğrafı ile birlikte yer 

alan dört paragraflık yazıda:

“Kendi ruh ve mânisiyle alâkasız bir günde, 

yalnız madde ışıklarıyla süsledikleri bu mabedin 

acıklı haline bakın! Onun bu ışıkları, ruhunun ne 

koyu karanlıklar içinde tutulduğunu, onun sadece 

plâstik ve estetik bir hüviyet olarak bezendiğine 

işarettir! Bu hal; mabedi plâstik bir çizgi yığını 

telâkki etme hali, onu büsbütün yıkmaktan da 

beter değil midir?

Bugün sırf coğrafya vaziyetimiz yüzü suyu 

hürmetine cihanın kilit noktalarından birini elde 

bulundurmamızın şerefi, bize işte bu mabedin 

hediyesidir! Tam 4 asırdır tüketile tüketile hâlâ 

tükenmemiş bulunan bu şerefin en büyük 

kahramanı Fatih Sultan Mehmed değil midir?

Fatih' in,  ik i  rakip dünya arasındaki 

mücadelede en büyük zafer abidesi de Ayasofya 

Camii... Şarkî Roma İmparatorluğunun kilisesini 

camiye döndüren kahramanın bu eserini müzeye 

çevirdiler! Türkün manasını topyekûn inkârdan 

ibaret bu fiil karşısında hâlâ ne konuşuyoruz? 

Fethin 500. yılını mı?” sözlerine yer verilmiştir. 

Üçüncü paragraftan Ayasofya'nın müzeye 

dönüştürüldüğüne vurgu yapılmaktadır. 24 Kasım 

1935 günü altında Cumhurbaşkanı Mustafa 

Kemal Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü'nün 

imzalarının olduğu Bakanlar Kurulu kararıyla 

müzeye çevrilen Ayasofya; Büyük Doğu 

dergisinde, derginin faaliyete geçmesinden yedi 

yıl sonra ilk defa gündeme getirilmiştir.

Daha sonra derginin 9 Temmuz 1954, 20 Mart 

1959, 10 Nisan 1959, 1 Aralık 1965, 5 Ocak 1966 

ve Kasım 1969 tarihli sayılarda altı defa daha 

Ayasofya'nın Büyük Doğu Dergisinde yer aldığı 

görülmüştür. 

Derginin Kasım 1969 tarihli nüshasında 

(ss.15-17,dev.34) Prof. Dr. Rıdvan Balkır imzasıyla 

yayınlanan makalede Ayasofya'nın tarihçesine ve 

mimari özelliklerine temas edilmiştir. Bu yazıda 

“Ayasofya Camii” ifadesi kullanılmakta ve 5 

Osmanlı padişahının bahçesinde gömülü olduğu 

belirtilmektedir.

Cafer VAYNİ
Sosyolog



ve altındaki 30 milyar Türk'ün semaları 

tutuşturan lanetine hedef olmaktır. Ayasofya'yı 

kapalı tutmak; Allah'a sövmeğe, Kur'an'a 

tükürmeğe, Türk tarihini kubura atmaya, Türk 

iffetini kirletmeğe, Türk vatanını satmaya denk 

bir suçtur.

Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem! Fakat 

Ayasofya açılacak... Türk'ün bu vatanda kalıp 

kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın 

da açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler. 

Ayasofya açılacak... Hem de öylesine açılacak ki 

kaybedilen bütün mânalar, zincire vurulmuş 

masumlar gibi onun İçinden fırlayacak... 

Öylesine açılacak ki bu millete iyilik ve kötülük 

etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele 

geçecek... Ayasofya açılacak! Bütün değer 

ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası 

mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki 

gerçek miyarları çerçeveleyici bir kitap gibi 

açılacak...

Allah tarafından mühürlenmiş kalblerin 

mühürlediği Ayasofya, onların aynı şekilde 

mühürlemeğe yeltenip de hiçbir şey yapamadığı, 

günden güne kabaran akınını durduramadığı ve 

çığlaşacağı günü dehşetle kolladığı mukaddesatçı 

Türk gençliğinin kalbi gibi açılacak... Ayasofya'yı, 

artık önüne geçilemez bu sel açacak... Bekleyin 

gençler! Biraz daha rahmet yağsın. Sel yakındır!” 

sözleri ile tamamlanmaktadır.

Görüldüğü gibi Büyük Doğu dergisindeki 

Ayasofya ile ilgili yazıların hepsinin ortak konusu 

müzeden tekrar camiye dönüştürülmesidir. 

Yazılar Ayasofya'nın müze haline dönüş-

türülmesine tepki niteliğindedir. Bugün de 

Ayasofya hala camii haline dönmeyi beklemek-

tedir.
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5 Aralık 1966 tarihli nüshada ise Necip Fazıl 

Kısakürek tarafından 1 Ocak 1966 Cumartesi 

günü MTTB salonunda verilen ve muazzam alâka 

gören Ayasofya hitabesine kapaktan yer 

verilmiştir.  Kapak resmi; “O Yunanlı; baykuş 

gözlerini üzerimize dikmiş, birinde Ayasofya 

öbüründe Anadolu Hisarının hayali, İstiklâl 

savaşındaki küstahlığından beter bir nefs 

emniyeti içinde şahlanıp duruyor da bizde onun 

iki gözünü birden çıkaracak enerjiden eser 

görünmüyor.” ifadesi ile sunuluyor. 

Hitabe; “Gençler! Ayasofya üzerinde çok lâf 

ettik! Ama lâfta bile onu tasarruf edebilmiş, 

mülkiyetimiz altına alabilmiş değiliz! Bana öyle 

geliyor ki yalnız mâziyi anlasak, yalnız onu yerine 

getirebilsek Ayasofya'nın kapıları sabır taşı gibi 

çatlar, kendi kendisine açılır. İsterse açılmasın; 

ondan sonra her şey, küçük bir tatbikat işinden 

ibaret kalır.” sözleriyle başlamaktadır. Devamında; 

“126 yıl boyunca dışarıdan Batı emperya-

lizmasının, içeriden de onların sadık ajanları 

sıfatıyla kozmopolitlerin, Yahudilerin, masonların 

ve nihayet hepsinin birden ana sermayesi ve 

gönüllü fedaisi halinde, adı Türk küfür tip ve 

zümrelerinin idare ettiği bu cereyan, Ayasofya'yı 

müzeye çevirmekle sağlık müzelerindeki 

balmumundan frengili suratlar şeklinde Türkün öz 

ruhunu müzeye kaldırmış oldu.” diyerek bu 

duruma kimlerin sebep olduğuna vurgu 

yapmaktadır.

Necip Fazıl Kısakürek'e göre; “Ayasofya işte bu 

incecik mildir, bu çividir; onu İslâm kıskacına 

yerleştiren Fatih Sultan Mehmet'tir ve eğer ondan 

sonra kıskaç kapatılamadıysa suç kapatama-

yanlardadır. Fatih'e düşen şerefse erişilir soydan 

değildir. Kendisinden sonra, Kanuni Sultan 

Süleyman gibi, iyi ve kötü arasındaki ayırıcı 

çizgiden başka bir şey olmayan meccani ihtişam 

kahramanı, karaların ve denizlerin yüce hakanına 

kadar süren muazzam aksiyon akışında en büyük 

hız payı yine Fatihindir. Kanuni devrinde teşekkül 

eden büyük âhenk tablosunun unsurları, 

Ebussuud Efendi gibi Şeyhülislâm, Sokullu gibi 

Sadrâzam, Bâki gibi şair, Sinan gibi mimar ve 

Barbaros gibi amiral, sadece ve sadece Fatih'in 

hareket noktasına bu mili yerleştirdiği kıskaç yüzü 

suyu hürmetine yetişmiş büyükler... Demek ki, 

Ayasofya, ne taş, ne çizgi, ne renk ne cisim, ne de 

madde senfonisi; sadece mâna, yalnız mâna...

İstanbul'daki Süleymaniye, Edirne'de ki 

Selimiye bunlara karşılık da Roma'daki Sen Piyer 

ve Paris'teki Notrdam, bizde ve onlarda daha 

niceleri, madde ve hatta gayelerine bağlı mâna 

kıymeti olarak, Ayasofya'nın eşik taşına bile denk 

olamazlar. Zira bunlardan her biri, kendi gayesinin 

tabii şartları içinde, tek taraflı olarak yükseltilmiş 

eser... Ayasofya ise bunların yanında bir kümes 

bile olsa öyle bir nasibin sahibi ki ne madde, ne de 

tek taraflı mâna ölçüsüyle ona varmak kabil… 

Ayasofya bir mânanın zıt mânaya taarruz ve onu 

zebun edişinin, bütün dünyada eşi olmayan 

âbidesi...

Türk'ün ruhiyle beraber maddesini, mad-

desiyle beraber de ruhunu Hristiyanlık âlemine 

peşkeş çeken “buyurun, ne duruyorsunuz; gelin 

ve bizi esir edin” diyen bir hava yaşatıyor. 

Ayasofya'nın hilal hâkimiyetinden uzaklaştırıl-

masıyla düşmana aşılanan gayret, bir ordunun 

harp plânlarım satmaktan beter bir tehlike ve suç 

belirtir. Eğer o kökünden traş edilse ve yıkılsa bir 

şey değil de bu haliyle bütün bir milleti ve tarihi 

her ân öldürüp yine dirilten ve tekrar öldüren bir 

felâket... Böylece Batı dünyasının bize içimizden 

içimizdeki ajanları vasıtasıyla yaptırdığını ne 

Haçlılar yapabildi ne Moskof ne de Ayasofya'nın 

gözü dönmüş şehvetlisi Yunanlılar...”  diyerek 

hitabe devam etmektedir. Necip Fazıl Kısakürek'in 

hitabesi; “Ayasofya'nın kapılarıyla beraber 

ruhumuzu kilitlediler. Her mânâ, her hikmet, her 

münasebet Ayasofya ya bağlı... Ayasofya 

açılmalıdır. Türkün bahtıyla beraber açılmalıdır. 

Ayasofya'yı kapalı tutmak, mânâda bütün camileri 

kapalı tutmaktır. Çünkü onların hepsi bir mânanın 

mekânıdır. Ayasofya ise ruh… 

Ayasofya'yı kapalı tutmak; Yunanlıya “ben 

yapamıyorum; sen gel de kendi hesabına aç!” 

demekten farksızdır. Ayasofya'yı kapalı tutmak; 

Birleşmiş Milletlerde Afrika'nın yamyam 

devletlerine kadar aleyhimizde rey verdirip 

kendileri müstenkif geçinen Batılılara “Artık benim 

hayat hakkım kalmadı!” demektir. Ayasofya'yı 

kapalı tutmak, bu toprağın üstündeki 30 milyon 



ve altındaki 30 milyar Türk'ün semaları 

tutuşturan lanetine hedef olmaktır. Ayasofya'yı 

kapalı tutmak; Allah'a sövmeğe, Kur'an'a 

tükürmeğe, Türk tarihini kubura atmaya, Türk 

iffetini kirletmeğe, Türk vatanını satmaya denk 

bir suçtur.

Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem! Fakat 

Ayasofya açılacak... Türk'ün bu vatanda kalıp 

kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın 

da açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler. 
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mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki 

gerçek miyarları çerçeveleyici bir kitap gibi 

açılacak...

Allah tarafından mühürlenmiş kalblerin 

mühürlediği Ayasofya, onların aynı şekilde 

mühürlemeğe yeltenip de hiçbir şey yapamadığı, 

günden güne kabaran akınını durduramadığı ve 

çığlaşacağı günü dehşetle kolladığı mukaddesatçı 

Türk gençliğinin kalbi gibi açılacak... Ayasofya'yı, 

artık önüne geçilemez bu sel açacak... Bekleyin 

gençler! Biraz daha rahmet yağsın. Sel yakındır!” 

sözleri ile tamamlanmaktadır.
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Yine her mahallenin nevi şahsına münhasır tip-

leri olurdu. Mahallenin delisi ve mahallenin kaba-

dayısı bunların en meşhurlarıydı. Mahallenin delisi 

olarak kabullenilen zihinsel engelli kişiye, çocukla-

rın yersiz davranışları olsa bile ileri yaştakilerin sa-

hipliği bir tür sosyal rehabilitasyon fonksiyonu gö-

rürdü. Mahalle kabadayısı ise zamanın tabiriyle 

eski kulağı kesiklerden sayılır, kendisine korkuyla 

karışık bir saygı duyulurdu. O da bu saygının bir 

nevi karşılığı olarak mahallenin hukukunun gönül-

lü koruyucusu rolünü tabii olarak üstlenir ve hatta 

bunu neredeyse bir vazife bilirdi.

“Mahallenin Namusu” ise başlı başına ele alın-

ması gereken bir olguydu. Ve her mahalleli bu na-

musu korumakla mükellefti. Ahlak dışı davranışla-

rıyla bilinen birileri elini kolunu sallayıp mahalleye 

giremez, orada ikamet etmeye kalkamazdı. Kalk-

tığında ise en önde mahallenin kabadayısı olmak 

üzere mahalleli teyakkuza geçer, durumdan vazi-

fe çıkartarak ilgilileri mahalle sınırlarından uzak-

laştırmak suretiyle mahallenin namusunu korur-

lardı.

Bugün mahalle kavramı yine var ancak yukarı-

da sıralanan içerikten yoksun olarak. Sadece en 

küçük idari birim olarak. Artık mahalleli diye bir 

bağlılıktan bahsetmek neredeyse mümkün değil. 

Zira bugün mahalle muhtarının resmi birtakım gö-

revlerin haricinde sosyal rolü tamamen ortadan 

kalkmış bir pozisyonda. Kitle üretimi karşısında 

teslim bayrağını çeken bakkal, kasap, terzi vb. 

meslek erbabının esamesi dahi okunmuyor. Ma-

hallenin kabadayısı gelişen suç teknolojisi ile bir-

likte örgütlü ve de nitelikli hukuksuzlukların faili 

durumunda. Mahcubiyetiyle beraber saygınlığını 

da yitirmiş olduğundan, mahallenin namusu da 

ondan sorulmuyor. Delisi ise mahallenin ve ma-

hallelinin sosyal rehabilitasyonu yerine modern 

hastanelerin koridorlarında ömür tüketiyor.

Bugün kentsel dönüşüm projeleriyle daha mo-

dern ve hijyenik yapılar inşa ediliyor. Çevre düzen-

lemeleri ve rekreasyon alanlarıyla albenisi olduk-

ça yüksek sitelerin çok katlı binalarında birbirin-

den habersiz yüzlerce insan ikamet ediyor. Tekno-

loji sayesinde dün hayal edilemeyen birçok yeni-

lik, bu baş döndürücü dönüşüm sayesinde hayatı-

mızın sıradanı hale geliyor. Ama dün ile mukayese 

edildiğinde sanki bir şeyler hep eksik kalıyormuş 

gibi… Ne olabilir ki?

Meşhur pop sanatçısı Mustafa Sandal'ın 

“Araba” isimli eserinin sözlerinde mi gizli acaba 

aradığımız… Sandal, şöyle diyordu eserinde…

“Onun arabası var, güzel mi güzel.

Şoförü de var, özel mi özel.

Bastı mı gaza gider mi gider.

Maalesef ruhu yok.

Onun için hiç mi hiç şansı yok.”

Ne dersiniz dostlar? Kaybettiğimiz ruhumuz 

mu yoksa?

