DİRİLİŞ
YAYINLARI
Adres : Molla Gürani Cad. 57/1
				 Fındıkzade - İstanbul
Adres : Çatalçeşme Sk. Üretmen Han
27/115 Cağaloğlu - İstanbul
Tel			 : 0212 519 04 57

Posta Çeki Hesap No: 348155

DİRİLİŞ
IŞIĞI

www.dirilisyayinlari.gen.tr
www.dirilisisigi.gen.tr
www.dirilisgazetesi.gen.tr
www.yucedirilis.org.tr

“Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş, bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir...”
																
Kur’an-ı Kerim
12 MAYIS
2015 SALI
DİRİLİŞ GÖRÜŞ VE HAREKETİ
VE MİLLETİMİZ
Bir millet, bir toplum, kendi ruhunu doğuran ve
kendi ruhundan doğmuş bir “görüş”le ayakta durur.
Şartlar ne olursa olsun, zaman ne gibi değişiklikler
getirirse getirsin, ülkenin yıkılıp yok olması için bütün güçleriyle harekete geçen düşmanlar, hangi akla
gelmez usül ve hileleri bulmuş ve onlarla kitleleri etkilemiş, âdeta hipnotize etmiş olurlarsa olsunlar, bir
ülke, varoluş savaşını, biçim ve görünümüyle eskinin
tıpkısı olmasa da, özü, anlamı ve amacıyla değişmez
bir yapı kazanmış olan kendi dünya görüşünün aşkı,
harareti ve direnciyle yapar.
O görüş, o milletin hayat temeli olan medeniyetin
bir meyvesi ve ayni zamanda o medeniyeti canlı tutan özsuyudur.
Milletimizin tarihte varoluş hikmeti haline gelen
ve hayat tarzını belirleyen görüş ve yaşayış, şüphe
götürmez bir hakikat olarak İSLÂM’dır.
Bundan vazgeçmek veya onu kırpıp budayıp sözde Batı’ya uydurmak, ki uzun bir süredir batıcıların
yönetimlere hâkim olarak tuttukları yoldur, çıkmaza
saplanıp kalmaktır. Milletimizin tercihi olmayan bu
yönelişten mutlaka dönülmesi, tarihten silinmeden
yaşamamızın birinci şartıdır.
Diriliş budur. Diriliş ideali, İslâmın Dirilişi dediğimiz, milletimizin, yine İslâmla tarihteki büyük yerine
oturması atılımıdır.
Görüşümüz, elli yılı aşkın bir süredir, dergi, gazete, kitaplar yayınlayarak halkımıza anlatılmaya,
ulaştırılmaya çalışılmıştır. Görüş, sadece düşünce
planında kalmamış, partimizin kurulmasıyla siyaset
alanında da kendisini göstermiştir. Hareket, düşünce alanının yanında edebiyat akım ve açılımına da
sahip olmuştur.
Diriliş görüş ve hareketi, önce İslâm Medeniyeti
üzerinde durmuştur. Daha önce, İslâm Medeniyetini
kabul etmekle beraber, geçmişte kalmış, artık bugün
yaşamayan bir medeniyet olarak ele alıp artık dünyada Batı Medeniyetinden başka bir medeniyet kalmadığını, bütün meselenin ona adapte olmak olduğunu,
aksi iddia edilemez bir gerçeklik gibi ileri sürüyorlardı sözde bilim, düşünce adamları ve genel olarak
aydın çevreler.
Biz ise, toplum olarak, İslâm Dünyası olarak bugün
dahi İslâm Medeniyeti ile yaşadığımızı, ancak bunun
çok düşük bir kapasite ve kalitede olduğunu, meselenin başka bir medeniyete uymak ve uyum sağlamak
olmayıp kendi medeniyet seviyemizi lâyık olduğu seviyeye çıkarmak olduğunu ısrarla ileri sürdük. Bugün
bu tez, artık birçok çevrede benimsenmeye yüz tutmuştur. Bu gelişme, bize bağlanmasa da, olumlu bir
gelişmedir. Kaynağı araştırılırsa gerçek anlaşılır ve o
zaman daha bilinçli bir gelişme olur.
Şimdilerde de, belki ikinci adım olarak, “DİRİLİŞ’’ kelimesi genel anlamında yayılma aşamasına
gelmiştir.
İşte, bu noktada, özgün DİRİLİŞ GÖRÜŞ VE HAREKETİ’nin, devreye girerek, son ve tam bir atılımla, İSLÂM MİLLET ve MEDENİYETİ’NİN DİRİLİŞİ
amacını gerçekleştirmesi, inanç, düşünce, edebiyat
ve politika alanında olduğu gibi toplumu her alanda
ayağa kaldıracak süreçleri tamamlaması ve yeni bir
çağ açması günü gelmiştir. Yetişen DİRİLİŞ NESLİ’nin yolu açık olsun. Allah, onu başarıya ulaştırsın.

SEZAİ KARAKOÇ

GERÇEK DURUM VE TEK UMUT
Yeni bir genel seçime gittiğimiz bu günlerde, ülkemizin ve onu yönetmek iddiasında olan partilerin durumunu
gözden geçirmekte, en azından, yurttaşların oylarını kullanırken daha dikkatli ve daha donanımlı olmaları açısından
büyük yarar vardır. Oy verme, seçimden seçime bir kez olmaktadır. Oy verip daha sonra pişman olmak, daha sonraki
bir seçime kadar bir fayda sağlamaz kimseye.
Adalet ve Kalkınma Partisi, çok partili düzene geçtiğimizden beri, en uzun süre iktidarda kalmış parti olmak açısından talihli bir partidir. Halkın oyuna ve iltifatına mazhar
olmak açısından şikâyete hakkı olmayan bir durumdadır.
Buna karşılık, iktidar, icraatının propagandasını çok ustaca,
profesyonelce yapmakta olsa da, ülkenin temel, ana, yani
ötedenberi süregelen sorunlarının, geleceğimizi teminat altına alacak şekilde kökten çözüme kavuştuğuna dair, gözle
görülür elle tutulur bir ilerleme, ne yazık ki, gözlemlenememektedir.
Dış politikada, İslâm Âlemine açılma siyaseti başarısızlıkla bitmiş, Suriye, Mısır ve Libya ile olan ekonomik ilişkiler dahil bütün bağlar kopmuş, bölgedeki bölünmeler ve
parçalanmalar sonucunda, bazı ülkelerle birlikte bir tarafa
savrulmuş olan ülke, diğer her bir İslâm ülkesi gibi, geleceği karanlık ve diğer ülkelerle çatışma tehlikesiyle karşı
karşıya kalmış durumdadır.
Bu durum, şüphesiz, batılı ve doğulu büyük devletlerin İslâm Dünyasını parçalama, istilâ ve işgâl emellerinden
doğmaktadır. Ancak, bunu önceden görüp diğer İslâm ülkelerini uyarmak ve buna bir çare aramak, bunun için bir araya gelmek, birleşmek gerekirken, batılılarla birlikte hareket
etmek, onların çizgisinde yürümek, hep tâbi olmak, hiçbir
zaman gerçek bir inisiyatif kullanamamak, ülkemizin geleceği için en büyük bir handikaptır.
Öte yandan muhalefetin durumu ise içler acısıdır. Kendisine Rejim tarafından 1950’den itibaren altın tepside “ana
muhalefet” olma tacı sunulmuş olan CHP, tarihi boyunca,
gerçek bir otokritiğe yanaşmamış, hep batıcı, hep ruhuyla
tek partici, dolayısıyla yapıcı olmaktan çok yıkıcı olmuştur.

Portre:

Ülkenin geleceği için en ufak bir ümit vâdetmemektedir.
Ülke, iki buçuk parti tekeliyle, hep bıkmadan, ayni oyunu oynamak, seçim adına ‘’biz bu filmi görmüştük’’ dedirtecek bir manzara sergilemek zorunda bırakılmıştır.
Suni bir gerginlikle taraftarlarını kızıştırarak alınabilecek en fazla oyu almak için âdeta danışıklı döğüş oyununa
devam etmek, milletler yarışında maalesef zaman kaybetmekten başka bir sonuç doğurmamaktadır.
Onar yıllık sürelerle, üç defa yönetime getirilmiş BATICI SAĞ, iktidar ayağında, dördüncü kez, son denemesini yapar görünmekte, genellikle muhalefette kalmış görünmekle beraber darbelerle iktidara gelmişlik veya ortak
olma fırsatını kaçırmamışlık gibi sicilinde gölgeler bulunan
BATICI SOL da, zamanla birlikte, tarih içinde silinmeden
önce son uzatmalarını oynamaktadır.
Ya hep, ya hiç, Milletimizin tarihteki talihi hep böyle
olmuştur. Ümit ediyoruz ki, bu seçim, iktidar ve muhalefetiyle dışa bağımlı politika ve yönetimin çıkmaz bir yol
olduğunu Milletimize gösterecek ve DİRİLİŞ YOLU açılacaktır.
Yıllardır, kitaplarımızla, yazılarımızla, konuşmalarımızla izlenmesi gereken yolu gösterdik. ‘’İslâm partilerinin
kurulmasına imkân tanımak, gerçek kurtuluş yolunu açacaktır’’ dedik. Elinizdeki bu DİRİLİŞ IŞIĞI, ki hareketimizin geçmişinden ve bugününden fikirlerimizi, önerilerimizi
ve uyarılarımızı bir demet halinde sunmaktadır, yapılması
gerekenler hakkında yeterli bir fikir verecektir sanırız.
Milletimiz için, gerçek anlamda hür ve bağımsız olmak,
İslâm Dünyasıyla bütünleşmek, BİRLİĞİN YOLU’nu açmak, İslâm MEDENİYETİ’NİN DİRİLİŞİ’ni gerçekleştirmek, DİRİLİŞ GÖRÜŞ VE HAREKETİ’nin Milletimizce
benimsenerek olması gereken gerçek boyutuna ulaştırılmasıyla mümkün olacaktır. Allah’tan dilediğimiz, bu seçim
bunun farkedildiği seçim olsun.

DİRİLİŞ IŞIĞI

TERCİH
AHMET YAVUZ

Eğer bir sorun çıkmazsa 7 Haziran 2015 günü bir genel seçim
yapılacak. Her seçim süresince olduğu gibi bu seçim süresince de koparılan gürültü, ölçüsüz harcamalar ve ciddiyetten uzak vaatlerle oy
alan partilerin ve milletvekillerinin Büyük Millet Meclisi’ne girer girmez ne yapacağını sanıyorsunuz?
Tercihinizi neye göre yaparsınız? Milletin ve devletin kimler
tarafından, nasıl yönetileceğine karar verilecek, maddî ve manevî
büyük sorumluluğu genelde ihmal edilen, sözde demokratik hakkın
kullanımında yapılacak tercihten bahsetmiyorum sadece.
Hayatımızın akışında karşımıza çıkan bütün tercihlerden ve kararlarımızı neye göre aldığımızdan konuşalım. Tarife bile belki gerek olmayan durumumuz milletçe tercihlerimizi pek de isabetli alamadığımızı
gösteriyor. Sorunlarımız çok, derin ve birbiriye bağlantılı. Sorunlarımızı çözmek için sağlıklı bir ortam bile sağlayamayanlardan köklü
çözümler beklemek hayaldir. Sağlıklı bir tercihte bulunmak için öncelikle sağlam bir bakışa, görüşe ihtiyaç vardır. Mesela, bir kişinin hak
ve hukuk üzerine yaptığı konuşması, sizi ağlatacak kadar etkileyebilir. Ancak o kişinin hayatına ve konuşmalarına bir bütün halinde baktığınızda içinde bulunduğu çelişkileri ve samimiyetsizliği, sizde büyük
bir kızgınlığa neden olabilir. Eğer siz bu kişiyi, bu bütüncül bakış
açısının da üstünde bir açıdan, yani kişinin veya kurumun hayatına
yön veren temel düşünceler ve inançlar üzerinden değerlendirirseniz
sakat düşünce yapısı ve inançları sonucunda düştüğü zavallı durum,
sizde, muhtemelen, derin bir acıma duygusu bırakır. Etrafınızdaki
kişileri ve kurumları, bir an, zihninizdeki tüm yargılardan ve imajlardan temizleyerek, ne söylediklerine değil de, niçin ve nasıl söylediklerine bakarak değerlendirin. Eğer karşısındakinin canını yakmak, menfaat sağlamak gibi kötü niyetlerle konuştuğunu ve bunları hiç de ahlakî
olmayan vasıtalarla size ulaştırdığını tespit ederseniz, kişi ve kurumun
ne söylediğinin bir anlamı kalır mı?
Herkes bir görüş sahibidir ve hemen bütün kararlarını bu görüşüne
göre alır.
Tercihler. İyi ve kötü arasında tercih. Güzel-çirkin ve doğru-yanlış arasında tercih. Peki ya kötüler arasında tercih konusunda ne
düşünürsünüz? “Kimse beni bir şeye zorlayamaz!” Ne komik, ne acı
bir söz. Tüm dünyada, bütün sözde iktidarlar, seçimle geldikleri halde,
yine de, kendilerini seçen halkı ezmekten, aynı halk da benzer ezicileri