MAHALLEMİ GERİ VERİN
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Çok değil, bundan 20-30 yıl öncesine kadar bir 

mahallemiz vardı. Bu mahalle bizim mikro düzey-

deki bağlılığımızdı aynı zamanda. Farklı etnik kim-

liklerimize rağmen aynı mahallenin sakini olmak 

ciddi bir ortak paydaydı. Kürt Ahmet, Laz Osman, 

Çerkez Ali ve Boşnak Emir aynı mahallede oturur, 

tabir-i caizse gül gibi geçinirler; Türkiye'de, Türk 

bayrağı altında yaşamaktan gurur duyarlardı.

Mahallenin fiziki yapılanmasının merkezinde 

cami vardı. Evler dalga dalga caminin etrafında 

yerlerini alır ve her yol camiye çıkardı. Cami, vakit 

namazlarının eda edilmesiyle yetinilen bir mekân 

değil, ismiyle müsemma bir tarzda mahalle ahali-

sinin cem olduğu, halleştiği, dertleştiği; dünya-

ukba dengesinin tesis edilmeye çalışıldığı bir me-

kândı. Dini kıymeti kadar, sosyolojik tesiri bakımın-

dan da cami, mahallenin en işlevsel kurumuydu. 

Zira cami cemaatinden birinin birkaç vakit cema-

ate gel/e/memiş olması cemaatin en önemli 

merak konusunu oluşturur, meselenin üzerine gi-

dilir ve çözümü mümkün bir durumsa elbirliğiyle 

çözülürdü. 

Şehir dışına çıktığımızda hangi şehirde oturdu-

ğumuz sorusunun hemen arkasından hangi ma-

hallede ikamet ettiğimiz sorulurdu. Zira şehrin her 

mahallesinin kendisine ait bir özelliği bulunurdu. 

Kimi mahalleler ekonomik gelir düzeyi düşük in-

sanların yoğunluğuyla, kimisi tam aksine gelir dü-

zeyi yüksek insanların çokluğuyla bilinirdi. Birinci-

ler “Gecekondu Mahallesi” ikinciler ise “Sosyete 

Mahallesi” şeklinde isimlendirilirdi. Bilhassa sana-

yileşmenin kırdan kente doğru göçü artırması, şe-

hirlerin merkeze uzak bölgelerinde- ki buralar 

kenar mahalle olarak da isimlendirilirdi- hızlı bir şe-

kilde (kimi zaman bir gecede), dayanıksız malze-

melerden, derme-çatma ve oldukça küçük, “Ge-

cekondu” diye tabir edilen evlerden oluşan mahal-

leleri pıtırak misali oluşturmuştu. Bu mahallelerde 

bir evin cenazesi mahalledeki her evin cenazesi, 

bir evin düğünü mahalledeki her evin düğünüydü. 

Döneminin siyasi şartlarına göre de anlam ka-

zanırdı mahalleler. Şehrin bazı mahalleleri sağ gö-

rüşlülerin bazı mahalleleri de sol görüşlülerin hâki-

miyetiyle isim yaparlardı. Hatta farklı siyasi görüş-

te olunmasına rağmen aynı mahallede oturuyor 

olmak ayrı bir yakınlık sebebi bile sayılırdı.

Aynı mahallede oturmanın kendine ait bir hu-

kuku olurdu. Bu hukuk kimi zaman bir ayrıcalık 

kimi zaman da bir sorumluluk şeklinde tezahür 

ederdi. Varsayalım ki bir devlet dairesinde işiniz 

var ve orada sizin mahallenizden birisi çalışıyor. Ça-

lışanla birebir hukukunuz olmamış olsa dahi aynı 

mahalleli olmanız işinizi kolaylaştırıcı bir vesileye 

dönüşürdü. Tam tersinden mahallede meskûn bi-

rinin bir sıkıntısı olduğunda, tanımıyor olsanız bile 

mahalle müşterekliğiniz mağdur olanın yarasına 

merhem olmayı mecbur kılardı. Bu mecburiyet 

esası itibariyle dayatmadan ziyade gönüllü olarak 

eda edilen ve haz alınan bir eylemdi.

Mahallede birtakım şahsiyetler ve meslek men-

supları vardı ki; onlar adeta mahallenin olmazsa ol-

mazıydılar. Başta mahallenin muhtarı olmak üzere 

mahallenin imamı, bakkalı, kasabı, berberi, ebesi, 

ayakkabı tamircisi, terzisi gibi meslek mensupları 

yaptıkları işten öte anlam taşırlardı. Bu kişiler 

gerek birbirleriyle gerekse mahallenin diğer sakin-

leriyle olan ilişkileri münasebetiyle mahalleli olma-

nın hukukunu inşa ederlerdi. Mahallenin muhtarı 

bugün olduğu gibi sadece birtakım resmi evrakla-

rın temin edildiği kişi değil neredeyse her mahalle-

linin akıl danıştığı (özellikle resmi işlerde), mahal-

leli arasında zuhur eden uyuşmazlıkların ilk elden 

çözücüsü; mahallenin dul, yetim ve düşkünlerinin 

hamisi konumundaki bilge kişiydi. Bakkal sadece 

alışveriş yapılan kişi olmaktan öte başı darda ola-

nın ilk elden para tedarik ettiği merciiydi. İmam ise 

neredeyse her konuda kendisinden icazet alınan 

konumunun yanı sıra mahalle çocuklarının “eti 

senin kemiği benim” anlayışıyla kendisine teslim 

edildiği bir terbiyeci ve güven unsuruydu.

Dr. Recep TEMEL



Yine her mahallenin nevi şahsına münhasır tip-

leri olurdu. Mahallenin delisi ve mahallenin kaba-

dayısı bunların en meşhurlarıydı. Mahallenin delisi 

olarak kabullenilen zihinsel engelli kişiye, çocukla-

rın yersiz davranışları olsa bile ileri yaştakilerin sa-

hipliği bir tür sosyal rehabilitasyon fonksiyonu gö-

rürdü. Mahalle kabadayısı ise zamanın tabiriyle 

eski kulağı kesiklerden sayılır, kendisine korkuyla 

karışık bir saygı duyulurdu. O da bu saygının bir 

nevi karşılığı olarak mahallenin hukukunun gönül-

lü koruyucusu rolünü tabii olarak üstlenir ve hatta 

bunu neredeyse bir vazife bilirdi.

“Mahallenin Namusu” ise başlı başına ele alın-

ması gereken bir olguydu. Ve her mahalleli bu na-

musu korumakla mükellefti. Ahlak dışı davranışla-

rıyla bilinen birileri elini kolunu sallayıp mahalleye 

giremez, orada ikamet etmeye kalkamazdı. Kalk-

tığında ise en önde mahallenin kabadayısı olmak 

üzere mahalleli teyakkuza geçer, durumdan vazi-

fe çıkartarak ilgilileri mahalle sınırlarından uzak-

laştırmak suretiyle mahallenin namusunu korur-

lardı.

Bugün mahalle kavramı yine var ancak yukarı-

da sıralanan içerikten yoksun olarak. Sadece en 

küçük idari birim olarak. Artık mahalleli diye bir 

bağlılıktan bahsetmek neredeyse mümkün değil. 

Zira bugün mahalle muhtarının resmi birtakım gö-

revlerin haricinde sosyal rolü tamamen ortadan 

kalkmış bir pozisyonda. Kitle üretimi karşısında 

teslim bayrağını çeken bakkal, kasap, terzi vb. 

meslek erbabının esamesi dahi okunmuyor. Ma-

hallenin kabadayısı gelişen suç teknolojisi ile bir-

likte örgütlü ve de nitelikli hukuksuzlukların faili 

durumunda. Mahcubiyetiyle beraber saygınlığını 

da yitirmiş olduğundan, mahallenin namusu da 

ondan sorulmuyor. Delisi ise mahallenin ve ma-

hallelinin sosyal rehabilitasyonu yerine modern 

hastanelerin koridorlarında ömür tüketiyor.

Bugün kentsel dönüşüm projeleriyle daha mo-

dern ve hijyenik yapılar inşa ediliyor. Çevre düzen-

lemeleri ve rekreasyon alanlarıyla albenisi olduk-

ça yüksek sitelerin çok katlı binalarında birbirin-

den habersiz yüzlerce insan ikamet ediyor. Tekno-

loji sayesinde dün hayal edilemeyen birçok yeni-

lik, bu baş döndürücü dönüşüm sayesinde hayatı-

mızın sıradanı hale geliyor. Ama dün ile mukayese 

edildiğinde sanki bir şeyler hep eksik kalıyormuş 

gibi… Ne olabilir ki?

Meşhur pop sanatçısı Mustafa Sandal'ın 

“Araba” isimli eserinin sözlerinde mi gizli acaba 

aradığımız… Sandal, şöyle diyordu eserinde…

“Onun arabası var, güzel mi güzel.

Şoförü de var, özel mi özel.

Bastı mı gaza gider mi gider.

Maalesef ruhu yok.

Onun için hiç mi hiç şansı yok.”

Ne dersiniz dostlar? Kaybettiğimiz ruhumuz 

mu yoksa?

MAHALLEMİ GERİ VERİN
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Çok değil, bundan 20-30 yıl öncesine kadar bir 

mahallemiz vardı. Bu mahalle bizim mikro düzey-

deki bağlılığımızdı aynı zamanda. Farklı etnik kim-

liklerimize rağmen aynı mahallenin sakini olmak 

ciddi bir ortak paydaydı. Kürt Ahmet, Laz Osman, 

Çerkez Ali ve Boşnak Emir aynı mahallede oturur, 

tabir-i caizse gül gibi geçinirler; Türkiye'de, Türk 

bayrağı altında yaşamaktan gurur duyarlardı.

Mahallenin fiziki yapılanmasının merkezinde 

cami vardı. Evler dalga dalga caminin etrafında 

yerlerini alır ve her yol camiye çıkardı. Cami, vakit 

namazlarının eda edilmesiyle yetinilen bir mekân 

değil, ismiyle müsemma bir tarzda mahalle ahali-

sinin cem olduğu, halleştiği, dertleştiği; dünya-

ukba dengesinin tesis edilmeye çalışıldığı bir me-

kândı. Dini kıymeti kadar, sosyolojik tesiri bakımın-

dan da cami, mahallenin en işlevsel kurumuydu. 

Zira cami cemaatinden birinin birkaç vakit cema-

ate gel/e/memiş olması cemaatin en önemli 

merak konusunu oluşturur, meselenin üzerine gi-

dilir ve çözümü mümkün bir durumsa elbirliğiyle 

çözülürdü. 

Şehir dışına çıktığımızda hangi şehirde oturdu-

ğumuz sorusunun hemen arkasından hangi ma-

hallede ikamet ettiğimiz sorulurdu. Zira şehrin her 

mahallesinin kendisine ait bir özelliği bulunurdu. 

Kimi mahalleler ekonomik gelir düzeyi düşük in-

sanların yoğunluğuyla, kimisi tam aksine gelir dü-

zeyi yüksek insanların çokluğuyla bilinirdi. Birinci-

ler “Gecekondu Mahallesi” ikinciler ise “Sosyete 

Mahallesi” şeklinde isimlendirilirdi. Bilhassa sana-

yileşmenin kırdan kente doğru göçü artırması, şe-

hirlerin merkeze uzak bölgelerinde- ki buralar 

kenar mahalle olarak da isimlendirilirdi- hızlı bir şe-

kilde (kimi zaman bir gecede), dayanıksız malze-

melerden, derme-çatma ve oldukça küçük, “Ge-

cekondu” diye tabir edilen evlerden oluşan mahal-

leleri pıtırak misali oluşturmuştu. Bu mahallelerde 

bir evin cenazesi mahalledeki her evin cenazesi, 

bir evin düğünü mahalledeki her evin düğünüydü. 

Döneminin siyasi şartlarına göre de anlam ka-

zanırdı mahalleler. Şehrin bazı mahalleleri sağ gö-

rüşlülerin bazı mahalleleri de sol görüşlülerin hâki-

miyetiyle isim yaparlardı. Hatta farklı siyasi görüş-

te olunmasına rağmen aynı mahallede oturuyor 

olmak ayrı bir yakınlık sebebi bile sayılırdı.

Aynı mahallede oturmanın kendine ait bir hu-

kuku olurdu. Bu hukuk kimi zaman bir ayrıcalık 

kimi zaman da bir sorumluluk şeklinde tezahür 

ederdi. Varsayalım ki bir devlet dairesinde işiniz 

var ve orada sizin mahallenizden birisi çalışıyor. Ça-

lışanla birebir hukukunuz olmamış olsa dahi aynı 

mahalleli olmanız işinizi kolaylaştırıcı bir vesileye 

dönüşürdü. Tam tersinden mahallede meskûn bi-

rinin bir sıkıntısı olduğunda, tanımıyor olsanız bile 

mahalle müşterekliğiniz mağdur olanın yarasına 

merhem olmayı mecbur kılardı. Bu mecburiyet 

esası itibariyle dayatmadan ziyade gönüllü olarak 

eda edilen ve haz alınan bir eylemdi.

Mahallede birtakım şahsiyetler ve meslek men-

supları vardı ki; onlar adeta mahallenin olmazsa ol-

mazıydılar. Başta mahallenin muhtarı olmak üzere 

mahallenin imamı, bakkalı, kasabı, berberi, ebesi, 

ayakkabı tamircisi, terzisi gibi meslek mensupları 

yaptıkları işten öte anlam taşırlardı. Bu kişiler 

gerek birbirleriyle gerekse mahallenin diğer sakin-

leriyle olan ilişkileri münasebetiyle mahalleli olma-

nın hukukunu inşa ederlerdi. Mahallenin muhtarı 

bugün olduğu gibi sadece birtakım resmi evrakla-

rın temin edildiği kişi değil neredeyse her mahalle-

linin akıl danıştığı (özellikle resmi işlerde), mahal-

leli arasında zuhur eden uyuşmazlıkların ilk elden 

çözücüsü; mahallenin dul, yetim ve düşkünlerinin 

hamisi konumundaki bilge kişiydi. Bakkal sadece 

alışveriş yapılan kişi olmaktan öte başı darda ola-

nın ilk elden para tedarik ettiği merciiydi. İmam ise 

neredeyse her konuda kendisinden icazet alınan 

konumunun yanı sıra mahalle çocuklarının “eti 

senin kemiği benim” anlayışıyla kendisine teslim 

edildiği bir terbiyeci ve güven unsuruydu.
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farklılaşmaya uygun olarak demokratikleşeme-

miştir. Adeta toplumda nefes darlığı yaşanmasına 

rağmen iktidar alanı rahatlamayı sağlayacak 

adımlar atılamadığı için Cumhuriyetin ilk yılların-

dan itibaren belli aralıklarla toplumsal alan ve ta-

lepler zoraki girişimlerle önlenmeye çalışılmıştır. 

Yani “termometre hep avuçta ısıtılarak” ibre yük-

seltilmeye gayret edilmiştir. Odanın soğukluğu hiç 

düşünülmemiştir.

Konumuz olan 28 Şubat nedir diye soracak 

olursak dingin ve huzurlu bir toplumsal organizas-

yon kurmayı başaramayan dolayısıyla toplumsal 

ve tarihsel yürüyüşünü henüz tamamlayamamış 

toplumların yaşadığı hercümercin son bir safhası-

dır diye cevap verilebilir. Yaşanılan hercümerç ile 

kastedilen ise 1950, 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 

1980 darbesi ve nihayet 28 Şubat 1997’de yaşanı-

lan “postmodern darbe” ve bugünden bakılınca 15 

Temmuz darbe girişiminden bir önceki darbenin 

adıdır. Hala önümüzde çözüm bekleyen binlerce 

sorun, cevabı aranan yüzlerce soru mevcuttur.

Türk toplumu modernleşme süreci boyunca 

derin ve köklü değişimler geçirdiği için onca deği-

şime rağmen klasik siyasi kültürü yani on doku-

zuncu yüzyıl pozitivist siyaset anlayışını besleyen 

pek çok amil mevcuttur. Biz de siyaset alanı hala 

imparatorluk ve saltanat kültürü ekseninde şekil-

lenmekte, modern demokrasi anlayışı ve kültürü 

yerleşik bir hal almış değildir. Dolayısıyla darbeyi 

yapanlar da maruz kalanlar da aynı kültürden güç 

almakta, modernleşmenin bir kazanımı olan de-

mokratik yapı ve ilkeleri kimse kaale almamakta-

dır.

Bunun en önemli sebeplerinden biri, Batı me-

deniyetinin süratle yaygınlaşması neticesinde or-

taya çıkan çatışma alanlarıdır. Batı dışındaki mem-

leketlerde yaygınlaşan batılı veya modern kurum 

ve değerler, doğal olarak bazı faydalı neticeler do-

ğurmuşsa da yerli kültürde büyük tahribatlar mey-

dana getirmiş, yeni kültüre de uyum sağlamak 

mümkün olmamıştır. Ne milli kültür işlenerek mo-

dern zamanlara taşınabilmiş ne de batıdan iktibas 

edilen veya taklit edilen kurum ve değerler ülkenin 

yönetim sistemini belirleyecek kıvama ulaşama-

mıştır.

Bu mesele esasen Ziya Gökalp’ten beri ayırı-

mına bir türlü varılamayan kültür ve medeniyet 

arasındaki farklılıktan kaynaklanır. Kültür ve me-

deniyet arasındaki fark, gaye ile vasıta arasında 

görünür. Medeniyet beşeri gayelerin elde edilme-

si için kullanılan vasıtaların bütününü ifade eder. 

Örneğin siyaset etme biçimi, ekonomi ve tekno-

lojik seviyede elde edilen ve meydana getirilen 

eserler medeniyete aittir. Kültür kıymetleri ise 

kendi başına gaye olan şeylerdir. İnsanın hayatı 

kontrol etmek için kullandığı yarattığı sosyal or-

ganizasyon sistemleri, teknikler ve her türlü vası-

talar bizim ihtiyaçlarımızın karşılanması gibi bir ga-

yeye hizmet ederler. Matbaa makinesi kitap bas-

mak için, yağlı boyalar resim yapmak için, tiyatro 

sahnesi piyes temsil etmek için, spor salonları 

oyun oynamak için yapılmıştır. Bu vasıtalarla elde 

edilen edebi eser, resim, piyes temsili ve spor fa-

aliyetleri ise insanın ihtiyaçlarını doğrudan doğru-

ya tatmin etmek eden şeylerdir ve hepsi de kültü-

re aittir. Burada dikkat edilmesi gereken en 

önemli husus, insanların bizatihi gaye olarak or-

taya koydukları kültür kıymetleri ile bu kıymetle-

rin ortaya çıkmasında vasıta olan şeyleri birbirin-

den ayırabilmektir. Türk modernleşme tarihinin 

acı neticeler veren en önemli sıkıntısı, Türki-

ye’deki batılılaşma hareketlerinin ilk elli- altmış yı-

lında bu iki kavram daima birbirine karıştırılmış ve 

her ikisi birden medeniyet adı altında ifade edil-

miştir. Halk kültürü, aydın ve idareciler medeni va-

sıtaları temsil ettiği için birbirine indirgeneme-

yecek şeyler aydın ve idarecilerin kafasında adeta 

tekleştirilmiştir. Halkın talepleri bir yana, aydın ve 

idarecilerin kafasında “halkın neyi istemesi ge-

rektiğine” dair zorlayıcı fikri sabitler oluşmuştur. 

İşte, daha önceki bir yazımızda da ifade edildiği 

üzere Türkiye’deki darbelerin, siyasi, sosyal ve 

dini meselelerin kaynağında bu zihni karışıklıktan 

mütevellit “buhranlar” yatmaktadır.

Yukarıdaki izahlardan hareketle, 28 Şubat 

Postmodern Darbe ile ilgili belki de ilk yapılacak 

tespit, darbecilerin ifade ettikleri “belki bin yıl sü-

recek” iddiası üzerinden yapılabilir. Bu sabit fikrin 

altında yatan eksiklik ve yanlışlık, darbecilerin top-

lumda yaşanan değişimleri ve toplumun geldiği 

TOPLUMU
YAKASINDAN TUTARAK

TEHDİT ETME
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Yerleşik bir siyasi kültüre sahip olmayan top-

lumların tarihinde öngörülen yürüyüşü değiştiren 

özel zamanlar ve kritik dönemeçler vardır. Yerleşik 

bir toplumsal ve siyasi kültür, toplumun karşı kar-

şıya kaldığı hemen bütün problemleri görece 

çözme başarısı göstermenin ve dingin bir toplum-

sal yapıya ulaşmanın sonucu olarak ortaya çıkan 

bir hasıladır. Böyle bir netice, medeni gelişmeyi 

ifade eder. Ancak Türk toplumunun modernleşme 

süreci hala sancılı bir şekilde devam ettiği için 

henüz bu noktaya ulaştığımız söylenemez. Tanzi-

mat öncesinden beri inişli- çıkışlı ve bir o kadar da 

sancılı değişim süreci, bahse konu olan 28 Şubat 

süreci ile birlikte önemli bir dönemece girmiş gö-

zükmektedir. Bu süreçte modernleşmeyi, batılı-

laşmayı başlatan idareci ve aydınlar, yüz yüze gel-

dikleri acil ihtiyaçları yönelik attıkları mecburi de-

ğişiklikler kısa vadede kısmi çözümler üretmiş, ev-

rensel bir medeniyet perspektifine ulaşamamıştır. 

Hal böyle olunca her dönemde hakim olan grup-

lar, kendi sübjektif bakış açısına uygun olarak ha-

kimiyet fikri geliştirmiş, toplum için de umumi bir 

“doğru” üretmiş olduğunu varsayarak belli süre 

hakimiyetlerini sürdürmüşlerdir. Ancak hakimiyet 

alanı ve hakim çevre dışında hemen her problem 

yerinde sayarak; yerine eğitim, göç, kentleşme ve 

demokratikleşme gibi parametrik değişimlerle 

yeni durumların ortaya çıkardığı farklı gruplar ve 

yeni bakış açıları, ilerleyen zamana bağlı olarak çe-

şitlenmiş ve yer yer önemli iddialarla iktidar alan-

larını zorlamaya başlamıştır. Kısmi değişim ve 

farklılaşmayla beraber, iktidar alanı fiili değişim ve 
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farklılaşmaya uygun olarak demokratikleşeme-

miştir. Adeta toplumda nefes darlığı yaşanmasına 

rağmen iktidar alanı rahatlamayı sağlayacak 

adımlar atılamadığı için Cumhuriyetin ilk yılların-

dan itibaren belli aralıklarla toplumsal alan ve ta-

lepler zoraki girişimlerle önlenmeye çalışılmıştır. 

Yani “termometre hep avuçta ısıtılarak” ibre yük-

seltilmeye gayret edilmiştir. Odanın soğukluğu hiç 

düşünülmemiştir.

Konumuz olan 28 Şubat nedir diye soracak 

olursak dingin ve huzurlu bir toplumsal organizas-

yon kurmayı başaramayan dolayısıyla toplumsal 

ve tarihsel yürüyüşünü henüz tamamlayamamış 

toplumların yaşadığı hercümercin son bir safhası-

dır diye cevap verilebilir. Yaşanılan hercümerç ile 

kastedilen ise 1950, 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 

1980 darbesi ve nihayet 28 Şubat 1997’de yaşanı-

lan “postmodern darbe” ve bugünden bakılınca 15 

Temmuz darbe girişiminden bir önceki darbenin 

adıdır. Hala önümüzde çözüm bekleyen binlerce 

sorun, cevabı aranan yüzlerce soru mevcuttur.

Türk toplumu modernleşme süreci boyunca 

derin ve köklü değişimler geçirdiği için onca deği-

şime rağmen klasik siyasi kültürü yani on doku-

zuncu yüzyıl pozitivist siyaset anlayışını besleyen 

pek çok amil mevcuttur. Biz de siyaset alanı hala 

imparatorluk ve saltanat kültürü ekseninde şekil-

lenmekte, modern demokrasi anlayışı ve kültürü 

yerleşik bir hal almış değildir. Dolayısıyla darbeyi 

yapanlar da maruz kalanlar da aynı kültürden güç 

almakta, modernleşmenin bir kazanımı olan de-

mokratik yapı ve ilkeleri kimse kaale almamakta-

dır.

Bunun en önemli sebeplerinden biri, Batı me-

deniyetinin süratle yaygınlaşması neticesinde or-

taya çıkan çatışma alanlarıdır. Batı dışındaki mem-

leketlerde yaygınlaşan batılı veya modern kurum 

ve değerler, doğal olarak bazı faydalı neticeler do-

ğurmuşsa da yerli kültürde büyük tahribatlar mey-

dana getirmiş, yeni kültüre de uyum sağlamak 

mümkün olmamıştır. Ne milli kültür işlenerek mo-

dern zamanlara taşınabilmiş ne de batıdan iktibas 

edilen veya taklit edilen kurum ve değerler ülkenin 

yönetim sistemini belirleyecek kıvama ulaşama-

mıştır.

Bu mesele esasen Ziya Gökalp’ten beri ayırı-

mına bir türlü varılamayan kültür ve medeniyet 

arasındaki farklılıktan kaynaklanır. Kültür ve me-

deniyet arasındaki fark, gaye ile vasıta arasında 

görünür. Medeniyet beşeri gayelerin elde edilme-

si için kullanılan vasıtaların bütününü ifade eder. 

Örneğin siyaset etme biçimi, ekonomi ve tekno-

lojik seviyede elde edilen ve meydana getirilen 

eserler medeniyete aittir. Kültür kıymetleri ise 

kendi başına gaye olan şeylerdir. İnsanın hayatı 

kontrol etmek için kullandığı yarattığı sosyal or-

ganizasyon sistemleri, teknikler ve her türlü vası-

talar bizim ihtiyaçlarımızın karşılanması gibi bir ga-

yeye hizmet ederler. Matbaa makinesi kitap bas-

mak için, yağlı boyalar resim yapmak için, tiyatro 

sahnesi piyes temsil etmek için, spor salonları 

oyun oynamak için yapılmıştır. Bu vasıtalarla elde 

edilen edebi eser, resim, piyes temsili ve spor fa-

aliyetleri ise insanın ihtiyaçlarını doğrudan doğru-

ya tatmin etmek eden şeylerdir ve hepsi de kültü-

re aittir. Burada dikkat edilmesi gereken en 

önemli husus, insanların bizatihi gaye olarak or-

taya koydukları kültür kıymetleri ile bu kıymetle-

rin ortaya çıkmasında vasıta olan şeyleri birbirin-

den ayırabilmektir. Türk modernleşme tarihinin 

acı neticeler veren en önemli sıkıntısı, Türki-

ye’deki batılılaşma hareketlerinin ilk elli- altmış yı-

lında bu iki kavram daima birbirine karıştırılmış ve 

her ikisi birden medeniyet adı altında ifade edil-

miştir. Halk kültürü, aydın ve idareciler medeni va-

sıtaları temsil ettiği için birbirine indirgeneme-

yecek şeyler aydın ve idarecilerin kafasında adeta 

tekleştirilmiştir. Halkın talepleri bir yana, aydın ve 

idarecilerin kafasında “halkın neyi istemesi ge-
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üzere Türkiye’deki darbelerin, siyasi, sosyal ve 
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Yukarıdaki izahlardan hareketle, 28 Şubat 

Postmodern Darbe ile ilgili belki de ilk yapılacak 

tespit, darbecilerin ifade ettikleri “belki bin yıl sü-

recek” iddiası üzerinden yapılabilir. Bu sabit fikrin 

altında yatan eksiklik ve yanlışlık, darbecilerin top-

lumda yaşanan değişimleri ve toplumun geldiği 

TOPLUMU
YAKASINDAN TUTARAK

TEHDİT ETME
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Yerleşik bir siyasi kültüre sahip olmayan top-

lumların tarihinde öngörülen yürüyüşü değiştiren 

özel zamanlar ve kritik dönemeçler vardır. Yerleşik 

bir toplumsal ve siyasi kültür, toplumun karşı kar-

şıya kaldığı hemen bütün problemleri görece 

çözme başarısı göstermenin ve dingin bir toplum-

sal yapıya ulaşmanın sonucu olarak ortaya çıkan 

bir hasıladır. Böyle bir netice, medeni gelişmeyi 

ifade eder. Ancak Türk toplumunun modernleşme 

süreci hala sancılı bir şekilde devam ettiği için 

henüz bu noktaya ulaştığımız söylenemez. Tanzi-

mat öncesinden beri inişli- çıkışlı ve bir o kadar da 

sancılı değişim süreci, bahse konu olan 28 Şubat 

süreci ile birlikte önemli bir dönemece girmiş gö-

zükmektedir. Bu süreçte modernleşmeyi, batılı-

laşmayı başlatan idareci ve aydınlar, yüz yüze gel-

dikleri acil ihtiyaçları yönelik attıkları mecburi de-

ğişiklikler kısa vadede kısmi çözümler üretmiş, ev-

rensel bir medeniyet perspektifine ulaşamamıştır. 

Hal böyle olunca her dönemde hakim olan grup-

lar, kendi sübjektif bakış açısına uygun olarak ha-

kimiyet fikri geliştirmiş, toplum için de umumi bir 

“doğru” üretmiş olduğunu varsayarak belli süre 

hakimiyetlerini sürdürmüşlerdir. Ancak hakimiyet 

alanı ve hakim çevre dışında hemen her problem 

yerinde sayarak; yerine eğitim, göç, kentleşme ve 

demokratikleşme gibi parametrik değişimlerle 

yeni durumların ortaya çıkardığı farklı gruplar ve 

yeni bakış açıları, ilerleyen zamana bağlı olarak çe-

şitlenmiş ve yer yer önemli iddialarla iktidar alan-

larını zorlamaya başlamıştır. Kısmi değişim ve 

farklılaşmayla beraber, iktidar alanı fiili değişim ve 

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL



ler, Osmanlıdan bu yana şikayet edilen problem 

alanlarını medeniyet vasıtalarına kavuşma anla-

mında da sağlıklı bir çözüme kavuşturmuş değil-

di. Demokratik hak ve özgürlükler, ekonomik ve 

sosyal kalkınma, adil bir paylaşım, güçlü bir dev-

let ve toplum ideali gerçekleştirilememiştir. Hal-

buki askeri elitler gibi din eğitimi ve öğretimi ya-

saklansa, bütün hanımların başı açık olsa, herkes 

tiyatroya gitse, ölüm döşeğindeki nine bile oku-

ma-yazma bilse vs. vs. gibi muskacılık türü batıl 

itikatlara sahip kadroları artık benimsemiyordu. 

Çünkü bunlar toplumun hayati ve esas problem-

lerini değil, batılı kültürün sembolik değerlerini 

önemser hale gelmişti. Halk modernleşme süre-

cindeki kazanımlarını da kullanarak, daha iyi bir 

toplum, daha huzurlu ve güvenli bir toplum, daha 

müreffeh bir toplum, daha hür bir toplum talebini 

demokratik hakkını kullanarak 28 Haziran 

1996’da Refahyol iktidarına TBMM’de güvenoyu 

vermiştir.