seçmekten kendini alıkoyamıyor. Çok defa birbirine benzeyen kötüler
arasında seçim yapmaya zorlanmıyor muyuz?
Neredeyse her birinin sağlıksız olduğunu bildiğimiz halde market
raflarından en zararsızını, önümüze konulan oy pusulasından kötünün
iyisini, seçmek, ne demek? Sayısız kötü içinden tercihte bulunmak
özgürlük değildir. Özgürlük, ruhunu sarsılmaz bir temele dayamadan
mümkün değildir. Sarsılmaz temel, ancak iyilik, güzellik ve doğruluktur.
Doğru yolda iyiye götüren dâva adamları vardır. Dâva iyilik
dâvasıdır ve güzel olan odur.
Sağlam görüş, ayakları yere basan, ne olduğunu bilen ve geleceğe
ışık tutan sistematik düşünce hareketidir. Hareket güven vermeli. Maddî, fizikî ve ekonomik açıdan zayıf olsa da fikir ve inanç açısından tertemiz, pırıl pırıl olmalı, bir çocuk gibi. Çocuk belki güçsüz ellere ve
ayaklara sahip olabilir ancak üzerine sinmiş cennet kokusu, saf kalbi
ve şimşek gibi çakan zihni ona yeter. Çünkü Allah’ın eli inanıyoruz
ki kalplerin üzerindedir ve çocuk istesek de olduğu durumda kalamaz,
büyür.
Görüşünüz nedir? O çocuk gibi saf ve keskin bir zihne sahipsiniz.
Yoksa gürültüye, kendini kandırmaya ve çağımızın her türlü arızasına
kapılanlardan mısınız? Gerçekçi olmak bunları kabul etmeyi gerektiriyor.
Dedelerimizin dedeleri bir imparatorluğun çatısı altında yaşarken
biz, milletimizin temel unsuru kardeşlerimize, kuru bir komşu muamelesi yapıyoruz. Milletimizin ve devletimizin köküne zehir atanlara
ahmakça gösterdiğimiz neredeyse teslimiyet nasıl bir tercih sonucu
olmuştur?
Tüm dünyada halklar eziliyor. Çünkü halklar gerekeni yapmıyor.
Müslüman halkların durumu da farksız. Halklar en güçlü iken aynı zamanda en mağdur. Halklar ne yapmalı? Azgınların tahrikiyle yakıp yıkmak her açıdan en zararlısı. Susmak ve boyun eğmek onurlu insanlara
yakışmaz. Öyleyse ne yapmalı? Kendisine empoze edilen, bir şekilde
korkutarak yada boş umutlara kandırarak, sınırlı tercihe zorlandığı ne
varsa, reddedip rutin dışına çıkmalı, öncelikle. Ama en doğrusu şuurlanması halkların.
Bizim için şuurlanmak Diriliş görüşüne sarılmaktır.
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Diriliş’in Işığında Politika

Bir Siyaset Felsefesi Kurmak

Osman Sarı
Diriliş, Diriliş Partisi’nden öncedir. Diriliş Partisi henüz kurulup politika sahnesine çıkmadan önce, Diriliş yolunun yolcuları
Sezai Karakoç’un yönetiminde, önce Diriliş Dergisini çıkarmış,
Diriliş görüşünün düşünce edebiyat ve siyaset anlayışı bu derginin sayfalarından toplum karşısına çıkmıştır. Diriliş, yayın hayatına atıldığı ilk sayılarından itibaren, hemen her sayısında, Diriliş logosunun altında kendisinin bir düşünce edebiyat ve siyaset
dergisi olduğunu vurgulayagelmiştir. Gerçekten de Diriliş Dergisi
her şeyden önce bir düşünce dergisi olarak çıkar karşımıza. Ancak “Teorik düşünce ne kadar sağlam görünürse görünsün, realitenin sert ve çapraşık şartlarında doğrulamasını denemeye cesaret
etmedikçe, inandırıcı ve yararlı olamaz. Pratik, teoriğin mihenk
taşıdır.’’ Yüce Diriliş Partisinin programının ilk sayfalarında yer
alan bu cümleler, Diriliş’in toplum yönetimine ilişkin düşüncelerinin hiçbir zaman teorik bir çerçevede kalamayacağını, pratikte ve
siyasî yelpazede yerini alarak, ülkemizin, özgürlük, barış, esenlik
ve güvenlik içinde ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla siyasal örgütlenmeye geçilmek zorunluluğunu vurgulamaktadır.
Diriliş Dergisi temel dayanaklarını ve ilkelerini her ne kadar
İslâm’dan alsa da, İslâm Dünyasının dışında kalan dünyayı da
kendi gücü ve imkânları ölçüsünde izlemiş, bakışlarını dış dünyaya çevirmeyi de ihmal etmemiş, örneğin batı düşüncesini yansıtan
düşünce edebiyat ve siyasete ilişkin yazılara ve araştırmalara da
oldukça geniş yer ayırmış bir dergidir. İşte Diriliş’in bir edebiyat
dergisi olduğu kadar, onun bir düşünce ve siyaset dergisi olduğu
gerçeği asla gözden ırak tutulmamalıdır. Bazılarının Türkiye’deki
Diriliş hareketini veya akımını, siyasetin dışında, sadece bir edebî
akım gibi görmeye kalkışması, hatta sürekli böyle kalmasını istemesi, onların Diriliş akımını hiç de anlamadıklarını gösterir.
Düşünceyle eylemin birbirinden tamamen kopamayacağını, bu
ikisinin birbirinin içinde yer aldığını, düşüne düşüne ilerlemenin
ancak sağlam bir eylemi doğurabileceğini unutmamamız gerekir.
Elbette düşünceyi, düşünce faaliyetinin yüzyıllara uzanan derin etkisini hiçbir zaman gözden ırak tutamayız. Fakat pratikten yoksun,
gerçekleşme ihtimalinin çok uzağında kalmış, sadece fikrî tatmin
düzeyinde kalarak çevresine bir eylem ve inanç kıvılcımı saçamayan bir düşüncenin de ne kadar doğru, sağlam ve yararlı olduğu
her zaman tartışmaya açıktır.
Sağlam bir düşünce ve inanç temeline dayanmayan, sadece
günübirlik çıkar hesaplarıyla yol almakta olan, sürekli aktüalitenin
gelgitlerinden, yalancı ve sahte rüzgârların esintilerinden yeni sosyal güç ve imkânlara kavuşacağını sanan siyasal hareket ve çıkışlar, uzun ömürlü olamayacağı gibi, kutlu ülkemizin bugününü ve
yarınını güvence altına alması da mümkün gözükmemektedir. Ülkemiz adeta dünyanın merkezinde, kıtaların, medeniyetlerin, ülke-

lerin ve bunları birbirine bağlayan yolların geçiş ve buluşma noktasında yer aldığı, su, petrol, doğal gaz, verimli topraklar ve güneş
gibi doğal ekonomik kaynaklar yönünden çok zengin olduğu için,
bütün küresel güçlerin iştahını kabartmakta, sadece kuvveti hak
bilen, insanı insanın, bir toplumu başka bir toplumun kurdu olarak
gören bir anlayışın mensubu oldukları için, asla meşruluk, hak ve
adalet duygusu ve endişesi taşımadıkları için, saldırı, işgal ve yok
etme planlarının belki yüzlerce defa yapıldığı, dünyanın en değerli
topraklarından oluşan bir coğrafyadır. Bizim, böylesine değerli bir
coğrafyayı ve bu coğrafyada yaşayan, bugün artık yüz milyona
dayanan nüfusumuzu ve bunların çevresindeki halkları olağan ve
gelişigüzel tedbir ve politikalarla koruyamayacağımızı artık çok
geç de olsa anlamamız ve bu konuda milletimizin güç ve imkânlarının, ülkenin doğal ve tarihî hazinelerinin yeniden keşfedilmesi,
envanterlendirilmesi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve verimlendirilmesi, medeniyetçe yeni ve parlak bir döneme girme
heyecan ve atılımımızın gerçekleştirilmesi gerekir. (Yüce Diriliş
Partisi Programı, Gerekçe, s.4)
Politika, bize göre bir anlamda, ülkemizin veya yüce milletimizin, doğal, sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel tüm maddî ve
manevî varlığını seferber edip, bütünleştirip, yönlendirip, onun
bugününü ve yarınını esenlik ve güvenlik şemsiyesi altına alma
çabalarının bütünüdür ve kısaca toplumu temel insanî değerler ki
bunlar aynı zaman da İslâmî değerlerdir, (hakikat, iyilik, güzellik,
hak ve adalet) doğrultusunda yönetme sanatıdır diyebiliriz. Böyle bir politikayı amaç edinmiş topluma bizim felsefe tarihimizde
ERDEMLİ TOPLUM denilmiştir. Erdemli toplum, materyalist ve
maddeci bir toplum değildir. Bir ayağı bu dünyada, diğer ayağı öte
dünyaya, metafizik dünyaya uzanan bir toplumdur. O, iki dünyalı bir toplumdur. Ekimi bu dünyada, hazırlığı, azığı bu dünyada
iken yapılan, biçilmesi devşirilmesi öte dünyaya sarkan, bir yanıyla sonsuzluğa uzanan bir toplumdur. Her davranışının hesabını
vermekle yükümlü tutulan, bu dünyada zerre miktar iyilik veya
kötülük adına ne işlemişse hepsinden bir bir sorumlu tutulan insanlardan oluşan bir toplumdur. Onun içindir ki onun içinde işgal,
yağmalama, savaşa katılmayanları, çocuk, kadın ve yaşlıları öldürme kasdı yoktur. Dağlara, taşlara, kuşlara…kısaca tabiata zarar
verme, çevreyi yakıp yıkma yasaklanmıştır.
Erdemli toplum, alan değil veren, yiyen değil yediren, giyen
değil giydiren, yağmalayan değil, yardıma koşan, kurtarmaya koşan toplumdur. Erdemli toplum yeryüzünün şefkat anasıdır ki başkalarına duyduğu şefkat duygusu, sadaka taşlarının taşlarına kadar
işlemiş ve oradan iyilik ve şefkat eli insanın kalbine kadar uzanmış
olan toplumdur. Erdemli toplum, Diriliş’in, insanî değerlerin ışığında siyasal görüşünü ilmek ilmek işlemiş toplumdur.

Gaflet İçinde Yaşayan Zül İçinde Ölür
Yasir Timur
Gaflet, pişmanlığı arttırır.
Gaflet, nimetin elden çıkmasına sebep
olur ve hizmeti engeller.
Gaflet, hasedi arttırır, toplumu fesada
uğratır.
Gaflet, insanın kınanmasına ve nedametine yol açar, buyurur İmam Gazali
Hazretleri.
Ülkemiz, Tanzimat’tan bu yana süregelen gaflet çukuruna saplanmış kalmıştır.
Bu çukurdan çıkmak için verdiğimiz her
mücadele, kendi aklımızla değil de bizi,
bu çukura düşürenlerin ve çukurumuzu
daha da derinleştirmek isteyenlerin aklıyla
verildiği için gaflet çukuru artık mezarımız
olmaya çok yakındır. Mevcut partiler halka öve öve anlattıkları her faaliyetleriyle
ve birçok hizmetleriyle(!) milletimizi hakikatten bir katre daha uzaklaşıtırıp gafletimizi arttırmaktadırlar. Demokrasi, laiklik, serbest piyasa ekonomisi, özgürlükler
vb. gibi batının dayattığı sözde medeni
toplum olma kriterlerini gerçekleştirirken
her gün biraz daha tarihimizden, medeniyetimizden, hakikatimizden kopmaktayız.
Bu kopuşun işaretleri dört bir yanımızı
örümcek ağı gibi sarmışken bizler hala, öldürücü darbenin ensemize kadar geldiğini
fark edememekteyiz. Hz. Yakup (a.s)’un
kıssası bu durumumuzu ne de güzel ifade
etmektedir.
Hz. Yakub (a.s) ölüm meleği (Azrail)
ile dosttu. Bir gün Azrail, Hz.Yakub (a.s)´yi ziyarete gider.
Hz.Yakub (a.s) O’na “Ya Azrail, görüşmeye mi geldin, yoksa canımı almaya
mı?” diye sorar.
Azrail, “gelişim ziyaret içindir” cevabını verir.
Hz.Yakub (a.s) “senden bir ricam var”
der. Azrail “nedir” der. Hz.Yakub (a.s)
“ölümümün yaklaştığını, canımı almaya
hazırlandığını bana önceden bildirmeni istiyorum” der.

Yüksel Kanar

Azrail, “hay hay, sana iki veya üç haberci gönderirim” karşılığını verir.
Hz.Yakub (a.s)’nin ömrü dolunca bir
gün yine ölüm meleği karşısına dikilir. Hz.
Yakub (a.s) yine sorar, “ziyaretçi misin,
yoksa canımı almaya mı geldin”?
Azrail, “canını almaya geldim” cevabını verir.
Hz.Yakub (a.s) “sen bana daha önce iki
veya üç haberci göndereceğini söylemedin
mi?” diye sorar.
Azrail şu cevabı verir, “söylediğimi yaparak sana üç haberci gönderdim:
Önce siyah iken sonra ağaran saçın, güçlü
iken halsizleşen vücudun ve dimdik iken
kamburlaşan belin, ey Yakub. İşte bunlar
benim ademoğullarına gönderdiğim ön habercilerdir.”
Evet, Milletimizin saçı ağarmış, vücudu halsiz düşmüş, beli bükülmüştür.
Azrail, ensemizdedir. Tarih ve hakikat, her
şeyiyle içler acısı halimizi bize göstermektedir. Ve biz, bu kadar açık uyarıya rağmen
hala gaflet uykumuzdan uyanmazsak sonumuz esaret, zillet ve yok olmadır. Çünkü
gaflet içinde yaşayan zül içinde ölür.
Fakat biz, biliyoruz ki, inanıyoruz ki
Allah (c.c), hakikatin yok olmasına müsaade etmeyecektir.
Ve biz, biliyoruz ki, hak gelip batıl yok
olacaktır. Hiç şüphesiz batıl, yok olmaya
mahkûmdur.
Ve biz, biliyoruz ki milletimiz, kendisini gaflet uykusunda boğanlara artık dur,
diyecektir.
Ve her zaman yaptığı gibi bağrını kendi öz evlatlarına cennete açılan bir kapı
gibi açacaktır.
Ve o kapının ardında gerçek saadete
kavuşacaktır.