Ama 28 Şubatçı zevatın kafasında “halkın neyi 

seçmesi gerektiğini, neyi seçmemesi gerektiğini” 

kurgulayacak bir totaliter zihniyet hakimdir. Yani 

halksız bir demokrasi!

Normal yollarla halk yönlendirilemeyeceğine 

ve sindirilemeyeceğine göre antidemokratik yol-

lar denenecekti. Sivil toplum kuruluşları, YÖK, 

medya patronları ve organları, adının açıklanma-

sını istemeyen üst düzey generalleri topluma ve 

siyasete ayar verme girişimleri, laiklik yürüyüşle-

ri, bazı provakatif ve abartılı eylemler bunlara kar-

şılık bazı yerel yöneticilerin ve siyasilerin şuursuz 

hareket ve fiilleri ülkeyi yangın yerine çevirmiştir. 

Ortada ne siyasi akıl ne de sağlıklı bir toplum idra-

ki mevcut değildir.

Ve nihayet Sincan’da yürütülen tanklar ve Milli 

Güvenlik Kurulu kararları… Silahların gölgesinde 

icraya konulan faaliyetler aracılığı ile irtica ile mü-

cadele adı altında demokrasiye müdahale… Ke-

sintisiz eğitim ve öğretim, din eğitimi ve öğretimi-

ne getirilen sınırlar ve toplumun fişlenmesi gibi 

deli saçması uygulamalar…

Bunlara karşı bizatihi gaye olan kıymetlerin ta-

şıyıcısı olan milletin safında yer alarak; “Namlusu-

nu millete çeviren tanka selam durmam. Türkiye, 

bir Cezayir ve İran olmaz! Bir Suriye haline getiril-

mesine de biz izin vermeyiz!” herkesin kulak kesi-

leceği sözlerin sahibi, 1980’lerde olduğu gibi 28 

Şubat 1997’de de milleti adına ve onun asırlardan 

beri taşıyıcısı olduğu kıymetleri adına hiçbir feda-

karlıktan kaçınmayan lider Muhsin Yazıcıoğlu ol-

muştur. 

Ve zaman başka bir zaman olmuştur.
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aşamayı görmeden modern batı medeniyetinin 

on dokuzuncu yüzyıldaki halinin Türk toplumu için 

hem vasıta hem de gaye olarak tekleştirilmesi ve 

bu halin insanlık tarihinde son merhale olduğunu, 

o şeklin bundan sonra da ebediyete kadar sürüp 

gideceğini zannetmeleridir. Bu zan kime aittir? 

Türk modernleşmesinin ilk ve ana aktörleri olan 

askerlere aittir. Adı üzerinde bu bir zandır ve top-

lumun sosyolojisine ve doğru bilgi dayanmaz. Hal-

buki Batı, on dokuzuncu yüzyıl pozitivizmini Birin-

ci Dünya Savaşı sonrasında çöpe atmıştır. Yeni 

bilgi ve sosyoloji anlayışları etraflarında uçuşur-

ken, onlar daima kafalarındaki yanlış bilgi kırıntıla-

rı ile içe kıvrılmayı tercih etmişler ve her içe kıvrıl-

ma baskı ve zoru getirmiştir. Nitekim 15 Temmuz 

darbe girişimi de yine askerler aracılığı ile denen-

miştir

Modernleşen ülkelerin elitleri yani batı dışı ül-

keler batı medeniyetinin nimetleri ve sıkıntılarını 

henüz tamamen idrak edemedikleri için Batı me-

deniyeti ve onun vasıtaları onlara göre hala bir 

ideal teşkil etmektedir. Fakat batı medeniyetinin 

ürettiği vasıtalar ve geliştirdiği insan ve toplum 

tipi, 1945’lerden sonra bizzat batıda ciddi bir hu-

zursuzluk kaynağı olmaya başladığı bilinmemek-

tedir. Batılılar bugün kendi medeniyetlerini çok 

ciddi bir biçimde tenkide tabi tutmaktadırlar. 

Diğer taraftan batılı kurum ve değerlerin bizim top-

lumumuzda nasıl bir netice hasıl ettiğini düşüne-

memektedirler. Çünkü onlar Batıyı on dokuzuncu 

yüzyıl kafası ve birikimiyle kavramaktadırlar. 

Osmanlı’nın son döneminde mecbur kaldığı-

mız ilerleyen tarihlerde hazır ve kolayca benimse-

diğimiz medeniyet unsurları/ vasıtaları, giderek za-

yıflayan ve Türk toplumu için bizatihi gaye halinde 

kalan işlenmemiş kültür kıymetleri arasındaki me-

safe, nihai anlamda 28 Şubat’ı doğurmuştur. 

Şimdi yaşanan hadiselerden hareketle 28 

Şubat’ın Türk toplumu ve tarihi için ifade ettiği an-

lamı tek tek yorumlayabiliriz.

Pek çok eksiklikleri olsa da Türkiye kurumsal 

olarak batılı anlamda bir siyasi yapı ve kamuoyu 

anlamında demokratik kültüre sahip olmasına rağ-

men 24 Aralık 1995 Genel Seçimlerinin sonucun-

da Refah Partisi’nin birinci parti çıkması 28 

Şubat’ın başlangıcı sayılabilir. Refah Partisi de-

mokratik teamüllere ve kurallara uyarak seçim ya-

rışında %21.4’lük oy alarak seçimlerden birinci 

parti çıkmıştır. Baskı, zor ve hile yok. Bizatihi cum-

huriyet rejiminin kurum ve ilkelerine uygun olarak 

demokratik bir yarışa girmiş ve birinci parti çık-

mıştır. Halk taşıdığı kültürün içinde barındırdığı 

“gayeye” uygun olarak, medeni vasıtayı kullana-

rak yani seçimle iktidarı değiştirmek istemiştir. Üs-

telik bu hükümet, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve 

BBP’nin sayıları az fakat stratejik önemi ve ehem-

miyeti unutulmaması gereken desteğiyle meclis-

ten güvenoyu almıştır.

54. Hükümetin başbakanı olan rahmetli Nec-

meddin Erbakan’ın gerek “rektörler başörtülü öğ-

rencilere selam duracak” şeklinde kullandığı siyasi 

dil gerekse Mısır, Libya ziyaretlerinde maruz kalı-

nan ve diplomasiye uymayan tavırlar, İran cum-

hurbaşkanının Anıtkabir’i ziyaret etmemesi ve bir 

kısım dini kanaat önderlerine Çankaya’da verilen 

iftar yemeği gibi birkaç hadiseyi stratejik hata ola-

rak değerlendirsek bile fırtına başka sebeplerden 

kopmuştur. 

Halbuki olan medeniyet unsurlarını bizatihi 

gaye haline getiren toplum kesimlerinin unuttuğu 

ama yavaş değişmesine rağmen bu milletin kültü-

rünün gaye olarak ortaya koyduğu kıymetlerin 

toplum tarafından yeniden hatırlanması ve gün-

deme gelmesi idi. Yıllar yılı yaşanmakta olan din 

ve kültür kaynaklı talepler ve bu taleplerin gör-

mezden gelinmesi bırakın dini inançları, demokra-

tik bir toplumda insan hakları ihlali olarak görüle-

bilecek pek çok hadiseye şahit olunmuştur. Toplu-

mun normal talepleri serbest değişim mantığı 

icabı, kurumsal siyaset yapısı içinde çözümlene-

mez hatta görmezden gelinir, ihmal ve inkar edilir 

ise siyaset alanının meşruiyeti tartışılır duruma 

gelir. Toplum ile devlet arasındaki bağ zayıflar.

Türk milleti batılı medeni vasıtaları benimse-

mekle birlikte, eksik kalan ve ihtiyacını hissettiği bi-

zatihi gaye olan kültür değerlerini hatırlamaya baş-

lamış ve yaşadığı zamana uygun hale getirme ça-

bası içinde iken bunun aksine modernleşmeci elit-
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alanlarını medeniyet vasıtalarına kavuşma anla-
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buki askeri elitler gibi din eğitimi ve öğretimi ya-
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ve sindirilemeyeceğine göre antidemokratik yol-

lar denenecekti. Sivil toplum kuruluşları, YÖK, 

medya patronları ve organları, adının açıklanma-

sını istemeyen üst düzey generalleri topluma ve 
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şılık bazı yerel yöneticilerin ve siyasilerin şuursuz 
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ki mevcut değildir.
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Güvenlik Kurulu kararları… Silahların gölgesinde 

icraya konulan faaliyetler aracılığı ile irtica ile mü-

cadele adı altında demokrasiye müdahale… Ke-

sintisiz eğitim ve öğretim, din eğitimi ve öğretimi-

ne getirilen sınırlar ve toplumun fişlenmesi gibi 

deli saçması uygulamalar…

Bunlara karşı bizatihi gaye olan kıymetlerin ta-

şıyıcısı olan milletin safında yer alarak; “Namlusu-

nu millete çeviren tanka selam durmam. Türkiye, 

bir Cezayir ve İran olmaz! Bir Suriye haline getiril-

mesine de biz izin vermeyiz!” herkesin kulak kesi-

leceği sözlerin sahibi, 1980’lerde olduğu gibi 28 
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aşamayı görmeden modern batı medeniyetinin 

on dokuzuncu yüzyıldaki halinin Türk toplumu için 

hem vasıta hem de gaye olarak tekleştirilmesi ve 

bu halin insanlık tarihinde son merhale olduğunu, 

o şeklin bundan sonra da ebediyete kadar sürüp 

gideceğini zannetmeleridir. Bu zan kime aittir? 

Türk modernleşmesinin ilk ve ana aktörleri olan 

askerlere aittir. Adı üzerinde bu bir zandır ve top-

lumun sosyolojisine ve doğru bilgi dayanmaz. Hal-

buki Batı, on dokuzuncu yüzyıl pozitivizmini Birin-

ci Dünya Savaşı sonrasında çöpe atmıştır. Yeni 

bilgi ve sosyoloji anlayışları etraflarında uçuşur-

ken, onlar daima kafalarındaki yanlış bilgi kırıntıla-

rı ile içe kıvrılmayı tercih etmişler ve her içe kıvrıl-

ma baskı ve zoru getirmiştir. Nitekim 15 Temmuz 

darbe girişimi de yine askerler aracılığı ile denen-

miştir

Modernleşen ülkelerin elitleri yani batı dışı ül-

keler batı medeniyetinin nimetleri ve sıkıntılarını 

henüz tamamen idrak edemedikleri için Batı me-

deniyeti ve onun vasıtaları onlara göre hala bir 

ideal teşkil etmektedir. Fakat batı medeniyetinin 

ürettiği vasıtalar ve geliştirdiği insan ve toplum 

tipi, 1945’lerden sonra bizzat batıda ciddi bir hu-

zursuzluk kaynağı olmaya başladığı bilinmemek-

tedir. Batılılar bugün kendi medeniyetlerini çok 

ciddi bir biçimde tenkide tabi tutmaktadırlar. 

Diğer taraftan batılı kurum ve değerlerin bizim top-

lumumuzda nasıl bir netice hasıl ettiğini düşüne-

memektedirler. Çünkü onlar Batıyı on dokuzuncu 

yüzyıl kafası ve birikimiyle kavramaktadırlar. 

Osmanlı’nın son döneminde mecbur kaldığı-

mız ilerleyen tarihlerde hazır ve kolayca benimse-

diğimiz medeniyet unsurları/ vasıtaları, giderek za-

yıflayan ve Türk toplumu için bizatihi gaye halinde 

kalan işlenmemiş kültür kıymetleri arasındaki me-

safe, nihai anlamda 28 Şubat’ı doğurmuştur. 

Şimdi yaşanan hadiselerden hareketle 28 

Şubat’ın Türk toplumu ve tarihi için ifade ettiği an-

lamı tek tek yorumlayabiliriz.

Pek çok eksiklikleri olsa da Türkiye kurumsal 

olarak batılı anlamda bir siyasi yapı ve kamuoyu 

anlamında demokratik kültüre sahip olmasına rağ-

men 24 Aralık 1995 Genel Seçimlerinin sonucun-

da Refah Partisi’nin birinci parti çıkması 28 

Şubat’ın başlangıcı sayılabilir. Refah Partisi de-

mokratik teamüllere ve kurallara uyarak seçim ya-

rışında %21.4’lük oy alarak seçimlerden birinci 

parti çıkmıştır. Baskı, zor ve hile yok. Bizatihi cum-

huriyet rejiminin kurum ve ilkelerine uygun olarak 

demokratik bir yarışa girmiş ve birinci parti çık-

mıştır. Halk taşıdığı kültürün içinde barındırdığı 

“gayeye” uygun olarak, medeni vasıtayı kullana-

rak yani seçimle iktidarı değiştirmek istemiştir. Üs-

telik bu hükümet, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve 

BBP’nin sayıları az fakat stratejik önemi ve ehem-

miyeti unutulmaması gereken desteğiyle meclis-

ten güvenoyu almıştır.

54. Hükümetin başbakanı olan rahmetli Nec-

meddin Erbakan’ın gerek “rektörler başörtülü öğ-

rencilere selam duracak” şeklinde kullandığı siyasi 

dil gerekse Mısır, Libya ziyaretlerinde maruz kalı-

nan ve diplomasiye uymayan tavırlar, İran cum-

hurbaşkanının Anıtkabir’i ziyaret etmemesi ve bir 

kısım dini kanaat önderlerine Çankaya’da verilen 

iftar yemeği gibi birkaç hadiseyi stratejik hata ola-

rak değerlendirsek bile fırtına başka sebeplerden 

kopmuştur. 

Halbuki olan medeniyet unsurlarını bizatihi 

gaye haline getiren toplum kesimlerinin unuttuğu 

ama yavaş değişmesine rağmen bu milletin kültü-

rünün gaye olarak ortaya koyduğu kıymetlerin 

toplum tarafından yeniden hatırlanması ve gün-

deme gelmesi idi. Yıllar yılı yaşanmakta olan din 

ve kültür kaynaklı talepler ve bu taleplerin gör-

mezden gelinmesi bırakın dini inançları, demokra-

tik bir toplumda insan hakları ihlali olarak görüle-

bilecek pek çok hadiseye şahit olunmuştur. Toplu-

mun normal talepleri serbest değişim mantığı 

icabı, kurumsal siyaset yapısı içinde çözümlene-

mez hatta görmezden gelinir, ihmal ve inkar edilir 

ise siyaset alanının meşruiyeti tartışılır duruma 

gelir. Toplum ile devlet arasındaki bağ zayıflar.

Türk milleti batılı medeni vasıtaları benimse-

mekle birlikte, eksik kalan ve ihtiyacını hissettiği bi-

zatihi gaye olan kültür değerlerini hatırlamaya baş-

lamış ve yaşadığı zamana uygun hale getirme ça-

bası içinde iken bunun aksine modernleşmeci elit-



kasya’da ve Doğu Anadolu’da akla hayale sığma-

yacak rakamlarda Müslüman Türkler’in türlü iş-

kencelerle şehit edilmesi yürek burkan hadiseler ol-

makla birlikte Osmanlı Devleti’nin kararlılığı ve ti-

tizliğiyle gerçekleştirdiği Ermeni tehcirinin haklılı-

ğını ortaya koymaktaydı.

Hocalı, bu tarihi akış içerisindeki en kanlı katli-

amlardan biri olmakla birlikte demokrasi, insan 

hakları, barışçıl dünya kavramlarının dillere pele-

senk edildiği 20. asırda dünya vicdanın kör ve 

sağır kalmayı tercih ettiği, haklı bir davadır. Erme-

nistan Sovyet Rusya’nın dağılmasının ardından Ka-

rabağ’ı topraklarına katmak için harekete geçmişti 

ve 1992 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasın-

da başlayan savaş Ermeniler lehine ilerliyordu. Ka-

rabağ Sovyetler döneminde de demiryolu ağının, 

elektrik dağıtım şebekelerinin ve Kafkasya’daki 

kentleri birbirine bağlayan yolların kesişim nokta-

sıydı. Hocalı ise Dağlık Karabağ’ın en önemli tepe-

lerinden biri olmasına mukabil hakim konumu iti-

bariyle önemli bir mevkiydi ve askeri lojistik olarak 

büyük öneme haizdi. İçinde bir havalimanı da ba-

rındıran kasaba uzun süre top ateşine tutulmuş ve 

dünyayla bağlantısı kesilmek istenmişti. Ermeniler 

savaş esnasında Rusların açık desteğini alıyor, kat-

liamın yaşandığı gece kasabaya Ermeni kuvvetle-

riyle birlikte bizzat Rus kuvveti olan 366. Mekanize 

Alayı da giriyordu. Azerbaycan ise bağımsızlığını 

henüz kazanmış bir devletti ve elinde ordu, mü-

himmat gibi imkanlar bulunduramamakla birlikte 

dışarıdan da destek alamıyordu. 

25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece Hocalı’da 

feryatlar göğe yükseliyor; toprağın, taşın, havanın 

ve suyun üstüne hiç silinmeyecek büyük acılar iş-

leniyordu. Günahsız ve savunmasız çocuklara acı-

madan kıyılmış, kadınların ve genç kızların ırzına 

geçilmiş, güçsüz kuvvetsiz yaşlılar derin acılarla 

toprağa düşmüşlerdi. Birleşmiş Milletler’in daha 

sonra cesetler üzerinde yapacağı incelemelerde 

bu masum insanların ölmeden evvel birçok işken-

ceye maruz kaldığı ortaya çıkacaktı. Kiminin gözle-

ri oyulmuş, kiminin elleri ayakları kesilmiş, hamile 

kadınların karnından bebekleri alınmış, ufacık can-

lar süngülere geçirilerek, yakılarak şehit edilmişti. 

Hocalı’dan Agdam’a varmak için geçilen ormanlık 

alanda Ermeniler pusu kurmuş, bu alan sabaha 

kadar cansız bedenlerle dolmuştu. Soykırımda 

613 Azerbaycan Türk’ü katledilmiş, 487 kişi yara-

lanmış, 1275 kişi ise Ermenilere esir düşmüştü. 

Hocalı’dan sağ kurtulabilen herkesin bir yanı 

eksik kalmış, o gece yaşananlar herkesin yüreğin-

de sarılamayan bir yara bırakmıştı.

Hocalı’da yaşanan acılar, bütün Türk dünyası-

nın ve yüreğinde ufak dahi olsa merhamet kırıntısı 

taşıyan herkesin ortak acısı, dinmeyen gözyaşıdır. 

Ermenilerin ağır silahlarla, acımasız yöntemlerle 

savunmasız Türklere yaptığı bu zulüm; onları mak-

satlı bir biçimde imha etmek amacını taşıdığının en 

açık göstergesidir. Azerbaycan Türkleri bugün, o 

kara gecenin amacının “etnik temizlik” olduğunu 

dile getiriyor. Uluslararası örgütlerce gerekli adım-

ların atılması bir yana, sorumlular henüz en ufak 

soruşturmalara dahi tabi tutulmadılar. Üstelik o sü-

reçte Ermeni askeri kuvvetlerinin başında bulunup 

soykırımı planlayan ve uygulayanlar bugün Erme-

nistan’ın yöneticileri olarak hayatlarına devam edi-

yor, Hocalı’da yaşananlarla gurur duyduklarını dile 

getirmekten imtina etmiyorlar.

Bütün yaşananlara rağmen Azerbaycan Türk-

leri, Karabağ sorununun barışçıl yöntemlerle çö-

zülmesini istiyor. Fakat bu yöntemler bir yanıt ver-

mediği takdirde Karabağ için, yeniden yurtlarına 

kavuşabilmek için gerekirse ölümü göze alacakla-

rını eklemeden geçmiyorlar. Hocalı’da yaşananlar 

sargı tutmayan bir yara olarak yüreklerdeki yerini 

aldı. Bu topraklardan zorla çıkarılan Türkler, içle-

rindeki derin hasretle yeniden yurtlarına kavuşa-

cakları günün hayalini kuruyorlar. Ve inanıyorlar ki 

yurtlarına dönüp yeniden ocaklarını yaktıklarında, 

evlerinin bacaları tüttüğünde, çocuklarının şen ses-

leri etrafa yayıldığında bu yara sarılacak ve soykı-

rımda şehadete kavuşan sevdiklerinin ruhları 

huzur bulacaktır.

Sözlerime son verirken Hocalı Katliamı’nda ha-

yatını kaybeden Azerbaycan Türkleri’ni rahmetle 

anıyor ve bu haklı davada dualarımızın, desteğimi-

zin daima kardeş ülke Azerbaycan ile beraber ol-

duğunu belirtmek istiyorum. Bizler göremeyecek 

olsak dahi bir gün Güney Azerbaycan’ın da bağım-

sızlığına kavuşacağına en kuvvetli ve en samimi 

hislerimizle inanıyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, 

mekânları cennet olsun... 
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1992 yılının, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan ge-

cesi dünya vicdanında kara bir leke şeklinde hatır-

lanacak olan bir soykırım yaşandı. Sovyetler’in da-

ğılmasıyla saldırgan tutumlarına hız kazandıran Er-

menistan, 366. Sovyet Mekanize Birliği’nin de des-

teğini alarak Dağlık Karabağ’daki Hocalı Kasaba-

sı’nı işgal etti. Bu işgal savaş hukuku çerçevesinin 

sınırlarını kat be kat aşarak intikam saikli bir kıyıma 

ve öç almaya dönüştü. O gece yalnızca güneşin do-

ğuşuna kadar 83’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’ten 

fazlası yaşlı olan 613 Azerbaycan Türk’ü türlü iş-

kencelere maruz bırakılarak şehit edildi. Hocalı; in-

sanlık tarihinin en vahşi, en kanlı manzaralarına ta-

nıklık eden talihsiz bir mekandır ve Hocalı’nın yara-

ları hala sargı tutmamaktadır.

Dağlık Karabağ uzun yıllar boyunca Azerbay-

can’a bağlı özerk bir bölge olarak varlığını sürdür-

müştür. Sovyetler Birliği’nin dağılmaya yüz tuttuğu 

80’li yıllarda bölgede yaşayan Ermeniler, Azerbay-

can’dan ayrılarak Ermenistan’a katılmak istedikle-

rini dile getirmeye başlamışlardır. Bölge hukuki ve 

tarihi olarak Azerbaycan’ın bir parçası olmasına rağ-

men bölgede Ermeni nüfusu fazladır ve bu üstün-

lüğün sebebi Sovyetler’in burada uzun yıllardır Er-

meniler lehine sürdürdüğü nüfus politikalarıdır. Ho-

calı’da yaşanan kıyımlar Ermeniler’in 20. asır bo-

yunca gerçekleştirdiği ilk kıyımlar değildir. Daha ön-

celeri 1905, 1907, 1908, 1947-1948 yıllarında da 

burada yaşayan yüz binlerce Azerbaycan Türk’ü, 

Ermeniler tarafından katledilmiş ve sürgüne yol-

lanmıştır. Hocalı’nın bir yandan Karabağ’ın işgali 

için bir göz korkutma niteliğinde olması amaçlanır-

ken diğer yandan Azerbaycan’ın işgal edilen top-

raklarını da talep etmesini önlemek için bir duvar ol-

ması amaçlanmıştır.

Hocalı’da yaşanan soykırım alelade bir mesele-

nin ürünü olmayıp tarihi arka planının ve daha ön-

cesindeki olaylar zincirinin büyük önemi mevcut-

tur. Hocalı Kasabası’nın içinde bulunduğu Dağlık Ka-

rabağ Bölgesi, Cevanşir Türkmenleri’nin Sarıcalı 

Oymağı’ndan olan Penah Ali Bey’in 1749’da hanlı-

ğını ilan ettiği bölgedir. Penah Ali Bey burada 

Şuşa’yı başkent edinmiş ve kendi adına para bas-

tırmıştır. Ardından oğlu İbrahim Halil Han tahta çık-

mış, Rus istilalarının artmasıyla İran’dan destek 

almak istemiş fakat İran’daki taht kavgaları sebe-

biyle amacına ulaşamamıştır. Yüzünü, bu dönem-

de duraklama ve zayıflama evrelerinde olan Os-

manlı’ya dönen İbrahim Halil Han yeterli desteği 

bulamamıştır. Dolayısıyla bölgedeki Rus yayılmacı-

lığı daha da hız kazanmış ve Kafkasya’daki bu 

süreç bölgedeki birçok Türk Hanlıkları’nın bağım-

sızlıklarını yitirmesiyle sonuçlanmıştır. Bu noktada 

bölgedeki Revan Hanlığı, Erivan şeklinde dönüşe-

rek Ermenistan devletinin teşekkülüne zemin ha-

zırlamış ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 

fikir ayrılıklarının temeli burada atılmıştır. 

I. Dünya Savaşı’na yaklaşılan süreçte Rusların 

Ermenileri kendi politikaları ve çıkarları doğrultu-

sunda kullanmak için birçok yönden destekliyor ol-

maları; Ermeniler’in stratejik amaçları ve devlet ide-

allerine ulaşmak için Kafkasya’da ve Doğu Anado-

lu’da Müslümanlara yaptıkları her türlü kuvvet kul-

lanımını ve katliamları mübah görmelerini sağlıyor-

du. Rus işgalleri Anadolu’da Erzurum, Muş, Bitlis, 

Trabzon ve Erzincan üzerinden ilerlerken İran’da 

da Isfahan üzerinden ilerlemişti. Bütün bu işgaller 

bir yandan Ermenileri cesaretlendirirken bir yan-

dan da bir devlet teşekkülü adına Güney Kafkas-

ya’dan toprak koparmak isteklerini artırıyordu. Kaf-
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Bu gənc yaşımda.

Bir ovçu gördüm,
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Bu gənc yaşımda.”
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kasya’da ve Doğu Anadolu’da akla hayale sığma-

yacak rakamlarda Müslüman Türkler’in türlü iş-

kencelerle şehit edilmesi yürek burkan hadiseler ol-

makla birlikte Osmanlı Devleti’nin kararlılığı ve ti-

tizliğiyle gerçekleştirdiği Ermeni tehcirinin haklılı-

ğını ortaya koymaktaydı.

Hocalı, bu tarihi akış içerisindeki en kanlı katli-

amlardan biri olmakla birlikte demokrasi, insan 

hakları, barışçıl dünya kavramlarının dillere pele-

senk edildiği 20. asırda dünya vicdanın kör ve 

sağır kalmayı tercih ettiği, haklı bir davadır. Erme-

nistan Sovyet Rusya’nın dağılmasının ardından Ka-

rabağ’ı topraklarına katmak için harekete geçmişti 

ve 1992 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasın-

da başlayan savaş Ermeniler lehine ilerliyordu. Ka-

rabağ Sovyetler döneminde de demiryolu ağının, 

elektrik dağıtım şebekelerinin ve Kafkasya’daki 

kentleri birbirine bağlayan yolların kesişim nokta-

sıydı. Hocalı ise Dağlık Karabağ’ın en önemli tepe-

lerinden biri olmasına mukabil hakim konumu iti-

bariyle önemli bir mevkiydi ve askeri lojistik olarak 

büyük öneme haizdi. İçinde bir havalimanı da ba-

rındıran kasaba uzun süre top ateşine tutulmuş ve 

dünyayla bağlantısı kesilmek istenmişti. Ermeniler 

savaş esnasında Rusların açık desteğini alıyor, kat-

liamın yaşandığı gece kasabaya Ermeni kuvvetle-

riyle birlikte bizzat Rus kuvveti olan 366. Mekanize 

Alayı da giriyordu. Azerbaycan ise bağımsızlığını 

henüz kazanmış bir devletti ve elinde ordu, mü-

himmat gibi imkanlar bulunduramamakla birlikte 

dışarıdan da destek alamıyordu. 

25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece Hocalı’da 

feryatlar göğe yükseliyor; toprağın, taşın, havanın 

ve suyun üstüne hiç silinmeyecek büyük acılar iş-

leniyordu. Günahsız ve savunmasız çocuklara acı-

madan kıyılmış, kadınların ve genç kızların ırzına 

geçilmiş, güçsüz kuvvetsiz yaşlılar derin acılarla 

toprağa düşmüşlerdi. Birleşmiş Milletler’in daha 

sonra cesetler üzerinde yapacağı incelemelerde 

bu masum insanların ölmeden evvel birçok işken-

ceye maruz kaldığı ortaya çıkacaktı. Kiminin gözle-

ri oyulmuş, kiminin elleri ayakları kesilmiş, hamile 

kadınların karnından bebekleri alınmış, ufacık can-

lar süngülere geçirilerek, yakılarak şehit edilmişti. 

Hocalı’dan Agdam’a varmak için geçilen ormanlık 

alanda Ermeniler pusu kurmuş, bu alan sabaha 

kadar cansız bedenlerle dolmuştu. Soykırımda 

613 Azerbaycan Türk’ü katledilmiş, 487 kişi yara-

lanmış, 1275 kişi ise Ermenilere esir düşmüştü. 

Hocalı’dan sağ kurtulabilen herkesin bir yanı 

eksik kalmış, o gece yaşananlar herkesin yüreğin-

de sarılamayan bir yara bırakmıştı.

Hocalı’da yaşanan acılar, bütün Türk dünyası-

nın ve yüreğinde ufak dahi olsa merhamet kırıntısı 

taşıyan herkesin ortak acısı, dinmeyen gözyaşıdır. 

Ermenilerin ağır silahlarla, acımasız yöntemlerle 

savunmasız Türklere yaptığı bu zulüm; onları mak-

satlı bir biçimde imha etmek amacını taşıdığının en 

açık göstergesidir. Azerbaycan Türkleri bugün, o 

kara gecenin amacının “etnik temizlik” olduğunu 

dile getiriyor. Uluslararası örgütlerce gerekli adım-

ların atılması bir yana, sorumlular henüz en ufak 

soruşturmalara dahi tabi tutulmadılar. Üstelik o sü-

reçte Ermeni askeri kuvvetlerinin başında bulunup 

soykırımı planlayan ve uygulayanlar bugün Erme-

nistan’ın yöneticileri olarak hayatlarına devam edi-

yor, Hocalı’da yaşananlarla gurur duyduklarını dile 

getirmekten imtina etmiyorlar.

Bütün yaşananlara rağmen Azerbaycan Türk-

leri, Karabağ sorununun barışçıl yöntemlerle çö-

zülmesini istiyor. Fakat bu yöntemler bir yanıt ver-

mediği takdirde Karabağ için, yeniden yurtlarına 

kavuşabilmek için gerekirse ölümü göze alacakla-

rını eklemeden geçmiyorlar. Hocalı’da yaşananlar 

sargı tutmayan bir yara olarak yüreklerdeki yerini 

aldı. Bu topraklardan zorla çıkarılan Türkler, içle-

rindeki derin hasretle yeniden yurtlarına kavuşa-

cakları günün hayalini kuruyorlar. Ve inanıyorlar ki 

yurtlarına dönüp yeniden ocaklarını yaktıklarında, 

evlerinin bacaları tüttüğünde, çocuklarının şen ses-

leri etrafa yayıldığında bu yara sarılacak ve soykı-

rımda şehadete kavuşan sevdiklerinin ruhları 

huzur bulacaktır.