Sanat:
Sinemada Öz ve Biçim
Hamza Akyıldız
Sanat, tarih boyunca dünyadaki değişimler ile etkilişim halinde oldu. Sinema,
yüzyılı yeni itmam etmiş bir sanat olmakla
birlikte, 20. yüzyılda yaşanan tarihî vak’alar sinemayı da etkiledi. Bu etkileşimler
sinemada, türleri, biçimleri, akımları ve
kuramları meydana çıkardı.
Bir bakıma sinemanın icadı, fikirleri,
idealleri, tekniğin yardımıyla devinimi
olan görsel bir anlatıya çevirdi. İmgeyle
düşünen, imgeyle yorumlayan, imgeyle
soru soran, imgeyle cevap veren yönetmen-filozoflar ortaya çıkardı. Bu yönetmenler, sinemaya eğlenceye dayalı, sürekli
tüketimi tetikleyen yaklaşımların dışında,
insanı düşünmeye yönelten, geçmişi, şimdiyi ve geleceği irdeleyen yaklaşımları öncelediler.
Sinemanın, insan üzerinde büyük etkiler bırakan, görsel devinimi iki ucu keskin bıçak durumundadır. Sinema seyircisi
filmlerle olan ilişkisini duygusal olarak
kurar. Seyirci için sinema filminin içeriği,
konusu, senaryosu, filmin nasıl çekildiği
yani biçiminden önce gelir.
Sinema ardarda akan fotoğraflarla,
içinde devinimi olan bir hikâye anlatma
sanatıdır. Nasıl anlattığınızdan çok neyi
anlattığınız önemlidir. Seyirci ile kurulan
duygusal bağ, biçim ile değil içerik ile
olur. Biçime öykü uydurulmaz, biçim içeriği meydana çıkarmaz. İçerik biçimi zorlar ve meydana çıkartır.
Sinemamız biçimden çok içeriğe, anlatılmak istenen hikâyeye yoğunlaşmalıdır.
Sinemamızın muhtevası tüm islâm coğrafyasına seslenmeli, tüm islâm coğrafyasıyla
intisap kurmalıdır. Öğretici, hatırlatıcı, birleştirici, diriltici bir öz ve içerik olmalıdır.

Genel olarak bütün bir İslâm düşüncesi ve daha özel olarak da bunun bir
parçası olan İslâm siyaset düşüncesi, her halde son yüzyılların en fazla ihmal
edilen konularındandır. Müslüman ülkelerde de, İslâm’la ilgili araştırmalar nicelik
olarak artmasına rağmen, nitelik bakımından ortalama bir düzeye bile ulaşamamıştır. Parça parça çok sayıdaki çalışma, ne yazık ki belirli bir konuda toplu
bir fikir vermekten uzaktır. Antony Black, Siyasal İslâm Düşüncesi Tarihi adlı
eserinde bu gerçeği dile getirerek Batılı siyasal düşüncelerin ayrıntılı olarak incelenmesine karşılık, İslâmi siyasal düşüncenin ancak bazı yönlerinin incelendiğini
ifade etmiştir. Batılı siyasal düşüncenin, genellikle ilk Yunanlılardan günümüze
kadar gelen bir gelişim çizgisinde ilerlediği kanıtlanmaya çalışılmış, bu “siyasal
düşünce tarihi” üniversite ders programlarına sokulmuştur. “Oysa İslâmi siyasal
düşünce tarihini bir bütün olarak ele alma ve bu düşüncenin tarihini başlangıcından günümüze kadar izleme çabaları hemen hemen hiç yok gibidir.”
Akademik çalışmaların bu yöne yönelmesi ve okullarda ders olarak okutulması, konunun derinleşmesi ve yaygınlaşması için önemlidir. Bizim üniversitelerimizde okutulan siyaset felsefesi derslerinde İslâm siyaset düşüncesine
yer verilmemesi, bu eksiklik dolayısıyladır. Böylece Batılı siyasal düşüncenin
bütün ayrıntılarına kadar incelenmiş olmasına karşılık İslâmi siyasal düşüncenin
ancak bazı yönlerinin incelenebildiği, sorunun temelini oluşturuyor. Bu durum,
İslâm dünyasında çeşitli büyük devletlerin kurulması ve uzun ömürlü olmalarına rağmen siyaset düşüncesinin bulunmadığı gibi yanlış bir algı doğurmuştur.
Yapılan parçalı ve eksik çalışmalar ise bütünü göstermekten çok uzak kalmıştır.
İslâm dünyasının bu eksiği, aslında bütün önemli konularda kendini hissettirecek kadar belirgindir. Söz gelimi, Müslümanlar üzerinde etkileri bugün bile süren
Haçlı saldırıları veya Moğol istilâsı gibi büyük tarihi olaylarla ilgili, Batılı etkilerden uzak gerçek tarihlerden yoksunuz. Oysa Batı’da bu konularla ilgili şaşırtıcı
genişlikte bir literatür oluşturulmuştur. Bizim algılarımızı da ne yazık ki bu literatür belirlemekte ve yönlendirmektedir. Bugün kendimize ait özgün bir siyasal
düşünceye sahip olmamamızın nedenleri arasında bu gerçeğin büyük payı vardır.
Black, İslâm siyasal düşüncesiyle ilgili kapsamlı tek çalışmanın Nagel’e ait
olduğunu, ancak bunun analitik olmadığını ve tarihsel ilişkileri araştırmadığını
söyler. Ona göre Ervin Rosenthal ve Lambton, birçok farklı düşünürü ele aldıkları halde, ikisi de kapsamlı değildir ve düşünürleri tarihsel bağlamları içinde
değerlendirmezler. Sonuç olarak Black için “İslâm’ın bu alandaki başarıları siyaset felsefesi bilginleri tarafından neredeyse tamamen gözardı edilmiştir”. Ayrıca
Black, şu önemli belirlemeyi yapıyor: “Eğer Avrupa’da yazmış olsalardı İbn Sina
ile Mâverdi’yi ne kadar iyi tanırdık bir düşünün!”

Devamı 5. sayfada

Şiir:

Dirilmek Üzerine

Akın Özer
İnsan ne ile yaşar? Zaman zaman sorarım bu soruyu kendime…Düşünürüm
düşünürüm…
İslâm Medeniyeti ama o bile değil ve
milleti aklıma gelir. Hâkim oldukları coğrafyaya nasıl damga vurdukları gözümde
canlanır… Madde ile manayı özümseyip
“Dirilen Millet…’’
Tarihimize baktığımızda son 200 yıl
hayli sancılı geçmiş ve hala da geçmekte… Batılı mı? olalım, Doğulu mu? derken ârafta kalmışız sanıyoruz. Bu ikircikli durum dişli çarkına almış, sıkıştırmış
milletimizi, medeniyetimizi… Ne ileri
gidebilmişiz, ne de geri.... Özümüzden
uzakta hakikati beklemişiz… Özellikle
Tanzimat sonrası batılılaşamayan yüzümüz, aslı olan Medeniyete mütemadiyen
göz kırpmıştır. Cumhuriyet sonrası değişen rejim, yapılan yenilikler küsen bu
yüzü inatla Batıya çevirmiştir. Zorlaya
zorlaya dönen bu yüz “-mış’’ gibi yaparak
Batının sosyo-ekonomik debdebesinde
kaybolup gitmiştir. Çiy kalan dönüşüm,
aslını tamamlayamamıştır. Çünkü Batı
ile Medeniyetimiz arasında koca bir hakikat farkı var. “izm”lere hapsolmuş materyalizmin angaje edildiği dimağlar ne
yazık ki bu nüansı göremiyorlar. Çağdaş,
demokrat, modernizm gibi Batı kökenli
ve kaynaklı lafızlar beyinleri dondurmuş
milletimizi özünü unutma noktasına getirmiştir.
İşte tam da burada “Diriliş” fikriyatı devreye giriyor. Ey Milletim! Özüne
dön… Sen İslâm Medeniyetinin ferdisin…Medeniyetin yabancı söz ve kavramları, anlamları alaşağı eder, yeter ki
kendini bil…
Bu yüzden pergel misali bir ayağımızı
Diriliş’e sabitleyip, diğer ayağımızla da
bu fikir etrafında kendimizi geliştirmeliyiz. Diriliş fikrini rehber edinip inanç-iman-azimle yola devam etmeliyiz…
Heybemizin aldığı kadar, Diriliş fikriyatıyla nasiplenip özümüz için medeniyetimize yakıştığı gibi çalışmalıyız…

Zaman
Rüzgâr esiyor, çocukluk günlerimden,
Yapraklar düşüyor, ağır ağır
Kuşlar uçuyor, bağımsızlıklar
		
ülkesine,
Geçmiş günler, gelecek günler,
Çocukluk…
Misket sesleri, bağrışmalar,
		
yakan top,
Sokaklar…
Yine gelir mi o günler?
…
Ömrün ilkbaharında hızla akan
		
zamandı,
Çocukluk günleri…

Ses
Uzaklardan vapur sesi,
…
Gözlerim, deniz de şimdi,
Yaklaşıyor hayalin gibi,
Işıklar, yansıyor güzelliğinden,
Suya yazılmış adın gibi,
Hafif rüzgâr, deniz rüzgârı,
Soğukluğu sarıyor bedenimi,
İpi çözülmüşse artık Aşkın,
Uzaklar uzaklara gidiyor şimdi
…
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İstanbul ve İzmir İli Seçmenlerine

DİRİLİŞ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCESİ DOSTLARINA
Elli ve daha fazla yıldanberi varlığı, sesi, dergisi, gazetesi, yayınları ve siyasî faaliyetleriyle kendini
duyuran, amacı, Medeniyetimizin, Ülkemizin ve Milletimizin büyük atılımı olan “Diriliş Görüşü ve Hareketi”ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyarak, Ülkemizin ve Milletimizin geleceğini güven altına
alacak Oluşum’un, içte ve dışta gözle görülür ve elle tutulur hâle gelmesine katkıda bulunma görevimizi
yerine getirmek istiyoruz.
Bu konuda bize yardımcı olacağınızı, oyunuzu esirgemeyeceğinizi umar, 7 Haziran 2015 milletvekili
seçimlerinin Ülkemize, Milletimize, İslâm Âlemine ve Bütün İnsanlığa hayırlı olmasını diler, saygılarımızı
sunarız.

Yılmaz KARABUL
İş Adamı
İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı
Bağımsız Aday- Oy Pusulası 6. Sıra

Yetkin İlker JANDAR
Avukat
İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı
Bağımsız Aday- Oy Pusulası 4. Sıra

Bülent Timur DEMİRGİL
Doktor
İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı
Bağımsız Aday- Oy Pusulası 8. Sıra

Muhittin AĞIRMAN
Sanayici
İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı
Bağımsız Aday- Oy Pusulası 8. Sıra

04.Kasım.1969›da Giresun İli Çamoluk İlçesinde doğmuştur.
İlköğretimini
Çamoluk’ta bitirdikten sonra, orta ve lise öğrenimini Aluçra
İmam-Hatip Lisesi’nde yapmıştır. 1987 yılında mezun olduktan sonra kısa bir dönem
imam-hatiplik görevinde bulunmuştur.
Askerlik görevini bitirdikten sonra özel
sektörde işletme sorumlusu olarak iş hayatına atılmıştır. Yöneticilik deneyiminin sonrasında iş hayatını kendi kurduğu işletmesinde
Eminönü-Sultanhamam’da sürdürmüştür.
Halen bu sektörde 20 yıldır aktif olarak
çalışmaktadır. Başta Çin olmak üzere, Uzak
Doğu, Kuzey ve Orta Afrika ülkelerine sıkça
seyahat ederek bu bölgelerin sosyolojik ve
iktisadî yapıları hakkında ayrıntılı gözlemler
yapma ve bu birikimini sektöründe öncülük
yaparak ülke ekonomisine kazandırmıştır.
Yılmaz Karabul, 1990 yılında kurulan
DİRİLİŞ PARTİSİ’nin faaliyetleri içinde
aktif olarak yer alıp partinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması nedeniyle yerine 2007 yılında kurulan YÜCE DİRİLİŞ
PARTİSİ’nin kuruluş ve teşkilatlanma sürecinde yer almış ve partinin kurucu üyesi
olmasının yanısıra Yönetim Kurulu’ nda üye
olarak görevini sürdürmüştür.
07 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerine YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ
katılamadığından dolayı partideki resmî
görevinden ayrılarak
İstanbul 1.Seçim
Bölgesinden Bağımsız Milletvekili Adayı
olmuştur.
Yılmaz Karabul evli ve 4 çocuk babasıdır.