Sözlerime son verirken Hocalı Katliamı’nda ha-

yatını kaybeden Azerbaycan Türkleri’ni rahmetle 

anıyor ve bu haklı davada dualarımızın, desteğimi-

zin daima kardeş ülke Azerbaycan ile beraber ol-

duğunu belirtmek istiyorum. Bizler göremeyecek 

olsak dahi bir gün Güney Azerbaycan’ın da bağım-

sızlığına kavuşacağına en kuvvetli ve en samimi 

hislerimizle inanıyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, 

mekânları cennet olsun... 
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de duraklama ve zayıflama evrelerinde olan Os-
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Sümeyye BALCI

“Azad bir quşdum,
Yuvamdan uçdum,
Bir bağa düşdüm
Bu gənc yaşımda.

Bir ovçu gördüm,
Köksümdən vurdu,
Torpağa düşdüm
Bu gənc yaşımda.”
          Cafer Cabbarlı



eroin de satmaya başlamış bulunmaktaydı.

Sadece Malcolm değil, Amerika’da yaşayan 

zenciler üniversite mezunu bile olsalar ancak bir 

hademe ya da hastanelerde ve devlette ayak işle-

rini yapabiliyorlardı. Hal böyle olunca zencilerin 

çoğu kolayından yaşamak, çalışmadan kazanmak, 

dümen çevirmek işleriyle meşguldü.

Esrarcıların, kumarbazların, piyangocuların ara-

sında büyüyüp bu işlerin hepsini yapan Malcolm; 

en sonunda bir çete kurup hırsızlığa da başlamıştı. 

İşleri çok iyiydi ancak bu yolun sonu da belliydi.

1946 yılının Şubat ayında hapishaneye girdi-

ğinde daha yirmi bir yaşını bile doldurmamıştı. Ha-

pishaneye girdiği ilk günlerde bedensel olarak çok 

acı çekiyordu çünkü içeriye girer girmez uyuşturu-

cularla birden ilişkisi kesilince kötü hallere düş-

müştü. Hapishanedeki ilk yılı çok zor geçmişti. Mal-

colm, devamlı katıksız hücre hapsi yiyordu. Hücre-

ye girdiğinde avazının çıktığı kadar bağırıp devamlı 

İncil’e ve Tanrıya küfürler yağdırıyordu. Bundan 

dolayı ona hapishanedekiler “İblis” demişlerdi.

Hapishanede de Bimbi diye birisi vardı. Çok 

güzel konuşan ve devamlı kitap okuyan birisiydi. 

Malcolm bu sıralarda kendisini sıradan bir dinsiz-

den çok ileri görüyordu. Bir gün Bimbi’nin dinsizli-

ğe karşı konuşmasından sonra artık dine, kitaba 

falan rastgele küfretmez olmuştu.

1948 yılında başka bir hapishaneye nakledil-

mişti. Burası eski yerine göre daha güzeldi. İşte bu 

günlerde küçük ağabeyi Philibert’ten bir mektup 

aldı. Mektupta, siyah adamın doğal dinini keşfetti-

ğini ve İslam cemaati diye bir şeye katıldığını yazı-

yordu kardeşi. Ayrıca kurtuluşa ermesi için Allah’a 

dua etmesini istiyordu. Sonra kardeşi Regi-

nald’dan da bir mektup aldı. Bir sürü havadisle bir-

likte; “Malcolm, sakın domuz eti yeme ve sigara 

içme. Hapisten nasıl kurtulacağını anlatırım sonra 

sana.” diyordu kardeşi… Malcolm bu cümleyi oku-

duktan sonra aklına bin bir türlü şeyler geliyordu; 

domuz eti yemeyince ve sigara içmeyince insanda 

hapisten çıkaracak bir hastalık mı beliriyordu 

acaba? Kardeşinin dediklerini aynen uygulamaya 

koydu. 

Sabırsızlıkla kardeşi Reginald’ın ziyarete gele-

ceği günü bekliyor ve bu numaranın ne anlama gel-

diğini bir an evvel öğrenmek istiyordu. Sonunda 

bir gün çıktı geldi kardeşi Reginald. Ancak Mal-

colm’un merak ettiği konuya hemen girmedi, öyle-

sine sıradan konuştuktan sonra tasarlanmamış bir 

konu gibi sordu; “Malcolm, bil bakalım akla hayale 

gelebilecek her şeyi, bilinebilecek her şeyi bilen 

insan kim olabilir?” dedi. “Herhalde tanrı gibi birisi-
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Amerika’da uzun bir dönem boyunca siyahlara 

yapılan zulümler malum… Şiddetle artan bu 

zulüm, yirminci yüzyıla gelindiğinde de aynı şekilde 

devam ediyorken genç bir ses dikkatleri üzerine çe-

kiyordu. Bu isim; önceleri Elijah Muhammed’in söz-

cüsü konumunda olan Malcolm X, daha sonra Eli-

jah Muhammed’den ayrılışıyla hidayete erip şeha-

dete ulaşan El Hacc Malik El Şahbaz idi. Bizler için 

onu kıymete bindiren keyfiyet ise kısa ömrünün 

özeti halinde, gençlik dönemlerindeki bohem ha-

yatını atlattıktan sonra merhale merhale hakikate 

doğru koşuş ve ardından 40 yıllık yaşamını taçlan-

dıran şehadet…

Malcolm X, siyahlara yönelik baskıların en şid-

detli olduğu dönemlerden birinde, 1925’te dünya-

ya geldi. Babası Baptist bir Hristiyan vaizdi ve Ame-

rikalı siyahların hiçbir zaman gerçek özgürlüğe, ba-

ğımsızlığa ve itibara kavuşmayacağına inanmak-

taydı. Bu yüzden de Amerika’yı bırakıp kendi va-

tanlarına, Afrika’ya dönmeliydi siyahlar… Bu görü-

şüyle beyazların hedefindeki bir siyahtı ve birçok 

saldırıya maruz kalmıştı.

1929 yılında Malcolm 4 yaşındayken yaşadığı 

hayatının ilk canlı hatırasını şöyle anlatıyor; “Bir 

gece yarısı kendimizi tabanca seslerinin, çığlıkların, 

duman ve alevlerin ortasında bulduk. Korkumuz-

dan neye uğradığımızı şaşırmıştık. Babam evimizi 

kundakladıktan sonra kaçmaya çalışan beyazların 

arkasından ateş açmaya çalışıyordu. Alevler içinde 

yanan ev üstümüze çökecekti. Annem kucağında 

yeni doğmuş bebeğiyle kendisini henüz dışarı at-

mıştı ki ev etrafa kıvılcımlar saçarak büyük bir gü-

rültüyle çöktü. Gecenin yarısında don gömlek dışa-

rıda kalışımızı, feryatlar içinde dövünmemizi hiç 

unutamıyorum. Olay yerine gelen polis ve itfaiyeci-

ler de etrafımıza dizilip evimizin sonuna kadar 

yanıp kül olmasını bizimle birlikte seyrettiler.”

Bu olaydan sonra Lansing’de kenar mahalleler-

den birine taşındılar, burada da rahat olamadılar. 

Bir gece babası ve annesi tartıştıktan sonra, babası 

evi terk edip gitti, Annesi arkasından seslenmiş 

ancak babası onu dinlememişti. Babası o gece Ku 

Klux Klan örgütü üyeleri tarafından bir suikasta uğ-

ramış, adamlar ölünceye kadar dövdükten sonra 

gelip geçen arabalar ezsin diye yolun ortasına at-

mışlar, polisler gece yarısı evden gelip annesini al-

mışlar ve babasının vücudunu yarısı ezik, bazı ke-

mikleri kırılmış, ölü vaziyette bulmuşlardı. Artık 

sekiz kardeşle ortada kalmışlardı... 

Gerek maddi gerek psikolojik anlamda çöküş 

yaşayan aileyi, Aile Refah Kurumu dağıtma kararı 

aldı. Çocuklar ya çocuk esirgeme kurumuna ya da 

evlatlık isteyen aile varsa oralara gideceklerdi. Mal-

colm’u durumu iyi bir aile aldı. Kardeşlerinin de 

hepsi evlatlık olarak dağıtıldı. Annesi artık iyice çök-

müştü, onu da akıl hastanesine yatırdılar.

Malcolm evlatlık olarak verildiği evde çok iyiydi, 

okulda ise çok başarılıydı. Sınıfında tek siyah öğ-

renciydi. Bir gün baş başa kaldığında öğretmeni 

sormuştu; “Artık büyüyorsun, ne olmak istersin?” 

Malcolm bunu daha önce hiç düşünmemişti. Bir-

den; “Avukat olmak istiyorum” deyince öğretmeni 

iyice şaşırıp Malcolm’a; “Biraz gerçekçi olmalısın, 

sen bir zencisin. Bunun için doğru düşünmen 

lazım. Niçin bir marangoz olmayı düşünmüyor-

sun?” demişti. 

Bu şartlar altında ilköğrenimini tamamladıktan 

sonra okulu bırakıp ablasının yanına yerleşti. 

Orada garsonluktan ayakkabı boyacılığına kadar 

birçok işte çalıştı. 

Malcolm X’in gençliği çok hızlı bir gençlikti. 

1942 yılında 17 yaşındayken şikâyetler üzerine de-

miryollarındaki işinden atıldı. Sonra Harlem’de hay-

ran kaldığı bir barda işe başladı. İşini çok seviyor-

du, hiçbir zaman işine geç kalmadı. Bu bar onun de-

yimiyle bir mektepti(!). Burası; dümencilerin, hır-

sızların, esrar satıcılarının ve fahişe pazarlayanların 

takıldığı, Harlem’in birkaç barından birisiydi. Bura-

da uzun bir zaman çalışmakla beraber esrar ve 
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colm, cezaevindeyken kardeşleriyle ve Elijah Mu-

hammet’le devamlı mektuplaşıyordu. 

Malcolm, 1952 baharında tahliye kurulunun sa-

lıverilme kararıyla hapisten çıktı. Hapisten çıkınca 

doğru Detroit’teki kardeşinin yanına gitti. Buraya 

gitmesinin nedeni Elijah Muhammet’in öğretisini 

daha iyi kavramak içindi. Kardeşinin evinde tam 

bir Müslüman evi havası vardı. Kardeşi ona gusül 

almayı ve namaz kılmayı öğretti. Malcolm namaz 

kılmayı çok sevmişti, bütün din kardeşleriyle birlik-

te Allah’a yöneliyorlardı. Detroit’teki Müslümanla-

rın toplandığı bir yer vardı. Buradaki Müslümanlar 

o kadar samimiydiler ki Malcolm böyle bir samimi-

yeti hayatında ilk kez görüyordu. Birbirleriyle kar-

şılaştığında herkes selamlaşıyordu ve birbirlerine 

son derece samimi davranıyordu. Malcolm tüm 

bunlar için şükrediyor ve Elijah Muhammet’i göre-

ceği günü iple çekiyordu.

Bir gün Chicago’daki iki numaralı mabedi ziya-

rete gitme kararı aldılar. Elijah Muhammet’in bura-

da bir konuşması vardı. Konuşmanın sonuna 

doğru ismiyle hitap ederek Malcolm’a; “Yıllardır 

hiç ara vermeksizin bana mektup yazmıştır Mal-

colm kardeş. Elim değdikçe ben de kendisine yaz-

mışımdır. Zindandayken şeytandan kurtulmuştu 

Malcolm kardeş ama şimdi onun tekrar içkime, ku-

marıma, esrarıma ve günahıma çekeceğim diye-

cektir beyaz şeytan. İşte şimdi temiz kardeşimizin 

perdesi kalkmıştır, göreceğiz nasıl bir insan olaca-

ğını, inanıyorum ki hep bağlı kalacaktır Malcolm 

kardeş imanına” diyordu Elijah Muhammed.

Malcolm bu arada soyadı değişikliği için başvu-

ruda bulunmuş ve başvurusu kabul edilmişti. Eli-

jah Muhammed “X” soyadını kullanmalarını öğüt-

lemişti onlara. Afrika’dayken ailelerin sahip olduk-

ları soyadlarını simgelemektedir “X”. Artık onun 

ismi Malcolm Little değil Malcolm X’ti.

Malcolm X bol bol çalışıyordu. Hafta sonu soh-

betlerini hiç bırakmadan takip ediyordu. Cemaate 

katılmayı hiç aksatmıyordu. Gün geçtikçe Elijah 

Muhammet’e daha çok bağlanıyordu.

Elijah Muhammed, yeterlilik kazandığına ina-

nınca Malcolm X’i Newyork’u teşkilatlandırması 

için görevlendirdi. Malcolm X eskiden dümenler çe-

virdiği, esrar sattığı bu yere yani buradaki sokakla-

ra pek yabancı değildi. Eski arkadaşlarını ziyaret 

etti. Hiçbirisi onun bu denli değiştiğine pek mana 

veremiyorlardı. Malcolm X bu arada Müslüman bir 

hemşire olan ve yine Müslüman teşkilat için çalı-

şan Betty X adında birisiyle, Elijah Muhammet’ten 

onay aldıktan sonra evlendi.

Elijah Muhammed, Malcolm X’e; “Senin daha 

çok ünlü olmanı istiyorum. Çünkü sen ünlendikçe 

ben daha çok tanınıyorum ve cemaatimize katılım 

çoğalıyor.” demişti. Elijah Muhammet’in vekili ola-

rak Malcolm X radyo ve televizyonlarda, üniversite 

kampüslerinde birçok konuşmalar yaptı. 

1963 yılında Elijah Muhammet’le ilgili çeşitli ha-

berler çıkmıştı. Malcolm X bu haberlerden dolayı 

çok üzülüyordu, böyle bir şeyi düşünmek bile ona 

çok edepsizce geliyordu. Gazeteler Elijah Muham-

met’in sekreterleriyle çeşitli ilişkileri olduğunu ya-

zıyordu. Malcolm dayanamayıp hemen Elijah Mu-

hammet’le Phoenix’te bir araya geldi. İşte burada 

Elijah Muhammet’in İslam dinini nasıl bildiğine ve 

nasıl çarpıttığına şahit olacağız. Malcolm X’e 

aynen şunları söylüyordu; “Davud’u okurken bir 

başkasının karısına nasıl göz diktiğini öğrenmişsin-

dir, işte o Davud’um ben. Nuh’u okumuşsundur; 

şu sarhoşu, işte ben onun ta kendisiyim. Lut’un se-

rüvenini okumuşsundur; şu kendi kızlarıyla aynı ya-

tağı paylaşanı… Bana da bunları yapmak caiz olu-

yor.” demişti Elijah Muhammet.(Bunlar tahrif edil-

miş Tevrat’ın ayetleri idi ve diğerleri gibi Malcolm 

da o zamanlar Kur’an’dan uzaktı.)