29 Mayıs1975 yılında İzmir Karşıyaka’da doğdu. İzmir Mustafa Reşit Paşa İlköğretim Okulu’nda başladığı ilköğretimini
Fatih Hırka-i Şerif İlköğretim Okulu’nda
tamamladı. İzmir Şemikler Lisesi’nde başladığı ortaokul ve lise eğitimini ise İstanbul
Fatih Ahmet Rasim Lisesi’nde sürdürdü ve
tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.
İlk yazılarını Ülke Dergisi’nde yayınladı. Daha sonra düz yazılarına ve hikâye denemelerine Şehrengiz, Merdiven ve Ahenk
dergilerinde devam etti ve Sağduyu Gazetesi’nde edebiyat ve köşe yazıları yayınladı.
Atlılar, Kitap Postası ve Kültür dergilerinde
yazdı.
Bu dönemde tanıştığı değerli fikir
adamlarının tesiri ile tasavvuf düşüncesi
üzerinde yoğunlaştı. Üniversite yıllarından
beri tutttuğu notları derleyerek “ İbn-ül Arabi ve Ekberîlik “ adı ile kitaplaştırdı. Dünya
Bizim adlı internet sitesinde de tasavvuf düşüncesi üzerine yazılar yayınladı.
Üniversite yıllarından itibaren DİRİLİŞ
yayınlarını ve hareketini takip eden Yetkin
İlker Jandar, YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ’nin
kuruluş çalışmaları içerisinde yer aldı.
YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ seçimlere katılamadığından dolayı, İstanbul 2.Seçim Bölgesinden bağımsız aday olarak 07 Haziran
2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerine katılmak için resmi görevlerinden ayrılmıştır.
2006 yılında endüstriyel tasarımcı ve
tezhip sanatçısı Yeşim Karamık Jandar ile
evlenen Yetkin İlker Jandar bir çocuk babasıdır.

01. Aralık.1960 da Polatlı/Ankara’da
doğdu. Baba tarafından Polatlı-Haymana
eşrafından Hıdır Demirgil, anne tarafından
Polatlı eşrafından Hacı Hasan Özalp’ın torunudur.
Mehmet Gönenç İlkokulu’nu 1972’de
bitirdikten sonra orta ve lise eğitimini Eskişehir Maarif Koleji’nde tamamlamıştır.
Diriliş düşüncesi ve hareketi ile ilk tanışması lise çağlarında olmuştur.
1979 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)’nde yüksek öğrenime başlamıştır. Üniversite döneminin ilk
yılından itibaren çeviri, öykü ve şiir çalışmaları DİRİLİŞ DERGİSİ’nde yayınlanmıştır.
Diriliş’in 1980-81 haftalık yayın ve
1983’de Diriliş Gazetesi (günlük gazete)
dönemlerinde aktif olarak çalışmıştır.
Gaziantep SSK hastanesinde hekimlik
mesleğine başladı. 1987’de Haydarpaşa
Numune Hastanesi’nde Beyin Cerrahisi ihtisasına başladı ve 1992 de Beyin ve Sinir
Cerrahisi Uzmanı oldu.
1992 de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin
Cerrahisi Kliniğine tayin oldu. Günümüze
kadar bu hastanede çalıştı. 1994’de gönüllü olarak Bosna-Hersek’e gitti ve Zenica ve
Travnik hastanelerinde, BM görevlisi olarak
çalıştı.
Bu dönemden sonra da şiir ve düzyazı
çalışmaları yayımlandı. Ulusal ve uluslarası
Nöroşirurji dergilerinde yayınlanmış çok sayıda makale ve araştırma yazısı vardır.
Dr. Fügen Demirgil ile evli ve 3 çocuk
babasıdır.

1970 yılında Erzurum’un Oltu İlçesi
İnci Köyü’nde doğmuştur.
İlköğretimine İnci Köyü İlkokulu’nda
başlayıp İstanbul’da tamamlamıştır. Orta ve
lise öğrenimini de İstanbul’da tamamlamıştır. Üniversite öğrenimini Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde
yapmış ve bu fakülteden mezun olmuştur.
Üniversite eğitimi boyunca yaşadığı
İzmir ve Ege Bölgesini yakından tanıma imkânı bulmuş ve daha sonra da bu bölge ile
ilişkilerini güçlendirerek sürdürmüştür
Askerlik görevi sonrası İstanbul’a dönerek kimya sektöründe aktif iş hayatına girmiştir. Şişli Maslak’ta iş faaliyetlerinin yanı
sıra, fahri gönüllü olarak Sarıyer İmam-Hatip Lisesi’nde felsefe grup öğretmeni olarak
eğitmenlik yapmıştır.
Üretim ve iş alanlarındaki büyüme nedeniyle, aile işletmesini şu anda konumlandığı Tuzla’daki tesislere taşımış olup halen
burada üretim ve ihracat alanında aktif iş
hayatını sürdürmektedir.
2007 yılında YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ’nin kurucuları arasında yer alıp, parti
tüzüğü ve programının oluşturulmasında,
teşkilatlanmasında aktif olarak çalışmış ve
İzmir 1.Seçim Bölgesi’nden bağımsız milletvekili adayı oluncaya kadar parti yönetim
kurulundaki genel saymanlık görevini sürdürmüştür.
07 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel
Seçimleri’ne YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ katılamadığından partideki görevinden istifa
ederek İzmir 1. Bölgeden bağımsız aday olmuştur.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İstanbul 1. Nolu Seçim çevresi: Adalar,
Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy,
Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe,
Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye,
Üsküdar.

İstanbul 2 Nolu Seçim çevresi: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp,
Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Şişli, Sarıyer, Zeytinburnu

İstanbul 3 Nolu seçim çevresi: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören,
Küçükçekmece, Silivri

İzmir 1. Bölge: Balçova, Buca, Çeşme,
Gaziemir, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Narlıdere,
Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla.
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FECİR DEVLETİ
Çağırdığım fecirde yoğrulacak bir yapı
Dumanlar içinde
Alevler içinde bir Şeyh Galib’tir ustası
Taş-ses mercan kitap doğurgan yara
Fırtına öncesi bir uygarlık
Dumanlar alevler kan içinde bir usta
Ve horoz çamaşır çarşambaları
Hayaletler mi
Bir tarihe hayalet dedin
Ölüm nerede o ölüm ki
Ters çevrilen dedeninki
Karanlıkta bir yanan bir sönen yüz çizgileri
Ne işçi ne usta ne mimar çizgileri
Yorgun hayır anlamamış
Hz. İsa’nın Dağ Vaazı’ndaki
Dinleyiciler mi
Hayır bu bir iftira Havariyuna
Korkunun arasından sıyrılan zekâlarıyla
Sesleriyle yıkan Roma’yı
Kılıçlar kıran yürekleriyle
Havariler, onlar mı inkâr ettiler
Siz mi inkâr ettiniz onları
Horoz üç kere ötmeden şafakta
Ve Şeyh Galib, yeniden iş başında şafakta
Yeni dünyanın ilk ustalarından
Benim dünyamın muştucularından
Alev duman kan ve gül içinde
Leylâk, kadından düşen şafak
Ve kadın, anneden çocuğa akan
Bir şelâle belki, dünya kayalıklarından
Ta… Cennet’e dökülecek
Ve kutsal dağların önünde eridiği kutlu ekmek
Güneşi çapalayan çiftçi
Dağı memnunluğundan boynuzlayan öküz
İşte böyle bir tarlanın ufkunda
Mermerden düzgün orduların göz ucunda
Bir yapı doğrulacak
Kim doğuracak geceden artarak
Kaynayan tarih akrebinin azabından gazabından kalarak
Mercan kitap ve doğurgan yara
Bütün umudum bu paravanada
Bu yere serilmiş kemiklerin
Lime lime olmuş etlerin
Bu harap ev iskeletlerinin
Çalı çırpı çevirmelerin
Kış artığı seslerin
Kuş artığı
Kımıl kokulu buğdayların
İçinden yeşerecek
Yeni bitkide
Usta mimar yani Şeyh Galib’in öğrencisi
Şafağı öğleyi sabahı akşamı
Yatsıyı
Ve hele ikindiyi tam yerinde kullanan
Bir insanı gölgeleyecek olan
Bir başa gerekli gençlik düşünü
Yeni bir dünyanın
Dünya ötesi dünyanın ülküsünü
Şam Bağdat’tan sütun çizgileriyle
Arafat Dağı’nın ahengiyle
İlhamın en yemişlisinden tatmış
Bir başa uzatan yaprağını
Hurmalar mı
Hurmalar dağ derinliğini anar
Denizi gezdirirler üstünde
Sarayburnu tüter gözlerinde
Çölün fatihi tek ağaç hurmaların
İstanbul’dan bir çizgi yapraklarının üstünde
Gözlerinden fırlayan bir ok
Haber beklerler
Aç kalan insanların ekmek
Susuz kalanların su beklediği gibi
Çöl, üstünde altın ayaklı atların nalları çınlamış
Çöl, Kitab’ın sayfalarını Doğu’ya Batı’ya ulaştırmış

Çöl, Nil ve kahverengi adalar ve kıtalar
Senden haber bekler
Senden işaret umar
Ve bir cami üstünde hutbe
Bir gül bulutu gibi yükselir
Güneş düşer
Bir kasaba üstünde
Şeftali çiçeklerinin üstüne
Kaslar gerilir derinden derine
Çağa er kişinin kası gerilir
Bu ülkü bir kılıç gibi keskindir
Uzar uzar kalbimizin içinden
Kalbinizin içine kadar
Sizi öldürmek için değil
Sizi diriltmek için
Tutun ki bu kılıcıdır Ali’nin
Halid İbn-i Velid’in
Fakat ben dağların sesini duydum
Anladım gelmekte olan zamanı
Yöneldim Büyük Amaca
Doğan güneşe dönen
Bir gün çiçeği gibi
Evet ben gelecek zamanın sesini duydum
Ve dönüp denizlere doğru haykırdım:
Yaşasın yaşasın yeniden seslerini duyuyoruz suların
En özel gizli demlerde
Dağlarda ve denizlerde
Birden kendi ulusumun sırrına erdim
Halkım yalnız iki duyguyu tanıdı
Ya birini yaşadı ya öbürünü yaşadı
Fetih veya bozgun;
İşte sırrı ulusumun.
Ya fethin zafer anıtıdır o
Gökten inmiş bir dizi güvercin gibi
Gök pusatı
Ya da yıkılmış atlar, ölüm çığlıkları
İçinden çekilen karanlık bir akşam
Ve güneş karanlık bir kilise gibi sönen
-Yahya Kemal mi?
-Ha evet Yahya Kemal;
Bozgunda bir fetih düşü.
Şimdi ben bozgunu yaşayan bir ulus gibi
Bozgununu yaşayan ulusum gibi
Gömülüyorum yabancı bir geceye
Su altlarının deniz diplerinin
Yer derinliklerinin bilinmez yer altılarının çinisine
Didik didik ediyorum sokaklarda
Büyük caddelerde
Bir yanı tüm düz ay olan
Bir yanı tüm düz dünya olan
Bir caddede zikzaklar çizer gibi
Bir aya, bir dünyaya çarpan
Bir Şarlo, ya da fikirlerin şaşkın altın arayıcısı
Hayır. Hayır. Bu madenî sis
Bu kömür tabakası üfürülecek
Gül bahçelerinden gelen
Şeyh Galib işi
Bir şafakla
Savruluyorum kaybolan bir ses gibi o yana
Ne altın başaklar harmanı bu
Babamın biçtiği
Güneşin sıcaklığından rengini alan buğday
Yıkıntılar leşler ve mezarlar
Ve gece hışırtıları içinden
Bin yıllık kar altından
Ölüler kentinden
Sıyrılarak
Geceyi ışıklarla delerek
Gelenler var biliyorum
Yaklaşıyorlar gölgeler
Hayaller anılar ve sesler
Büyük aydınlıklarla birlikte geliyorlar
Gittikçe beliriyorlar
Gittikçe yoğunlaşıyor

S E Z A İ

Doku et kemik kazanıyorlar
Kasları çağa gerilmiş
Er kişiler çıkıyorlar bir bir geceden
Biliyorum geliyorlar sancaklarıyla
Geceyi silen sancaklarıyla
Gök yeşilini getiriyorlar
Güneşin ışığını taşıyorlar
Koşanlar bunlardır çağırdığım fecre doğru
Yoğrulacak bir fecre doğru
Aydan sütunlar taşıyorlar
Gün ışığından kemerler
Çerçeveler yerleştiriyorlar dört yöne
Hayatları bir ölümce yağma edilmiş
Anne ve babaların çilesinden
Çalınmış miraslarının içinden
Örselenmiş kefenlerinin içinden
Geliyorlar ustalar çıraklar
Şafak işçileri
İkindi mimarları
Çağı bir ortaçağ yayı gibi geren ülkülerine
İnançsızlığın yıkıcılığın
Köleliğin sömürmenin
Kör yüreğine ok atan
İnkârı öldüren
İnsanı dirilten
Bir fecrin erleri
Batmış medeniyetimizin
Ruhumuzun arkeologları
Çıkıp çıkıp bir lânetli geceden
Geliyorlar
Işık tut Rabbim
Büyük ışığını esirgeme bizden
Koruyan acımana
Güzeller güzeli adlarına
Sığınan bu erlere
Işık tut Rabbim
Kur’anın aydınlığını yay gönlümüze
Peygamber duasını eş et bize
Saçılsın senin solmaz baharının gülleri yolumuza
Sırrına sır katılsın ulusumuzun
Yırtılsın inkârın zarı
Reddin seddi yıkılsın
İnancın fecri doğsun
Ağsın sabah yıldızı gibi ufkumuza
Batı ve Doğu bütün anlamıyla
Geçmiş ve gelecek bütün anlamıyla
Açılsın önümüze bir kitap gibi
Yeşeren ağaçlar eğilsin üstümüze
Damarlarımız canlansın eski ruhun dirimiyle
Alev duman ve kan içinde
Bir şafak yapısı belirsin önde
Şeyh Galib’in divanı gibi
Yükselsin önümüzde yeni bir fecrin devleti
Çağırdığım işte bu “Fecir Devleti”
İnsanlığın yeni bir kader dönüşümünde
Mercan kitap ve doğurgan yaradan
Zamanın an an tanık olduğu
Bütün gerçekliğiyle sûrelerden
Gelecek yeni bir, bir insan ruhu
Yüzü hep dönük fecir devletine
Gönlünde hep cennetten bir site
İpek örtülerin hışırtısı
Gün yüzlü insanların gezintisi
Dillerinde ipekten yumuşak
Kılıçtan keskin ayetler
Gezinirler fecir yapısının ufkunda
Ve ben gözlerim onları
Her sabah gün doğarken
Güvercinler konarken taraçalara
Fatih’te
Oturduğum
Çatı
Katında
(Diriliş Dergisi 1970)
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Yoz Partilerin Ülkemize Getirdiği: İçte Bitmişlik;
Dışta Teslimiyet ve Mahkûmluk
Ülkemiz nereye gidiyor? Bunun farkında mıyız? Acaba başımızı avuçlarımızın arasına alıp düşünüyor muyuz?
Ülkenin geleceği emin, ufku aydınlık, göğü masmavi ve
parlak mıdır? Bilim adamlarımız, yazarlarımız, devlet
ve siyaset adamlarımız ne diyor, ne düşünüyor ve daha
önemlisi ne yapıyorlar? İşte milletimizin şimdi en çok
üzerinde durması gereken sorulardır bunlar.

Son derece ince bir dış politika ile birlikte memleketin
sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal gelişim ve dirilişinin sağlanarak Ortadoğu denilen Büyük Ülkemizde yeniden ayağa kalkış ve büyük devlet oluş imkânlarını arama
ve gözetme biçiminde oluşacak iç politikayı izleyecek bilinçli, ahlâklı, idealist bir neslin, diriliş neslinin öne çıkmasından başka bir çıkış noktası görünmüyor.

1990’dan sonra dünyada aslında çok büyük değişiklikler yaşandı. Adeta gözle görünür ya da görünmez fırtınalar esti, kasırgalar koptu. Rusya’da komünist rejimin
çökmesi, Demirperde’nin ortadan kalkmasıyla doğu Avrupa’nın Rus esaretinden kurtulması, Körfez Krizi ve savaşı, İran-Irak savaşı, bitmek bilmeyen Afganistan’daki
iç savaş ve en son noktalandırılmış görünen İsrail-Filistin
savaşı ve daha bir nice irili ufaklı olayın ördüğü değişim
kurgusu, sadece 20. Miladî yüzyılı 21. Miladî yüzyıla
devretme anlamına gelmekle kalmıyor, adeta bir çağdan
bir başka çağa atlama niyetinden bir görünüm sunuyor.
Yeni Dünya Düzeni adı altında edebiyatı yapılarak gözleri boyanan bu yeni sömürgecilik, emperyalizm dalgası,
sadece ülkelerin maddî varlık ve verimlerini hedef almış
olmakla yetinmeyip son direniş noktaları olan geçmişlerinden, geçmiş medeniyetlerinden ne kalmışsa onu da
silip süpürme, hatta şuuraltılarında olanı da kazıyıp insanları geçmişsiz, geleceksiz, hatırasız ve umutsuz, etten
robotlar ve Yeni Dünya Düzeninin işçileri ve hizmetçileri
haline getirme planına dönüşmüş bulunuyor. Batıyla Doğunun tarih boyu karşılaşmalarının bu sonuncusu ve belki
en trajiği olan (karşılıklı güçler arasındaki nispetsizlik ve
bir tarafın en keskin olumsuzluk bilincine karşılık öbür
tarafın savunmadaki müthiş bilinçsizliğinden doğan trajiği kastediyoruz) bu ikilem, bilhassa Ortadoğu denilen
İslâm Ülkesini tam kalbinden vuruyor, adeta ölümcül şekilde yaralıyor.

Eskiyen, yenilenemeyen ve yenilenemeyecek gibi gözüken partilerin, büyük parti denilen partilerin tasfiyesi
artık memleket için şart olmuş, adeta ölüm kalım meselesi haline gelmiştir.

İşte, Haçlı Seferlerinden ve Moğol İstilâsından bin beter bu istilâ, sessiz ve sedasız yürüyor. Barış adı altında
yürüyor. Kurtuluş adı altında yürüyor.
Buna karşılık, Ortadoğu aydınları, bilim, düşünce ve
siyaset adamları ne kadar hazırlıklıdırlar, ne derece işin
korkunçluğunun farkındadırlar? Bunu zaman gösterecektir. Zamanın göstermesi, artık iş işten geçtikten sonra fark
edilecektir. Oysa, bize şimdiden geleceği kestirecek ileri
görüşler gerekli.
İktidar ve muhalefet partileri ise, 60’lı 70’li yıllarda
yaşıyorlarmışçasına bir kavganın içine gömülmüş, adeta dış dünyadan soyutlanmış durumdadırlar. Liderlerini
gençleştirme, bu partileri günümüzün gerektirdiği yenilenmeye kavuşturamamıştır. İç politikada tam bir karmaşa ve belirsizlik, dış politikada da tam bir teslimiyet ve
mahkûmluk, bu partilerin ortak tutum ve hatta karakteri
haline gelmiş gibi gözüküyor. Ülkemizin kaderi bu mu?
Kara alınyazısı mı bu yurdumuzun? Hayır ve asla. Ama,
iki yüz yıldır devreye sokulan kadrolar, gide gide ve götüre götüre bu noktaya ve bu sona eriştirdi bizi. Şimdi, asıl,
bugüne kadar devreye sokulmayan ve sokulmak istenmeyen yepyeni bir kadronun öne çıkması ve ülke yönetimine
egemen olması gerekmektedir.
2. sayfadan devam

Küçük parti denilen partileri ise küçük değil, yeni partiler olarak görmek, sanırız, daha gerçekçi ve umutverici
bir yöntem ve bir siyaset olacaktır.
Artık müzmin hale gelen enflasyon, kişilerin ekonomik dirençlerini de kırmakta, son birikimleri de tüketmektedir. Devletin iktisadî teşekkülleri can çekişmekte,
buna karşılık özel teşebbüs, dış ekonomik istilâ karşısında
ayakta duramayacak gibi gözükmektedir. Bu bakımdan
özelleştirme de, dertlere çare gibi görünmemektedir. Sosyal bakımdansa durum ekonomik durumdan da daha vahimdir. Bizi kaynaştırıp bir millet haline getiren ölümsüz
değerlerimiz, adeta yokoluşa terkedildiğinden, etnik çözülüşler şeklinde görülen çürüyüş, korkulur ki, daha başka alanlara da sıçrasın. Batı, yurdumuzu kesinlikle hristiyan toprağı yapma kararı vermiş, bunun için içimizde
tohum halinde bulunan ayrılma, çözülme, çürüme istidatlarını körüklemek, kamçılamak, için elinden geleni ardına bırakmıyor. Güneydoğu sorununda Batının bu tutumu
ayan beyanken yine de aydınımız uyanmıyor. Daha başka
alanlara da sıçratılmak istenen ayrılık ateşi körükleniyor.
Gözümüzün önünde İstanbul üzerinde oyunlar oynanıyor.
Yeni Ortodoks dünyası kurulması, Yeni Ermenistan hülyası, Yeni Rum büyümesi gibi çalışmalarla Anadolu’daki varlığımız sona erdirilmek isteniyor. Buna karşılık
partilerimiz ne gibi düşüncelere sahiptir, bilinmiyor. Ne
gibi önerileri vardır bu konuda, belli değildir. Farkında
oldukları bile şüphelidir tehlikeden. Partilerimiz, bir tarih görüşüne ve bir fikir temeline sahip olmadıklarından,
günlük yaşantıdan öteye geçemiyorlar, siyaset, günübirlik
dedikodudan ibaret kalmaya mahkûm oluyor.
Dış politikada, işler daha acı bir görünümde. Kıbrıs,
sanki, kaderine terkedilmiş durumda. Batı Trakya, Bosna Hersek, Türkî Cumhuriyetler denilen kardeş ülkeler,
Afganistan, hepsi artık bizim pek karışamayacağımız,
dışımızda, Batının iştiha ve istilâsına mâruz, sadece seyircisi olduğumuz facialar. Sırasını bekleyen kurban gibi
köşesinde duran bir ülke gibiyiz. Hatta bunun daha ötesi:
kurbanları kurban mahalline taşımak ve kurban edicinin
önüne elleri kolları bağlı teslim etmekle yükümlü bir kurban durumundayız.
Bu zincir, bu mahkûmluk zincirini nasıl kıracağız? Avrupa’nın, ya da Ortadoğu’nun yüreğine bir hançer gibi sokulmuş tüm Batı’nın, gelip yatağımızda işimizi bitirmesini kurbanlık koyun gibi bekleyip duracak mıyız? Oysa
en umutsuz sanılan anda bile Allah’tan umut kesilmez.
Gün doğmadan neler doğar. Yeter ki, umutsuzluğa kapıl-

mayalım. Yeter ki, köklü çözümlerden yana olalım. Yeter
ki, sun’iliklerden kaçınalım. Yeter ki yeni nesli, diriliş düşünce ve duyarlığıyla yetişmiş genç nesli, “Diriliş Nesli”ni
devreye sokmanın yolunu bulalım.
Bu iş partiyle olmaz diyenler, mevcut duruma razı olmuş olurlar ki, bu gidiş de doğrudan doğruya tarihin tozlu
sayfaları arasında yitip gitmedir. Asıl bu iş cemaatle, vakıfla veya geleneksel kurumların zamanımızda son derece zayıflamış devamları olan müesseselerle olmaz. Vakıf,
dernek, cemaat vb.nin başka fonksiyonları vardır ve asla
devletin yerine geçemezler. Kimilerinin de kötü tatbikattan şikâyetleri adeta devlet düşmanlığına dönüşmüş, sivil
toplum, insan hakları adı altında devletin sağlık ve güçlülüğüne duyarsız hale gelmişlerdir. Oysa, insan hakları,
demokratikleşmiş toplum, sivil toplum dedikleri özellikler, ancak güçlü ve güvenlikli bir devletin varlığıyla var
olan niteliklerdir. Kişi, toplum ve devlet ilişkisi sağlıksız
ülkelerin akıbeti karanlıktır. Güçlü kişiler, güçlü toplumu,
güçlü toplum da güçlü devleti teşkil eder düşüncesi doğrudur. Ancak tek boyutlu bir doğrudur bu. Tersinden de
sağlanması lazım bu kuralın. O da güçlü devlet, toplumunu, güçlü toplum da, kişiyi güçlü kılar.
Tanzimat’tan bu yana bir rejim yanlışı içindeyiz. Bu,
devleti de işlemez hale getiren bir sistem yozlaşmasına
dönüşmüş durumda. Yüzeysel bir düzenleniş, reform,
ikinci cumhuriyet, değişim ifadeleri ve girişimleriyle Batının arkasından koşup alelacele ona yeniden uyarlanma,
kurtuluş getirecek bir köklü davranış olmayacaktır. Biz
bu filmleri çok gördük diyebiliriz haklı olarak bu tür yeni
oluşum iddiaları için.
Evet, bu düşüncelerle doğdu “Diriliş Hareketi”. Hareketimizin bir tarihî ve fikrî temeli vardır. “Diriliş Görüşü”, hareketimiz tarih yorumu ve çözüm paketidir.
“Diriliş Tezi”, kurtuluş yöntemimizdir. Batının kurduğu
müthiş ölüm tuzağından ancak “Diriliş” reçetesi ile kurtulabiliriz.
Medya bizi duyurmadı ve tanıtmadı. Medya, kökeni
itibariyle, misyonu icabı buna mecburdur. Yeni ve milletin bağrından doğmuş yeni bir medyayı getirmek zorundayız.
Milletimiz, büyük bir millettir. Tarihinde en umulmadık zamanlarda büyük dirilişler gerçekleştirmiş, tarihinin
en büyük devlet ve medeniyet atılımını yapmış bir millettir. Yeniden dirilişi gerçekleştirmesini ondan beklemekte ve bu yüzden aydınları harekete geçmeye çağırmakta
haklıyız. Umutluyuz. Çağı değiştirecek, yenileyecek güç,
milletimizin ruhunda bir tohum olarak beklemektedir. İnsanlığın içine gömüldüğü zulüm ve çağdaş cehalet karanlığını yırtacak ışık, “Diriliş Işığı”, bu tohumu büyütmekle, bir meşale gibi parlayacaktır.
Medeniyetimizin yeraltına geçmemesi, yeniden gün
yüzüne çıkması ve ancak onunla yaşayabileceğimiz, varolabileceğimiz gerçeğinin bilinmesi, ancak hareketimizin, hareketinizin, “Diriliş Hareketi”nin gelişip serpilmesi, büyümesi, her yerde teşkilâtını kurması ve Devlet
yönetiminde söz sahibi olmasıyla mümkün olacaktır.
(Diriliş Işığı 1994)