22 Kasım 1963 yılında Dallas’ta Amerikan baş-

bakanı John F. Kennedy bir suikast sonucu öldü-

rülmüştü. Elijah Muhammet ne olursa olsun hiçbir 

vekilin bu suikast hakkında konuşma yapmaması 

için bir emir göndermişti. Malcolm bu olaydan 

sonra Elijah Muhammet’in vekili olarak bir konuş-

ma yaptı. Konuşma bittikten sonra, sorulu cevaplı 

bölüme geçildiğinde birisi ona şu soruyu yöneltti; 

“Başkan Kennedy’nin ölümü hakkında ne düşünü-

yorsunuz?” Malcolm da kendi görüşünü açıkladı; 

“Siz sabah tavuklarınızı bahçeye gönderdiğinizde 

akşam komşunuzun kümesine değil de tekrar sizin 

kümesine gelecektir. Evet, şeytan onu tekrar yanı-

na aldı.”

Bu konuşması üzerine Malcolm X, 90 gün hiç 

konuşmama cezası aldı Elijah Muhammet’ten. 

Manşetler “Malcolm X susturuldu” diyordu. Mal-

colm X ise 90 gün sonra konuşabileceğini düşünü-

yordu fakat artık ders verdiği yedi numaralı ma-

bette de ders vermesi yasaklanmıştı. Biraz kafa 

dinlemek ve tatil yapmak için ailesiyle beraber o za-
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dir” dedi Malcolm. “Her şeyi bilen bir insan var, 

Tanrı bir insandır, adı da Allah’tır” dedi kardeşi. Re-

ginald anlatmaya devam ediyordu. Allah’ın 360 de-

rece ilmi olduğunu, bu ilmin bütün ilimleri kuşattı-

ğını, şeytanın ise sadece 33 derece ilmi olduğunu 

ve buna da masonluk dendiğini söyledi. Sonra Tan-

rının Amerika’ya indiğini, Elijah adındaki bir zata 

siyah adam suretinde göründüğünden söz etti. Ay-

rıca şeytanın da bir insan olduğunu ve bütün be-

yazların şeytan olduğunu söyledi. Bahsettiği bu an-

layış aslında Elijah Muhammed’in İslam diyerek 

kendini kutsayıp ilah yerine koyduğu, tüm beyazla-

rı şeytan olarak gören sapık bir inançtan başkası de-

ğildi.

Malcolm’un kafası allak bullak olmuştu, gözleri-

nin önünden tanıdığı bütün beyazlar bir şerit gibi 

geçti, evet kardeşi haklıydı; Newyork’taki beyazlar, 

polisler, ilkokulda kendisi avukat olmak istediğini 

söylediğinde “Niçin marangoz olmuyorsun?” diyen 

öğretmeni...

Aradan birkaç gün geçtikten sonra kardeşi Re-

ginald tekrar geldi ve Malcolm’un kafasında ilk kez 

yer bulan ciddi düşünceler bırakarak gitmişti. “Dü-

şünebiliyor musun kim olduğunu bile bilmiyorsun” 

demişti Reginald. “Bitip tükenmek bilmez hazinele-

ri olan, kralları medeniyetleri olan bir ırktan geldi-

ğin halde bunu bilmiyorsun ne yazık ki. Şeytan be-

yazlar senden bunu gizliyorlar. Asıl soyadının ne ol-

duğunu bile bilmiyorsun, bir zamanlar kendi ana 

dilin olan dilini duysan bir kelimesini bile anlamaz-

sın. Beyaz şeytan aslınla ilgili bütün bilgileri çekip 

almış elinden. Seni katlederek, sana tecavüz ede-

rek, seni atalarının tohumundan, anayurdunun 

bağrından koparıp getirdikleri günden bu yana sen 

bu beyaz şeytanın bitmek bilmeyen şeytanlıkları-

nın kurbanı durumundasın.” diyordu.

Daha sonra Malcolm, Norlfolk hapishanesine 

nakledildi ve her şeyi burada öğrendi. Günde sade-

ce beş saat uyur ve saatlerce kitap okurdu. Ayrıca 

hapishanelerde mahkumlar arasında birçok müna-

zaralar yapılıyordu, Malcolm bunlara katılıyordu. 

Bu münazaralar onu ileride vekil olduğunda yapa-

cağı konuşmalara hazırlıyordu.

Kendi deyimiyle; “O sıralar, bir insan için en zor 

şeyi fakat en büyük şeyi yapmak üzereydim; insa-

nın zaten içinde var olan gerçeği, insanı çepeçevre 

kuşatan gerçeği kabul etmek üzereydim.” Onun 

İslam’ı seçmesi en azından Amerikalı beyazlara bir 

tepkiydi çünkü Elijah Muhammed daha çok ırkçıy-

dı. Müslümanlığı tam anlamıyla bilmiyordu ya da 

açıklamak istemiyordu.

Elijah Muhammed ise haliyle bir siyahtı. Geor-

gia’daki bir çiftlik evinde doğmuştu, ailesiyle birlik-

te Detroit’e taşınmıştı. İnsan suretine girmiş tanrı 

olduğunu iddia eden birisiyle tanışmıştı. Wallece D. 

Fard, Elijah Muhammet’e sözde Allah’ın mesajını 

bildirmişti ve bu mesajı Kuzey Amerika’da yaşayan, 

yitik buluntu İslam cemaati durumundaki siyah 

halka iletmesini istemişti. Buna dayanarak kur-

muştu Elijah Muhammed İslam cemaatini. Mal-



colm, cezaevindeyken kardeşleriyle ve Elijah Mu-

hammet’le devamlı mektuplaşıyordu. 

Malcolm, 1952 baharında tahliye kurulunun sa-

lıverilme kararıyla hapisten çıktı. Hapisten çıkınca 

doğru Detroit’teki kardeşinin yanına gitti. Buraya 

gitmesinin nedeni Elijah Muhammet’in öğretisini 

daha iyi kavramak içindi. Kardeşinin evinde tam 

bir Müslüman evi havası vardı. Kardeşi ona gusül 

almayı ve namaz kılmayı öğretti. Malcolm namaz 

kılmayı çok sevmişti, bütün din kardeşleriyle birlik-

te Allah’a yöneliyorlardı. Detroit’teki Müslümanla-

rın toplandığı bir yer vardı. Buradaki Müslümanlar 

o kadar samimiydiler ki Malcolm böyle bir samimi-

yeti hayatında ilk kez görüyordu. Birbirleriyle kar-

şılaştığında herkes selamlaşıyordu ve birbirlerine 

son derece samimi davranıyordu. Malcolm tüm 

bunlar için şükrediyor ve Elijah Muhammet’i göre-

ceği günü iple çekiyordu.

Bir gün Chicago’daki iki numaralı mabedi ziya-

rete gitme kararı aldılar. Elijah Muhammet’in bura-

da bir konuşması vardı. Konuşmanın sonuna 

doğru ismiyle hitap ederek Malcolm’a; “Yıllardır 

hiç ara vermeksizin bana mektup yazmıştır Mal-

colm kardeş. Elim değdikçe ben de kendisine yaz-

mışımdır. Zindandayken şeytandan kurtulmuştu 

Malcolm kardeş ama şimdi onun tekrar içkime, ku-

marıma, esrarıma ve günahıma çekeceğim diye-

cektir beyaz şeytan. İşte şimdi temiz kardeşimizin 

perdesi kalkmıştır, göreceğiz nasıl bir insan olaca-

ğını, inanıyorum ki hep bağlı kalacaktır Malcolm 

kardeş imanına” diyordu Elijah Muhammed.

Malcolm bu arada soyadı değişikliği için başvu-

ruda bulunmuş ve başvurusu kabul edilmişti. Eli-

jah Muhammed “X” soyadını kullanmalarını öğüt-

lemişti onlara. Afrika’dayken ailelerin sahip olduk-

ları soyadlarını simgelemektedir “X”. Artık onun 

ismi Malcolm Little değil Malcolm X’ti.

Malcolm X bol bol çalışıyordu. Hafta sonu soh-

betlerini hiç bırakmadan takip ediyordu. Cemaate 

katılmayı hiç aksatmıyordu. Gün geçtikçe Elijah 

Muhammet’e daha çok bağlanıyordu.

Elijah Muhammed, yeterlilik kazandığına ina-

nınca Malcolm X’i Newyork’u teşkilatlandırması 

için görevlendirdi. Malcolm X eskiden dümenler çe-

virdiği, esrar sattığı bu yere yani buradaki sokakla-

ra pek yabancı değildi. Eski arkadaşlarını ziyaret 

etti. Hiçbirisi onun bu denli değiştiğine pek mana 

veremiyorlardı. Malcolm X bu arada Müslüman bir 

hemşire olan ve yine Müslüman teşkilat için çalı-

şan Betty X adında birisiyle, Elijah Muhammet’ten 

onay aldıktan sonra evlendi.

Elijah Muhammed, Malcolm X’e; “Senin daha 

çok ünlü olmanı istiyorum. Çünkü sen ünlendikçe 

ben daha çok tanınıyorum ve cemaatimize katılım 

çoğalıyor.” demişti. Elijah Muhammet’in vekili ola-

rak Malcolm X radyo ve televizyonlarda, üniversite 

kampüslerinde birçok konuşmalar yaptı. 

1963 yılında Elijah Muhammet’le ilgili çeşitli ha-

berler çıkmıştı. Malcolm X bu haberlerden dolayı 

çok üzülüyordu, böyle bir şeyi düşünmek bile ona 

çok edepsizce geliyordu. Gazeteler Elijah Muham-

met’in sekreterleriyle çeşitli ilişkileri olduğunu ya-

zıyordu. Malcolm dayanamayıp hemen Elijah Mu-

hammet’le Phoenix’te bir araya geldi. İşte burada 

Elijah Muhammet’in İslam dinini nasıl bildiğine ve 

nasıl çarpıttığına şahit olacağız. Malcolm X’e 

aynen şunları söylüyordu; “Davud’u okurken bir 

başkasının karısına nasıl göz diktiğini öğrenmişsin-

dir, işte o Davud’um ben. Nuh’u okumuşsundur; 

şu sarhoşu, işte ben onun ta kendisiyim. Lut’un se-

rüvenini okumuşsundur; şu kendi kızlarıyla aynı ya-

tağı paylaşanı… Bana da bunları yapmak caiz olu-

yor.” demişti Elijah Muhammet.(Bunlar tahrif edil-

miş Tevrat’ın ayetleri idi ve diğerleri gibi Malcolm 

da o zamanlar Kur’an’dan uzaktı.)

22 Kasım 1963 yılında Dallas’ta Amerikan baş-

bakanı John F. Kennedy bir suikast sonucu öldü-

rülmüştü. Elijah Muhammet ne olursa olsun hiçbir 

vekilin bu suikast hakkında konuşma yapmaması 

için bir emir göndermişti. Malcolm bu olaydan 

sonra Elijah Muhammet’in vekili olarak bir konuş-

ma yaptı. Konuşma bittikten sonra, sorulu cevaplı 

bölüme geçildiğinde birisi ona şu soruyu yöneltti; 

“Başkan Kennedy’nin ölümü hakkında ne düşünü-

yorsunuz?” Malcolm da kendi görüşünü açıkladı; 

“Siz sabah tavuklarınızı bahçeye gönderdiğinizde 

akşam komşunuzun kümesine değil de tekrar sizin 

kümesine gelecektir. Evet, şeytan onu tekrar yanı-

na aldı.”

Bu konuşması üzerine Malcolm X, 90 gün hiç 

konuşmama cezası aldı Elijah Muhammet’ten. 

Manşetler “Malcolm X susturuldu” diyordu. Mal-

colm X ise 90 gün sonra konuşabileceğini düşünü-

yordu fakat artık ders verdiği yedi numaralı ma-

bette de ders vermesi yasaklanmıştı. Biraz kafa 

dinlemek ve tatil yapmak için ailesiyle beraber o za-
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dir” dedi Malcolm. “Her şeyi bilen bir insan var, 

Tanrı bir insandır, adı da Allah’tır” dedi kardeşi. Re-

ginald anlatmaya devam ediyordu. Allah’ın 360 de-

rece ilmi olduğunu, bu ilmin bütün ilimleri kuşattı-

ğını, şeytanın ise sadece 33 derece ilmi olduğunu 

ve buna da masonluk dendiğini söyledi. Sonra Tan-

rının Amerika’ya indiğini, Elijah adındaki bir zata 

siyah adam suretinde göründüğünden söz etti. Ay-

rıca şeytanın da bir insan olduğunu ve bütün be-

yazların şeytan olduğunu söyledi. Bahsettiği bu an-

layış aslında Elijah Muhammed’in İslam diyerek 

kendini kutsayıp ilah yerine koyduğu, tüm beyazla-

rı şeytan olarak gören sapık bir inançtan başkası de-

ğildi.

Malcolm’un kafası allak bullak olmuştu, gözleri-

nin önünden tanıdığı bütün beyazlar bir şerit gibi 

geçti, evet kardeşi haklıydı; Newyork’taki beyazlar, 

polisler, ilkokulda kendisi avukat olmak istediğini 

söylediğinde “Niçin marangoz olmuyorsun?” diyen 

öğretmeni...

Aradan birkaç gün geçtikten sonra kardeşi Re-

ginald tekrar geldi ve Malcolm’un kafasında ilk kez 

yer bulan ciddi düşünceler bırakarak gitmişti. “Dü-

şünebiliyor musun kim olduğunu bile bilmiyorsun” 

demişti Reginald. “Bitip tükenmek bilmez hazinele-

ri olan, kralları medeniyetleri olan bir ırktan geldi-

ğin halde bunu bilmiyorsun ne yazık ki. Şeytan be-

yazlar senden bunu gizliyorlar. Asıl soyadının ne ol-

duğunu bile bilmiyorsun, bir zamanlar kendi ana 

dilin olan dilini duysan bir kelimesini bile anlamaz-

sın. Beyaz şeytan aslınla ilgili bütün bilgileri çekip 

almış elinden. Seni katlederek, sana tecavüz ede-

rek, seni atalarının tohumundan, anayurdunun 

bağrından koparıp getirdikleri günden bu yana sen 

bu beyaz şeytanın bitmek bilmeyen şeytanlıkları-

nın kurbanı durumundasın.” diyordu.

Daha sonra Malcolm, Norlfolk hapishanesine 

nakledildi ve her şeyi burada öğrendi. Günde sade-

ce beş saat uyur ve saatlerce kitap okurdu. Ayrıca 

hapishanelerde mahkumlar arasında birçok müna-

zaralar yapılıyordu, Malcolm bunlara katılıyordu. 

Bu münazaralar onu ileride vekil olduğunda yapa-

cağı konuşmalara hazırlıyordu.

Kendi deyimiyle; “O sıralar, bir insan için en zor 

şeyi fakat en büyük şeyi yapmak üzereydim; insa-

nın zaten içinde var olan gerçeği, insanı çepeçevre 

kuşatan gerçeği kabul etmek üzereydim.” Onun 

İslam’ı seçmesi en azından Amerikalı beyazlara bir 

tepkiydi çünkü Elijah Muhammed daha çok ırkçıy-

dı. Müslümanlığı tam anlamıyla bilmiyordu ya da 

açıklamak istemiyordu.

Elijah Muhammed ise haliyle bir siyahtı. Geor-

gia’daki bir çiftlik evinde doğmuştu, ailesiyle birlik-

te Detroit’e taşınmıştı. İnsan suretine girmiş tanrı 

olduğunu iddia eden birisiyle tanışmıştı. Wallece D. 

Fard, Elijah Muhammet’e sözde Allah’ın mesajını 

bildirmişti ve bu mesajı Kuzey Amerika’da yaşayan, 

yitik buluntu İslam cemaati durumundaki siyah 

halka iletmesini istemişti. Buna dayanarak kur-

muştu Elijah Muhammed İslam cemaatini. Mal-
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manlar yeni yeni İslam cemaatine katılan ve bok-

sör olan Muhammed Ali’nin evine gittiler. 