Bir siyaset felsefesi kurmak
Yüksel Kanar

İslâm dünyasında, fıkıh, kelâm ve felsefe disiplinleri içinde siyasal düşünceyle ilgili yazan o kadar çok
kişi vardır ki, bunların çok azı konusunda araştırmalar yapılmıştır. Bunun nedeni de, yine Black’ın ifadesiyle,
“Batılı siyasal düşünce tarihinin kendisini ‘siyasal düşüncenin tarihi’ olarak görmesi ve göstermesi”dir. Çünkü
Batıcı anlayışta bir şeyin tarihte değerli olabilmesi, onun yalnızca şu anda sahip olunan ve üzerinde uzlaşılan
(çoğunlukla liberal demokrat) fikirlere ulaştıran şey olduğu varsayımına bağlıdır: “(…) bu tarz bir yaklaşımın
entelektüel tarihin çoğunu, belki de büyük bir bölümünü görmezden geldiği açıktır. Bu yaklaşım, daha sonra
gelen düşünürlerin ve düşüncelerin bu gelişime yaptıkları düşünülebilecek katkılara önyargıyla yaklaşmak
anlamına gelmektedir. Daha da önemlisi, geçmişteki farklı düşüncelerin gelecekte varılabilecek bir uzlaşmaya yapabileceği katkıları da yok saymaktadır. (…) Hepsinden önemlisi, düşüncelere böyle teleolojik bir
biçimde yaklaşılmamalıdır. Bunun sonucu elenmiş bir tarih olur. Hiçbir botanikçi bir bitki haritası çıkarırken
araştırmalarını sadece belli bir iklimde yetişen veya orada yetişmesi mümkün olan bitkilerle sınırlı tutmayı
düşünmez. Kısmi tarihler de türümüzün kısmi olarak anlaşılmasına yol açar.”
Bu sözlerdeki doğruluğa rağmen, yine de Black’in bakışındaki oryantalist Batımerkezciliği görmezlikten

gelemeyiz. Çünkü o, İslâmi siyasal düşünce tarihinin anlaşılmasını, Avrupa siyasal düşünce tarihinin daha iyi
anlaşılması için bir araç olarak gördüğünü söylemektedir. Nitekim başlangıç dönemlerinde İslâm ve Avrupa siyasal kültürlerinin birbirleriyle, diğer kültürlerle paylaştıklarından daha fazla şey paylaşmış oldukları
doğrudur: Evet, “hem İslâm hem de Hıristiyan âlemleri Akdeniz dünyasının parçalarıdır. İslâm’ın entelektüel
tarihi hem coğrafi olarak hem de içerik anlamında Avrupa’ya çok yakındı.” Ancak bu durumun, “bu yüzden
Avrupa’nın biricikliğini açıklamak için onu mutlaka İslâm âlemiyle karşılaştırmak gerekir. (…) İşte bu yüzden
İslâm dünyası Avrupa’ya paradigmatik bir alternatif sunmaktadır” görüşü, yani eşit coğrafyalardan birine
nedensiz üstünlük tanınması son derece yanlıştır.
Şu halde ihmal edilen İslâm siyasal düşüncesi konusunda Batılı araştırmalara bel bağlamamalı, konunun
gereğince anlaşılması için bütünlüklü çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Bu anlamda bizzat Müslümanlar tarafından yazılacak kapsamlı ve ciddi çalışılmış bir İslâm siyaset düşüncesi tarihi, acil ihtiyaç olarak görülmektedir.
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DİRİLİŞ MUŞTULARI
sesini dinle, ne dediklerini anla. Her tarafta yüzlerce dilsiz, yüzlerce dilsiz inliyorlar… Kuruyan
iki dudak, ağlayan iki göz asla sebepsiz değildir.
Gönlünde derdi olmayanın yüzü sararmaz, yüzü
sararmaz. Hâsılı gam kargası geldi, bağda tepiniyor ve acınaklı özleyişleriyle soruyor:
– Gül bahçesi nerede? Gül bahçesi nerede? Susam çiçekleri nerede? Nesterenler nerede? Serviler, laleler, yaseminler nerede? Yeşil giyinmiş
çimenler nerede? Erguvanlar, o güzel erguvanlar
nerede? Meyvaları emziren tayalar nerede? Bol
bol sütler ve ballar nerede? Tabiatın her süt veren,
evet, her süt veren memesi kurumuş, ruhun sütünü akıtmıyor. Benim tatlı dilli o hünerli bülbülüm
nerede? (Ku ku ku) diyen kumrum nerede? Bir
sevgili gibi güzel tavusum nerede? Dudular, dudular nerede?
Bunların hepsi sanki Adem gibi buğdaydan yemişler de yüksek köşklerinden düşmüşlerdir. Ve
bu düşüşte, başlarından taçları, sırtlarından süslü püslü esvapları uçmuştur. Gülşen, Adem gibi
lütuf ve rahmet memesini emmek istiyor. Hem
inliyor, hem de lütuf bekliyor. Çünkü nimetler
ve keremler sahibi Hak, onlara: “Allah’ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyiniz” dedi. Bütün
ağaçlar sıra sıra dizilmişler, kara bir esvap içinde
matemlidirler. Yeşil yapraksız kalmışlar; kendilerindeki o ıstıraptan, o imtihandan ötürü inliyorlar.
Ve hal diliyle diyorlar:
– Ey boşboğaz karga, üç ay daha bekle, cihanın
bayramı, cihanın bayramı, evet cihanın bayramı,
senin körlüğüne rağmen gelecektir. İsrafil’imizin
sesinden kandilimiz yanacaktır. Güz ve kış mevsimlerinin geçmesiyle dirileceğiz.
Ey sabah! Cihanı nurla doldur. Bu karanlık
Hendevan kalesini uzaklaştır. Büyünle, afsunlarınla tabiatı ısıt.
Ey güzel işler yapan güneş! İlkbaharın hamel
burcuna doğru dön; etrafta ne buz bırak, ne çamur.
Amberler saç, amberler saç… Bahar ki, tabiatın
bir kıyametidir, ben bu kıyameti düşünemiyorum.
Dildeki sözü bırakıyorum. Gönlümün düşündükleri dile gelmiyor, söze sığmıyor.
***
Baba! Sen susarak bağdan ve kuşlardan haberi
Ey bağcı, ey bağcı! Hazan hazan içinde gel- dinle. Bu haber, lamekândan uçan bir oktur, ladi. Dallarda, yapraklarda gönül derdinin örneği- mekândan gelmiştir.
ni gör, örneğini gör. Ey bağcı! Haydi, ağaçların
Mevlâna

Temiz ömrün yol ağırlığını yankesici apaçık
çalıp duruyor da kafileden niçin bir adam uyanmıyor? Niçin?
– Niçin uykudan ve yankesiciden incinmiyorsun?
Niçin? O habercilerin cefasına katlanıyorsun?
Seni inciten şey ancak senin önderin ve öğütçündür.
Cihanın sevgisindeyse su üzerindeki nakışlar
gibi, karar yoktur.
Bir adam, evine içinden şöyle der dururdu:
– Ey ev! Ansızın yıkılma; harap olacağını bana
önceden haber ver…
Bir gece ev birdenbire üzerine yıkıldı. Ev yıkılınca adam ne dedi biliyor musun?
– Ey bina! Benim sana ettiğim bunca vasiyet
ne oldu? Ben sana yıkılmadan önce haber ver,
demedim mi? Önceden haber verecektin, ben de
çaremi görüp ayalimle beraber kaçacaktım. Sen
ise haber vermedin. Bu kadar zaman seninle olan
sohbetimizin hakkı ne oldu? Yıkıldın ve beni inim
inim inlettin.
Ev fesahatle ona cevap verdi:
– Ben sana gece gündüz ne kadar çok haber
verdim. Her tarafından yarıklarla, yıkıklarla ağzımı açtım, dedim ki: “Artık takatim kalmadı, vakit
geldi, aklını başına al. Sen ise tamahından, ben
söyledikçe ağzıma bir avuç çamur tıkadın; duvardaki yarıkların hepsini baştanbaşa örttün. Hangi
taraftan ağzımı açtımsa hemen kapadın, söyletmedin Ey Mimar! Başka türlü söyleyemem ki,
sana ben ne söyleyeyim?...”
…
Hazan, baharın mürididir; sararak, ah ederek
onu ister… Nihayet bahar şeyhi onun başına ulaşır, onu diriltir. Baharın müridi böyle dirilir ve ölü
kalmazsa, hakkın müridi yolun ortasında neden
mundar kalsın?...
…
Bağa doğru gel de her işin mükâfatını gör. Çiçek, inci gibi temiz olan her tohumun layıkıdır.
Onlar vaizler gibi baharın yeşil esvabını giyinmişler, hal diliyle hepsi susarak söylüyorlar.

Dağ ne kadar yüce olsa
Yol onun üstünden aşar
…
Karlı dağların başında
Salkım salkım olan bulut!
Saçın çözüp benim için
Yaşın yaşın ağlar mısın?
…
Ben bir ulu şara varam
Feryad u figan koparam
…
Hergün yeniden doğarız
Bizden kim usanası
Yunus Emre

***
Nagehan bir şara vardım
O şarı yapılır buldum
Ben dahi bile yapıldım
Taş ü toprak arasında
Hacı Bayram-ı Veli
***

Gül alırlar, gül satarlar,
Gülden terazi tutarlar,
Gülü gül ile tartarlar
Çarşı pazarı güldür gül.
Ümmî Sinan
***

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.
…
Sahipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.
…
Madem ki Hakk’ın bize vadettiği haktır.
Şarkın ezeli fecri yakındır, doğacaktır.
Mehmet Akif Ersoy

***
İhya-yı din iledir
Bir milletin ihyası

Bediüzzaman

***
Karayel, bir kıvılcım... simsiyah oldu ocak;
Gün doğmakta, gebeler ne zaman doğuracak?
…
Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;
Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya!
…
En güzeli, en güzeli, güzelin;
Habercisi, habercisi, ezelin;
Tellerinde şafak söken bir gelin
Analar, babalar, çocuklar gelin!…
Necip Fazıl Kısakürek
(Diriliş Işığı 1994)

DİRİLİŞ ÇAĞRISI
Milletim, uyan! Kendine dön! Aslını unutma! Geçmişini bil. İçinden, gerçek aydınlardan kurulu bir kadro çıkar.
Çıkar ki, onlar, hem bugününü, hem yarınını kurtarsınlar. Geleceğini, ancak, bilinçli, idealist bir aydın nesil güven
altına alır.
Milletim! Büyük bir milletsin. Çok büyük bir ülken var. Onun bir çok parçasına el konulmuş. Öbür parçalarına da
göz dikilmiş. Çok köklü bir tarihe sahipsin. Gerçek bir medeniyetin, Hakikat Medeniyeti’nin sahibisin. Onu yeniden
ayağa kaldır. Diril ve Dirilt! İnsanlık seni bekliyor.
Milletim! Doğu’ya, Batı’ya dur diyecek güç, sensin. Kendini bildiğin gün, kurtulacaksın. Ve bütün insanlığı kurtaracaksın. Yoksa, insanlık, büyük bir felâkete doğru gidiyor. Sınırsız hırs sahipleri dünyayı yakmaktan geri durmuyorlar.
Milletim! Uyan, kendine gel! Yeni bir sayfa aç. Yeni bir çağ aç. Geçmişte birkaç kez çağ açmıştın. Yine açabilirsin.
Yine açabilirsin. Yine açabilirsin.
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YILLAR BOYUNCA DİRİLİŞ
Bir Kişiyi Dirilten
“Bir kişiyi öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir, bir kişiyi dirilten bütün insanlığı
diriltmiş gibidir” der Ulu Kur’an. İslâmdan
başka hiç bir din, hiç bir görüş, hiç bir ideoloji, hiç bir doktrin, Kur’an’dan başka hiç bir
kitap, insancılığın ve insana değer vermenin
bu son sınırına varamamıştır. Bir kişiyi, her
kişiyi bütün insanlığın özü kabul etmektir
bu. Her kişide insanlığın tümünü kavrayıcı
ve kurtarıcı bir imkân, bir vâd bulmak, tümüne açılan bir pencere görmektir. Evet, bir
insanı dirilten, ama tam anlamıyla dirilten,
bütün insanlığı diriltmiştir. Bu, dirilişin ölüme üstünlüğünden ileri gelir. Dirilişten bir
zerre, eninde sonunda ölümden bir dünyayı
değiştirebilir. Bütün insanlık inkârın, reddin,
inanmazlığın içinde yüzse, dünyada inanan,
ama tam anlamıyla inanan tek kişi kalsa, yine
insanlığın kurtulması için umut var demektir. Çünkü: O yanlışa saplanmış insanlık, hep
kaybedecek, o doğruya yönelmiş kişi de hep
kazanacaktır. Birinin kaybettiği alanı öbürü
kazanacaktır. İnanmış ve inancının izinden
ayrılmamış kişi için bir kayıp yoktur, hep
kazanç vardır. O, tek başına bütün bir insanlığı kazanacaktır. Bu, inanmanın şanıdır.
Korkunç karanlık tabakalarının bir bucağında bir ışık yanıyorsa, büsbütün karanlıklarda
değiliz demektir. Bir el o ışığı tüm karanlıklar
içinde gezdirebilirse, eşya az veya çok ışıktan
nasibini alacak ve en yanık gönüllerle sabahı
bekleyen yaratıklar güneşin bir gün doğacağından umutlarını kesmeyecekler demektir.
Bütün mesele o bir kişiyi diriltebilmekte.
Bir kişinin dirilmesi demek, bütün insanlığın
dirilmesi için gerekli sistemin doğması demektir. O doğan bir kişi, doğan güneşin ışıklarını dört yana saçması gibi bütün insanlığa
inancın umutlarını ve muştularını saçacaktır.
Başka bir dünyadan haberler getirecektir. Haber getirenlerden haberler verecektir.
İnsan inançla dirilir. Ebedi olan Allah’a
inanarak, yüzünü O’na döndürerek dirilir. Diri’nin vahyiyle kutlanmış peygamber ruhlarının ışığından bir aydınlık almakla dirilir. Diri
Kur’an’dan umut, ilâhi sevinç, ulu merhamet

Köprü Yıkılmışsa

ve sonsuz hikmet dersi almakla dirilir. İnsan,
müslüman olmakla dirilir. İslâm ve Kur’an,
insanlığın diriliş çerçevesidir. Ondan uzaklaşan, aya çıksa da, yerin en derin tabakalarına
inse de ölüdür. Onunla olan, zindanlarda da
olsa diridir.
Bir kişiyi öldüren, bir anlamda bütün insanlığı öldürmüştür. İşte Batı ve Komünizm,
insanları öldürmekle, daha önemlisi ruhlarını
öldürmekle, bütün insanlığı öldürmek cinayetini işlediler. Onların yüzünden insanlık ölüm
sularına erdi. Her yerden yükselen çığlıklar,
acılar, akan kanlar, eziliş sesleri, kara ve kızıl renkteki bu ölüm emperyalizmlerinin bir
insan, her insan ve dolayısıyla bütün insanlığı öldürmeye kalkışmasından doğdu. Asya,
Afrika, Amerika, insanlığın adeta son bulduğu andaki umutsuzlukla kıvranıyor. Onları
kurtarmak, diriltmek, onları umutsuzluğun
karanlığından çekip kurtarmak, ancak onlara
Allah’a inanmanın büyük umudunu, ışığını,
kudretini ve sevincini taşımakla olacak.
Allah’ın sözüyle dirilen kişideki aşkın dayanılmaz bir gücü vardır. Kesin bir güzellik,
yüce bir doğruluk, önüne geçilmez bir iyiliktir yayılan. Eşya ve nebat için güneşin ışığı
neyse, Allah’ın sözü insan için odur. İnsanlığın gecesini gündüze çeviren odur.
Allah’ın sözüyle, kaditleşmiş ruhlara yeniden can vermek, ölmüş insanları diriltmek.
Her müslümanın, yani diri insanın işi budur.
Evet, müslüman, diri insan ve Allah’ın ismi
ve sözüyle, ölmüş insanları dirilten insan
demektir. Mezarlardaki ölüleri kaldırmaktan
farksızdır hayatta iken ölmüş insanları diriltmek. Manevî anlamda ölmüş insanlardır
bunlar. İnkârın, reddin, zulmün, şüphe ve
tereddüdün kabrinde, kabir azabında kaynamaktadır bunlar.
Aslında ölü olduğu halde, kendini diri sananlar vardır. Yüreklerinde ilâhi sözün ateşini ve aydınlığını duymayan kişiler, ölüdürler.
Asıl ölüler, mezarlardaki ölüler değil, bu ölülerdir.
(Diriliş Dergisi 1970)

Bir toplumun hayatında felâket kaynaklarından biri de, nesiller arasındaki bağların
kopmuş olmasıdır. Toplum ve millet hayatı,
sürekli ve kesiksiz bir akıştır. Bu akışta bir
kırılma, kopma, kesilme olduğu takdirde, o
toplum ya da millet, kendini boşlukta hisseder, hafızasını yer yer yitirmiş bir insan gibi
kıvranır durur. Millet veya toplum hayatında
kesik kesik yaşama yoktur. Toplumun ya da
milletin soluğu, kesik kesik değil, derin ve
uzun bir soluktur.
Millet ya da toplum, medeniyeti solur.
Ağır yaşantının damarlarda biriktirdiği kireç
ve kiri, ancak, medeniyet oksijeni temizler.
Nasıl, her damla suyun taşıdığı ile, ağır ağır
akan bütün bir nehrin özelliği ortaya çıkıyorsa, kişilerin ruh ve zihin yükleri, medeniyet
ve kültür mirasından paylarına düşen ile de,
bir toplumun ya da milletin toplam mânevî
varlığı oluşuyor.
Millet demek, tarihin yaşaması demektir,
tarihi yaşatması ve yaşattığı tarih demektir.
Ölü tarihi, hiç bir millet, uzun süre sırtında taşıyamaz. Tarih, millet hayatıyla özdeşleşerek yaşar: tarih, kalıcılaşmış millet, millet
de yaşayan tarih, canlı tarih olur.
İçinde ölü bulunan bir tabut, boş bir tabuttan daha hafiftir. Çünkü: onun anlamı vardır.
Onu, insan uzun süre taşıyabilir. Ama boş bir
tabutu, uzun süre taşımak mümkün değildir.
Kendilerine, tarihleri, boş bir çerçeve, anlamsız bir yığın olay gibi gelen ya da böyle
öğretilen kişilerin meydana getirdiği toplumlar, uzun süre varlıklarını koruyamazlar. Kişileri birbirine bağlayan umutlar, sevinçler,
yaslar, anlamını koruyan tarihî mirasla diri
ve canlı kalabilir ancak.
Yaşanan an, toplum hayatında tarih açısından yorumlandıkça, yorumlanabildikçe,
kültür ve medeniyetin sürekliliğine bir katkı-

da bulunabilir.
Yaşadığımız zamanı, geçmişten aldığı ve
geleceğe vereceğiyle birlikte düşünemiyorsak, o “zaman” yitmiş, kaybolmuş, hatta hiç
olmamış, doğmamış ve yaşanmamış ve yaşanmayacak olan zaman olur.
Eğer, Birinci Cihan Savaşı’nda Çanakkale’de, Kafkaslar’da, Sarıkamış’ta, Kanal’da,
Gazze’de, Kudüs’te, Selman-ı Pâk muharebelerinde ölenleri, yeni nesillerimiz bilmiyorlar, unutmuşlar ya da hatırlamıyorlarsa,
daha kötüsü, bilseler, unutmasalar, hatırlasalar da, neden öldüklerini, hangi amaçla can
verdiklerini bilmiyor ve anlamıyorlarsa, hangi medeniyet ve idealin, hangi yüce manevî
değerlerin aşk ve heyecanı, fedakârlığıyla
göz kırpmadan şehit olduklarını düşünemiyorlarsa, hangi korkunç tarihî ve cehennemîtehlikeye karşı, daha yakın geçmişimizde,
babalarımızın ve dedelerimizin göğüslerini
ölüme siper ettiklerini idrâk edemiyorlarsa,
bugünü de anlamıyorlar, bilmiyorlar demektir. Geleceği de bilmeyecekler ve anlayamayacaklar demek.
Bir ülkeyi yıkmak isteyenler, önce onun
mensup olduğu medeniyetin köklerini kemirip kuruturlar. Yeni nesillere onları boş bir
bağlantılar ağı olarak tanıtmak isterler. Yeni
nesillere tarihini unutturmak, kültürünü kötü,
yanlış ve çirkin gibi göstermek isterler.
Kültürüyle, kendi öz medeniyetiyle ilgisini kesmiş nesiller, ne kadar iyi niyetli olursa
olsunlar, karanlıkta, ışıksız ve gözsüz yürüyen yaratıklar gibi, yabancıların avı olmaya
mahkûmdurlar.
Köprü yıkılmışsa, önce onu onarıp sonra
üzerinden geçmeyi düşünmek gerekir.
(Diriliş Gazetesi 1983)

Kurt ve Lâmba
Babamdan dinlemiştim:
“Çocukluğumuzda oturduğumuz şehir Zülküfül Dağı’nda
idi. Evimizin bitişiğinde ufak bir ağılımız vardı. Bir kış, baktık ki arada bir hayvan eksiliyor. Bir, iki, üç. Bunun üzerine
babam, durumu anlamak için geceleri ağılda beklemeğe karar
verdi. Bir gece, bir elinde petrol lâmbası, öbür elinde de bir
sopa, beklerken, ağılın giriş yerinden içeriye bir kurdun daldığını görür. Meğer ağıla dadanan bir hırsız değil, bir kurtmuş.
Kurt içeri girince, hayvanlar panik içinde bir oraya bir buraya koşuşup duruyorlarmış. Babam kurda sopayı yapıştırmaya
başlar. Biz bu sırada ahırda bir takım koşuşturmaların ve gürültülerin olduğunu duyunca oraya bakmaya gittik ve babamın
kurtla karşı karşıya kaldığını görünce, evde de yardım edecek
büyük yaşta erkek bulunmadığından kasabanın kahvesine yardım istemeğe koştuk. Sonra kahvedekilerle birlikte dönünce
babamın kurdu öldürdüğünü gördük. Babam, kurtla çarpışmasını şöyle anlattı: Kurt, benim elimde lâmbayı görünce, üstüme
atılıp beni paralamaya girişmedi. O, bütün gücüyle lâmbayı
söndürmeğe çalışıyordu. Ben bir elimle lâmbayı onun üfürerek
söndürmesinden kurtarmak için mümkün mertebe uzakta tutuyor, öte taraftan sopayla onu döğmeye çalışıyordum. Kurtsa,
tıpkı bir insan gibi, durmadan ağzını uzatarak lâmbayı söndürmeğe çalışıyordu. Bütün dikkat ve gayretini ilkin lâmbayı söndürmeye yöneltmişti. Fakat o bütün bu uğraşmalarına rağmen
lâmbayı söndürmeyi başaramadan ben onu öldürebildim.”
Babamın çocukluk anılarından biri olan ve babasıyla yani
dedemle bir kurt arasında geçen bu vak’a, bende bugün, biz
müslümanlarla müslümanların düşmanları arasındaki açık gizli savaş hakkında bir takım düşünceler ilham etti. Kurt neden
doğrudan doğruya sürünün üzerine değil de dedeme yönelmişti? Bu açıktı. Gerçi hedefi sürüydü. Nitekim fırsat bulduğu her
gece bir hayvanı alıp götürmeyi ihmal etmemişti. Fakat bu kere
karşısına sahipsiz bir sürü değil, sürünün sahibi çıkmıştı. O,

yine her zamanki âdetiyle sürüye saldırsa arkadan dedem tarafından kolaylıkla öldürülebileceğini anlamıştı. Dedeme yönelmesi kolaylıkla anlaşılıyor ama neden hemen dedemin üstüne
atılmayıp da bütün dikkatini ve gücünü lâmbayı söndürmeğe
çevirmişti? Aslında işin burasında da kurdun müthiş bir hesabı
vardır. Kurt düşünüyor ki, lâmba dedemin elinde oldukça dedem olanca gücünü kullanabilecektir. İki tarafın da kuvvetini
tam kullanmasının sonucu ise kesin değildir. Kurdun dedemi
mutlaka yeneceğine dair elinde bir garantisi yoktur. Fakat bir
kere lâmbayı söndürmeyi başarırsa dedem etrafını, yanını, yöresini göremiyecek, karanlığa alışık gözlerinin üstünlüğüyle
kurt hasmını kolaylıkla alt edecektir. Bu yüzden tıpkı bir insan
gibi lâmbayı üfürmeye vermiştir kendini. Yalnız bu hesabının
doğruluğuna ve tamlığına rağmen kaderinin kendisine tayin
ettiği sonucu değiştirememiştir.
Müslüman, elinde bir lâmba bulunan bir ev sahibidir. Onun
düşmanı da, ister batıda olsun, ister doğuda tıpkı o kurt gibidir. Müslümanın lâmbası, Kur’an ve İslâm’dır. O, ancak onun
aydınlığında bu evren gecesinde yanını yöresini görebilmekte
ve onun ışığında yaşayabilmektedir. Kurtsa, vahşetin en haşin ve yırtıcı çocuklarından biri olarak hep kış karanlıklarında
dolaştığından karanlıkta iş görmeğe gözleri alışıktır. O, ışıkta
adeta kör gibi olur. Karanlıkta ise gözleri adetâ ışıl ışıl yanar.
Onun için insanın en büyük silâhının ışık olduğunu bilir. Ve
yine onun için gündüzleri pek ortalıkta gözükmez. Karanlık
bastırınca ava çıkar. O zaman da elinde lâmba veya bir ışık
bulunan bir insan gördü mü ilk iş olarak o ışığı söndürmeğe çalışır. Işığı söndürdü mü işi artık kolaylaşır. Gözü görmez hale
gelen hasmını paralar. Artık sürü de sahipsiz kalınca kurdun
keyfine diyecek yoktur. İstediğini sırtına vurup alıp götürür.
Müslümanların parlak devirlerinde, yani islâm bir güneş
gibi ortalığı aydınlatırken, avrupalılar ortalıkta gözükmediler. Karanlığın bastırmasını yüzyıllarca beklemesini bildiler.