Malcolm X artık Elijah Muhammet’in adamları 

tarafından tehdit edilmeye başlamıştı, tetiği çek-

mesi için yedi numaralı mabedin imamına emir ve-

rilmişti. Malcolm X ise bu sırada Hac görevini yeri-

ne getirmek için Mekke’ye gitmeyi düşünüyordu. 

Hacca gitmesi Malcolm X için birçok kavramın de-

ğişmesinin başlangıcıydı. Mekke’den hanımına 

aynen şunları yazıyordu; “İnanamayacaksın ama 

tenleri beyazdan daha beyaz olan insanlarla aynı 

bardaktan su içtim ve aynı tabaktan yemek yedim. 

Hepimiz bir kardeştik. Ben artık ırkçı bir Müslüman 

değilim. Gerçek peygamberimiz olan Hz. Muham-

med ırkçılığı yasaklamıştır.” Burada ismini de bir 

Müslüman ismiyle değiştirdi. El Hacc Malik El Şah-

baz idi artık o…

Malcolm X Mekke’de gerçek Müslümanlığı öğ-

rendi. Amerika’ya geri döndüğünde basına ırkçılığı 

bıraktığını, kendisinin yeni bir örgüt kuracağını, be-

yazların da bu örgüte katılabileceklerini açıkladı.

Malcolm X’in ırkçılığı bırakması ve artık yeni kur-

duğu örgüte beyazların da üye olabileceğini açıkla-

ması, Amerika kamuoyunun dikkatlerini üzerine 

çekti. İslam dini belki de ilk olarak Amerikan bası-

nında evrensel ve geniş boyutlarda yer buldu. Irk-

çılığı bırakması Elijah Muhammed ve çeşitli siyah 

kuruluşlar tarafından doğru bulunmadı. Malcolm X 

artık birçok tehditler almaya başlamıştı. Yaşadığı 

her günü ödünç alıyor gibiydi. Nereye gitse takip 

ediliyordu. Etrafındaki kişilere artık kendi sonunun 

geldiğini söylemekten çekinmiyordu. Vefatından 

bir ay kadar önce bir gece yarısı evini ateşe vermiş-

lerdi.

21 Şubat 1965 Pazar günü bir konferans vardı. 

400 sandalye kurulmuş, salon hazır hale getirilmiş, 

herkes yerini almıştı. Elijah Muhammed’in adamla-

rı da salona sızmışlardı, dinleyiciler arasındaydılar. 

Malcolm X’in eşi de dört çocuğuyla birlikte en önde 

yerini almıştı. Malcolm X takdim edildikten sonra 

kürsüye doğru yürüdü ve “Esselamu aleyküm” 

dedi; salondakiler hep birlikte “ve aleyküm selam” 

dedikten sonra salonun bir yerinde karışıklık çıktı. 

Herkes dikkatini tam oraya çevirmişken birkaç kişi 

Malcolm’a ateş açtılar. Herkes dışarı kaçmaya çalış-

tı. Kendisine isabet eden on altı kurşundan ilkini 

yer yemez Malcolm X’in dinleyicileri sakinleştirmek 

için kalkmış olan sağ eli derhal göğsüne düştü, 

öteki eli havaya kalktı, orta parmağını bir kurşun 

uçurup gitti. Sakalının arasından kanlar sızıyordu 

ve vücudu arkaya iki sandalyeyi devirerek düştü. 

Tetikçiler yere düşmüş vücudunu iyice kurşunla-

dıktan sonra kaçtılar. Dört çocuğunun üzerine ka-

panan eşi ve dinleyicilerden bazıları hemen sahne-

ye koştular ancak kurşunlar tam can alıcı noktalara 

isabet etmişti, yakındaki bir hastaneye götürülür-

ken yolda şehit oldu. 

Malcolm’un naaşı, cenaze evinde yirmi iki bin 

kişi ziyaret ettikten sonra Arap bir şeyh tarafından 

toprağa verildi.

Malcolm X hayatını mensubu bulunduğu toplu-

mun haklarını elde etmek, bundan daha da ötesi 

bu toplumu gerçek kimliğine kavuşturmaya ada-

mıştı. Tahrip edilmiş Hristiyanlık dini onlara iki dün-

yayı da cehennem yapmıştı ne yazık ki… En son ve 

en mükemmel din olan İslamiyet ancak bu toplu-

mun her iki dünyada saadetini sağlayabilirdi. Mal-

colm X bu gerçekleri anlatabilmek için çalıştı ve bu 

yolda 40 yaşındayken şehadete ulaştı. Ruhu şad, 

mekanı cennet olsun.
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O C A K T A N H A B E R L E R
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Alperen Ocakları Van İl Başkanlığımız, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne tepkisiz kalmayarak cuma 

namazı sonrası Van Beşyol Meydanında basın açıklaması gerçekleştirdi. Doğu Türkistanlı 

kardeşlerimizin de katıldığı programa Van halkı yoğun ilgi gösterdi.
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manlar yeni yeni İslam cemaatine katılan ve bok-

sör olan Muhammed Ali’nin evine gittiler. 
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mesi için yedi numaralı mabedin imamına emir ve-

rilmişti. Malcolm X ise bu sırada Hac görevini yeri-

ne getirmek için Mekke’ye gitmeyi düşünüyordu. 

Hacca gitmesi Malcolm X için birçok kavramın de-

ğişmesinin başlangıcıydı. Mekke’den hanımına 

aynen şunları yazıyordu; “İnanamayacaksın ama 

tenleri beyazdan daha beyaz olan insanlarla aynı 

bardaktan su içtim ve aynı tabaktan yemek yedim. 
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değilim. Gerçek peygamberimiz olan Hz. Muham-

med ırkçılığı yasaklamıştır.” Burada ismini de bir 

Müslüman ismiyle değiştirdi. El Hacc Malik El Şah-

baz idi artık o…
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rendi. Amerika’ya geri döndüğünde basına ırkçılığı 

bıraktığını, kendisinin yeni bir örgüt kuracağını, be-
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duğu örgüte beyazların da üye olabileceğini açıkla-

ması, Amerika kamuoyunun dikkatlerini üzerine 

çekti. İslam dini belki de ilk olarak Amerikan bası-

nında evrensel ve geniş boyutlarda yer buldu. Irk-

çılığı bırakması Elijah Muhammed ve çeşitli siyah 

kuruluşlar tarafından doğru bulunmadı. Malcolm X 

artık birçok tehditler almaya başlamıştı. Yaşadığı 

her günü ödünç alıyor gibiydi. Nereye gitse takip 
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geldiğini söylemekten çekinmiyordu. Vefatından 
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21 Şubat 1965 Pazar günü bir konferans vardı. 

400 sandalye kurulmuş, salon hazır hale getirilmiş, 

herkes yerini almıştı. Elijah Muhammed’in adamla-

rı da salona sızmışlardı, dinleyiciler arasındaydılar. 
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mun her iki dünyada saadetini sağlayabilirdi. Mal-
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mekanı cennet olsun.
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ALPEREN OCAKLARI AMASYA İL BAŞKANLIĞIMIZ
DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN PROGRAM DÜZENLEDİ

Alperen Ocakları Amasya İl Başkanlığımız Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne sessiz kalmayarak 
“Kanayan Yara Doğu Türkistan” adlı salon programı düzenledi. Ortaöğretim teşkilatının 

emekleriyle hazırlanan programa yoğun katılım gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI NEVŞEHİR İL BAŞKANLIĞIMIZ
DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

Alperen Ocakları Nevşehir İl Başkanlığımız Doğu Türkistan'daki zulme dur demek için yürüyüş 
programı tertip etti. Genel Başkan Yardımcılarımız Sn. Osman Atak ile Sn. Arif Yazıcı'nın da 

katıldıkları programın ardından basın açıklaması gerçekleştirildi.

ALPEREN OCAKLARI MERSİN İL BAŞKANLIĞIMIZ DOĞU TÜRKİSTAN 
İLE ALAKALI YÜRÜYÜŞ VE BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ
Alperen Ocakları Mersin İl Başkanlığımız, Erdemli İlçe Başkanlığımız ile birlikte Doğu Türkistan'da 

yaşanan zulümler ile alakalı “Doğu Türkistan'ın Sesi Ol” adlı yürüyüş gerçekleştirdi. Diğer sivil toplum 
kuruluşlarının da katılım gösterdiği programda basın açıklaması yapan il başkanımız Sn. Ayhan 

Solmaz'ın ardından Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz de söz aldılar.

ALPEREN OCAKLARI YALOVA İL BAŞKANLIĞIMIZ DOĞU 
TÜRKİSTAN İLE ALAKALI BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Alperen Ocakları Yalova İl Başkanlığımız Doğu Türkistan'daki katil Çin'in zulmüne sessiz 
kalmayarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Ardından Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz söz olarak 

bölgedeki zulümden bahsettiler.

ALPEREN OCAKLARI KAHRAMANMARAŞ İL BAŞKANLIĞIMIZ DOĞU 
TÜRKİSTAN İLE ALAKALI BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞİRDİ

Alperen Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığımız Doğu Türkistan'daki zulümle alakalı Maraş Ulu 
Camii'nde cuma namazı çıkışı basın açıklaması gerçekleştirdi.

ALPEREN OCAKLARI DENİZLİ İL BAŞKANLIĞIMIZ DOĞU 
TÜRKİSTAN İLE ALAKALI BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ
Alperen Ocakları Denizli İl Başkanlığımız Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne karşı basın açıklaması 

gerçekleştirdi. Programda Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz de söz alarak katil Çin'in zulmünden 
bahsettiler.
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ALPEREN OCAKLARI BİLECİK İL BAŞKANLIĞIMIZ 
KONFERANS DÜZENLEDİ

Alperen Ocakları Bilecik İl Başkanlığımız "Kültür Yozlaşması ve Toplumsal Değerlerimiz" adlı konferans 
düzenledi. Akadamisyen Sn. Mustafa BAŞ'ın konuşmacı olduğu programa genel başkan yardımcımız Sn. 

Mirsat GENÇ de katıldılar.

ALPEREN OCAKLARI ESKİŞEHİR İL BAŞKANLIĞIMIZ 
FETİH GECESİ DÜZENLEDİ

Alperen Ocakları Eskişehir İl Başkanlığımız, Mekke'nin fethi vesilesiyle gece düzenledi. İlahi gruplarının 
ve semazen gösterilerinin yer aldığı programa genel başkan yardımcılarımız Sn. Mikail ŞAHAN, Sn. Arif 

YAZICI ve Sn. Emre Malik KARAKAŞ da iştirak ettiler.

ALPEREN OCAKLARI İZMİR İL BAŞKANLIĞIMIZ SEYYİD AHMED 
ARVASİ İLE İLGİLİ KONFERANS DÜZENLEDİ

Alperen Ocakları İzmir İl Başkanlığımız “1400 Yıllık Koroya Bir Çığlık: Seyyid Ahmet Arvasi” adlı 
konferans düzenledi. Sn. Habib Arvas ve Sn. Mustafa Güçlü'nün konuşmacı olarak katıldığı programa 

teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Sn. Şükrü Öztürk de iştirak ettiler. 

ALPEREN OCAKLARI 
UŞAK İL BAŞKANLIĞIMIZ 

ÖĞRENCİLERE BAŞARI 
BELGESİ TAKDİM ETTİ

Alperen Ocakları Uşak İl Başkanlığımız, 2018-
2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin 

sona ermesiyle birlikte lise öğrencilerine 
yönelik program düzenledi. Program, 

öğrencilere tavuklu pilav ikram edilmesinin 
ardından İl Başkanımız Sn. Mehmet Sezer'in 

konuşmasıyla ve dönem içerisinde derslerinde 
başarılı olan öğrencilere başarı belgesi takdim 

edilmesiyle sona erdi.

ALPEREN OCAKLARI MALATYA İL BAŞKANLIĞIMIZ GAZETECİLER 
GÜNÜ VESİLESİYLE PROGRAM DÜZENLEDİ

Alperen Ocakları Malatya İl Başkanlığımız, Battalgazi İlçe Başkanlığımız ile birlikte Çalışan Gazeteciler 
Günü münasebetiyle program gerçekleştirerek basın mensupları ve gazetecilerle bir araya geldiler.

ALPEREN OCAKLARI 
GAZİANTEP İL 

BAŞKANLIĞIMIZA 
TAZİYE ZİYARETİ

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Sn. Şükrü Öztürk, Alperen 

Ocakları Gaziantep İl Başkanımız Sn. Tuncay 
Uzdilli'nin vefat eden dedesi Bayram Uzdilli 
için taziye ziyaretinde bulundular. Merhuma 
Allah'tan rahmet diler, kederli ailesine sabrı 

cemil niyaz ederiz.
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ALPEREN OCAKLARI DÜZCE İL BAŞKANLIĞIMIZA TAZİYE ZİYARETİ
Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn. Arif Yazıcı, Alperen Ocakları Düzce İl 

Başkanımız Sn. Ferdi Burak Çiçek'in rahmeti rahmana kavuşan amcaları Hasan Çiçek için taziye 
ziyaretinde bulundular. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine sabrı cemil niyaz ediyoruz.

ALPEREN OCAKLARI 
NEVŞEHİR 

İL BAŞKANLIĞIMIZDA
DEVİR TESLİM 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2015 yılından bu yana görevde bulunan 
Alperen Ocakları Nevşehir İl Başkanımız Sn. 
Ali Neşeli, görevini Sn. Ramazan Kalkan'a 
devretmiştir. Ali başkanımıza emekleri için 

teşekkür eder, Ramazan başkanımıza 
görevinde başarılar dileriz.

ALPEREN OCAKLARI KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANLIĞIMIZA ATAMA
Alperen Ocakları Küçükçekmece İlçe Başkanlığımıza Sn. Ömer Faruk Kulaber atanmıştır. Alperen 

Ocakları  İstanbul İl Başkanımız Sn. Nail Gün'ün gerçekleştirdiği atama sonrası görevine başlayan Ömer 
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FATİH İLE ÇAĞDAŞ BİR HESAPLAŞMA

Niyazi Yıldırım GENÇOSMANOĞLU

Her delikanlının senin yaşında, 
Kavak yelleri eserken başında;

Ta bilmem nereden şu kadar yolu, 
Gelip almak var mıydı İstanbul'u?

Bunca zahmet, bunca şehit, bunca kan... 
Neden yaptın bunu Sultan Mehmed Han?

Hatanı silmedi hala asırlar, 
Hele işlediğin öbür kusurlar...

Ayasofya'yı camiye çevirdin; 
Bilmiş ol ki büyük bir çam devirdin…

Minareler diktin dört bir yanına 
Kubbedeki haçın kıydın canına...

Korkudan sustular güzelim çanlar, 
Sultanım! İrtica değil mi bunlar?

Balkanlarda gürledin, çaktın Mora'da; 
Ne işiniz vardı beyim orada?

Yaptığın bu yanlış yüzünden, 
Bütün Avrupa'nın düştük gözünden…

Bulgar'ın elini sıkmaz olduk, 
Yunan'ın yüzüne bakmaz olduk...

Neyse ki çağımız füze çağıdır, 
Ayasofya'nın da müze çağıdır…

Şol dört minare, dört dikili taş; 
Gibi sessiz kılıp eyledik çağdaş...

Eğer uğramazsak kem bir nazara, 
Belki korlar bizi ortak pazara…