S E Z A İ

Kurt da açlığa çok dayanıklıdır. Kaderin bir imtihan gecesi
gelip çattı. Müslümanlar için karanlık gece bastırdı. İşte kurda, yani avrupalıya gün doğmuştu. Her gaflet anında sürüden
bir iki aşırmayı becerdi. Nihayet, müslümanlar yavaş yavaş
uyanmaya başladılar. Sonunda, kurdun karşısına bir iki çıkmaya başladılar. Avrupalı, lâmbayı söndürebildiği her ülkede,
müslümanları kolayca hâkimiyeti altına adı. Şimdi bütün gücüyle henüz bütün islâm ülkelerinde söndürmeyi başaramadığı
noktaya, yani islâmı tam anlamıyla söndürmeğe bütün zekâ
ve teknik gücünü sarfediyor. O biliyor ki, bunu başarırsa artık
müslümanları tam anlamıyla tarihten silmeğe, yani etkisiz ve
güçsüz hale getirmeğe erişmiş olacaktır. Ondan sonra ezmenin
her türlüsünü, ekonomik, kültürel, politik ezme türlerinin her
türlüsünü kolaylıkla uygulayabilecektir. Fakat ışık yandıkça,
bir noktada da olsa lâmba yanmakta devam ettikçe, müslümanlar için kurtulma umudu büsbütün yitmiş sayılmıyacaktır.
Onun için batılılar liberali ile, marksisti ile, bütün güçleriyle
islâmı söndürmeğe çalışıyorlar. İçten ve dıştan bütün kuvvetleri bu hedef için seferber olmuştur. Biz bir taraftan kendimizi
korurken ondan daha büyük bir gayretle elimizdeki ilâhi ışığı,
sır lâmbasını söndürmemeğe çalışmakla kurtuluş umudumuzu koruyabileceğiz. Unutmayalım ki, kurdun gözleri karanlığa
alışıktır. Ama biz, barbar avrupa önünde medenî islâm insanları ışığı kaybedersek yolumuzu kaybettik ve umudu da kaybettik demektir.
Evet, batılılar ve doğulular, aya da çıksalar, yerin dibine de
inseler, ruhları itibariyle barbardırlar ve kurdun tabiatını taşımakta devam ediyorlar. Biz yırtık pırtık çul çaput içinde kalsak
dahi, hiç olmazsa medenî olmanın büyük anısını taşıyacak kadar medeniyiz. Biz mutlaka ışıkta iş görebiliriz.
Ne mutlu kurdun tıpkı insan gibi söndürmek için üfürüşünden lâmbasını koruyabilenlere.
(Diriliş Gazetesi 1971)
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DİRİLİŞ BİLDİRİSİ
Milletim!
Sana seslenme imkânını lütfettiği için Allah’a hamdler olsun.
Anlayanlar bilir; sana seslenmek bir mutluluktur. Tarihi yapan
milletlerin başında gelen sana seslenme, ömrümüzün en değerli
anı, adeta kaderimizin elmastan yüzük taşıdır.
Farklı bir gündür bugün. İki yüz yıldır beklediğimiz ışık göründü. Bütün umutların tükendiği, karanlıkların ortalığı kapladığı
bir günde, bize göre, ışık göründü, talih güneşi parlama işaretini
verdi. Bu hissimizin hakiki bir his olduğuna inanarak, biz yola
çıktık. Duy ve işit, biz yola çıktık, Milletim! Sen, lâyık olduğun
yere gelinceye kadar yürüyeceğiz. Karşımıza ölüm çıksa bile.
Bugünkü şartlarda, Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet denemeleri ve hayal kırıklıklarından sonra yönetim kadrosu olarak
önünde duran tablo, siyasî partiler demeti, artık apaçık görüldüğü
gibi, miladî 21. Yüzyılda varlığımızı devam ettirecek bilgi, feraset, sağlıklı görüş ve yüksek ahlâk niteliklerinden mahrumluğunu
gizlemeyecek kadar iflas bayrağını çekmiş perişan bir kadrodur.
İçten çürüdüklerini görüyorsun. Bu, karayazımızın enkazıdır. Bu
yıkıntıları, bu kalıntıları ortadan kaldırma zamanı geldi.
Gücün, oy’undur. Ve alternatifsiz değilsin.
Milletim!
Tarihi bir dönüm noktasında bulunuyoruz. Batı, bizi tarihe
gömüp kutlu ülkemizi kendi din, medeniyet ve kültürünün bir
parçası yapmaya kararlıdır. Oysa biz, bugün hala soluk alıp yaşıyorsak, bunu, yine, kendi din, medeniyet ve kültürümüze borçluyuz. Ama, bize hayat veren medeniyetimiz, şimdi ancak %10
kapasiteyle bu işlevini yapıyor. İşte bütün mesele, onu %80, %90
kapasiteye çıkartmak.
Ayağa kalkmanın ve dirilmenin tam zamanı. Yeniden, Ortadoğu’da, geçmişte olduğu gibi eşsiz, büyük, (günün değişiyle) süper
devletini kurmanın tam zamanı. Bizi tarihe gömmeye kimsenin
gücünün yetmeyeceğini ispat etmenin vakti. Büyük dirilişin eşref
saati.
Milletim! Ayağa kalk ve diril! Ya diriliş ya ölüm! de. Ortadoğu dedikleri kutlu İslâm Ülkesi, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra
sun’i devletçikler ve sınırlarla paramparça oldu. Ayağa kalk ve
bölünmüş parçalanmış “Büyük Ülke” nin tüm parçalarını bir araya getir. Yeniden bağımsızlıklarına kavuşma çırpınışı içinde olanları da buna kat. Son kalan vatan parçasını da paramparça etmek
isteyenlerin suratına bir tokat gibi vur bu derlenip toparlanışı.
Bütün çektiğimiz sıkıntılar, bizi mahkûm ettikleri devletçik
olmaktan doğuyor. Büyük atılımı gerçekleştirelim. Devletçik olmaktan çıkıp “Devlet” olalım.
Bugünün teknolojisi önünde, bizim için, tüm Ortadoğu’yu
kapsamayan bir devlete, devlet demek güçtür. Önümüzdeki yüz
yılda, ancak, büyük nüfus, büyük toprak, büyük ekonomik güç
ve ileri teknoloji sahibi devletler, gerçek devlet sayılacaklar ve
bağımsızlıklarını koruyabileceklerdir. Öbürleri silinip gidecekler
ya da iyice bağımlı, köle ülkeler haline geleceklerdir.
Kurtarıcı ilke, geçmişte olduğu gibi, “Büyük Devlet” olma ilkesidir. Devlet olmaktan çıkan küçük devletlere artık hayat hakkı
yoktur.
Büyük devlet, daha doğrusu devlet, gerçek devlet olmak için,
hayalet devlet olmamak için, ırk vb. bölücü, ayırıcı esaslara dayanmayan, derleyici toparlayıcı bir prensip olan bir “Millet” anlayışına, geçmişteki millet anlayışımız gibi bir anlayışa dönmemiz gerekir. Bizim, anlayışımızda, bir ırk topluluğuna değil, bir
medeniyet toplumuna millet denir. Bir medeniyet ülküsünün etrafında toplanan her ırktan, dilden, farklı mezheplerden kişilerin
meydana getirdikleri toplumun adı, Millettir. Ortadoğu’da da bir
medeniyet ve bir millet vardır. Bölünmek, parçalanmak ve hatta
yok edilmek istenen bu millet, sen Milletim, yeniden en yoğun ve
yüksek dozda kendi varlığının ve varoluşunun bilincine ermelisin. İşte biz bu bilinçlenmeye “Diriliş” diyoruz.
Ve bu yüzdendir ki, biz, önce “İnsan” diyoruz. Birinci derecede özenimiz, insan içindir, insanımız içindir. Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmeyen, kimseyi putlaştırmayan, adeta kendini,
milletine ve devletine adamış, fedakâr, feragatkâr, idealist, özgür,
iç disiplinli, inançlı kişi, sen büyük milletimin pırıl pırıl insan örneği olarak geçmişte olduğu gibi, bugün de dünyanın önünde bir
anıt gibi yükselmelidir.
Yepyeni bir “Toplum”, Toplumun Dirilişi gündeme gelmelidir. Toplumu çürütüş sona ermeli, yepyeni bir ruh ve maneviyat
aydınlanışı meydanları ve şehirleri tutmalıdır. Nereden gelip de
kene gibi sırtımıza yapıştığı bilinmeyen ilkelliklerden kurtulmalıyız. Yozlaşmadan kurtulmalıyız. Yeniden gerçek medenî toplum,
köy ve kentimizi kurmalıyız. Mahvolmaya terkedilen ebedî Başkent İstanbul’umuzu, paha biçilmez tarihî şehirlerimizi, kasabalarımızı, köylerimizi kurtarmalıyız. İçine düşülen felâketten onları
kurtaracak, koruyacak önlemleri hızla almalıyız. Umutsuzluğa
yer yok. Bu milletin düşmanı umutsuzluğa kapılsın asıl.
Milletim! Duy ve işit. Bil ve inan! Seni unutmamış evlâtların
vardır. Ve onlar devreye girdiği zaman, yepyeni bir çığır, “Diriliş

Çığırı” açılacaktır. İki yüz yıldır beklenen, kırk yıldır için için
oluşan ve artık gülün açılışı gibi gün ve saat sayan çığır açılacaktır. Bu çağrının, bu çığırın kadrosu, diriliş kadrosu, bu genç kadro,
işaretini bekliyor. İşaretin oy’undur.
Suyumuzu kurutan, ağacımızı kesip ormanlarımızı yok eden,
toprağımızı çölleştiren, tabiatımızı tabiat olmaktan, hatta sebze
ve meyvemizi sebze ve meyve olmaktan çıkaran, dağdaki yabani
keçimizi bile zevk için elin yabancısına vurdurtan ihanet zihniyetini, felah bulmaz bir aşağılık duygusunun mahkûmu ruh sefaletini bütün sistem ve kadrosuyla etkisiz ve devre dışı kılmak için,
henüz filizlenmeye yüz tutmuş bu genç nesle, “Diriliş Nesli”ne
bir şans, bir fırsat tanı. Onunla birlikte ol. Bizimle birlikte ol ki,
bozulan tabiat, insan, tarih ilişkisini beraberce yeniden sağlıklı bir
temele oturtalım.
Bunun için, öncelikle, biz sana “Yepyeni Bir Anayasa” vâdediyoruz. Yemininden başlayarak kökten değişmiş yepyeni bir
anayasa. Yamalı bohça bir anayasa değil, tepki anayasası değil.
Dışardan alınmamış, kendi medeniyetimizden, senin ruhundan
fışkırmış, kendi kimliğimizin berrak aynası, kendi maneviyatımızın, mukaddesatımızın billur prizması ve pınarı, hem evrensel,
hem yerli yepyeni anayasa. Biçimden daha çok öze değer veren,
insan-toplum-devlet hak ve görevlerinin altın oranını tayin etmesini bilmiş, bir sanat şaheseri kadar güzel bir anayasa, kalıcı bir
anayasa.
Ve kökünü tarihimizin derinliklerinde bulan, kişilikli, yetkin,
güçlü, sorumlu, ama zorbalığa, diktatörlüğe, totalitarizme kapalı,
hakikat, adalet, fazilet esasına dayanan, doğru’ya, iyi’ye, güzel’e
yönelik “Sistem”i; kaba kuvvete, para ve hile gücüne değil, hakka dayanan sistemi, “Başkanlık Sistemi”ni getirmeği vâdediyoruz ülkemize. Gece gündüz bunun için çalışmayı vâdediyoruz.
Zaten ülkemizde bu sistemi ilk kez 1989’da Diriliş Dergisi’nde
biz ileri sürdük ülke yönetimi için. Sistem, 1990’da kurulan partimizin programında da ana şemasıyla birlikte yer aldı. Bizden
sonra birçokları da bundan söz ettiyse de hakikatinden mahrum,
bölük pörçük ve kulaktan dolma sözlerle. Ve çelişkilere düşerek.
Çünkü: başkanlık sistemi, Büyük Medeniyet Sistemimiz içinde
yer alırsa diktaya dönüşmez; aksi halde, kupkuru ve ruhsuz, özsüz, dıştan ithal malı olarak alınırsa, kaskatı bir zulüm sistemine
dönüşür. Yenisiyle, eskisiyle mevcut siyasî partilerimiz ise işin
bu yönünden ve sisteme ruh verecek olan, bize geçmişte hayat
bahşetmiş bulunan kendi öz sistemimizden bihaberdirler.
Ve rejim… “Rejim mi, devlet mi?” denildiğinde biz “devlet”
diyoruz. Devleti harekete geçiren yakıt, rejim, kirlenmişse onun
arınmışını, pak olanını, “Gerçek Rejim”i getirmek elimizdedir
ve bu, devlet için hayat memat meselesidir.
Toplum ruhunu tazelemek için, öncelikle, “Maneviyat ve Ahlâk Atılımı” şarttır. Toplumun yeniden oluşum ve yapılanmasının
temel taşları, maneviyat ve ahlâk ve bunların metafizik iklimidir.
Diriliş Neslinin heyecan kaynağı metafizik gerilim duyarlığıdır.
“Aile” toplumun iç kalesi olmalıdır yeniden. Devletin ve toplumun saadeti, öncelikle aile ocağında mayalanmalı ve evlerin
bacasından kutlu bir buhurdan gibi tütmelidir.
Toplum müesseseleri bir bir yeniden yapılanacaktır.
“Adalet Sistemi”, eşitlik, hızlılık, kolaylık ve asgari maliyet
ilkeleriyle yeniden düzenlenecektir. İnsanları hapishanelerde
çürüten değil, toplumu tazeleyen, canlı tutan bir adalet sistemi,
yurttaşların devlete olan güvenini sağlar.
Hergün nice ocağı söndüren, yuvaları yıkan içki, kumar, uyuşturucu, fuhuş ve israf bataklığı, hiçbir özgürlük ve modernlik safsatasına yer bırakmaksızın ve kanmaksızın kurutulmalıdır. Yoksa,
bu gidişle, Allah korusun, bir gün toplum birdenbire çökecektir.
Önlenemezse, böyle korkunç bir çöküşün arefesindeyiz. Hergün
biraz daha hız kazanan bir çöküşün. Giderek artan bu felâkete, bu
uçuruma yuvarlanış felâketine iktidarlar ve muhalefetler hep seyirci kalmışlardır ve seyirci kalmaya devam etmektedirler. Oysa,
alarm zilleri çoktan çalmıştır. Medya da bugünkü haliyle bu ortamı hazırlayan başlıca odak merkezidir. Buna sen de göz göre
göre razı mı olacaksın? Bize arka ol, bizim yanımızda ol, bizimle
beraber ol ki, tek tek sinekleri yok etme yerine bataklığı kurutma
işine girişelim.
“Eğitim ve Öğretim”i baştan aşağı yenilemek ve bu hususta
mutlaka tarihimizden, geçmiş kurumlarımızdan ruh ve ışık almak
zorundayız. Ortaöğretimde gençliğe İslâm Klasiklerini okutmalıyız. Bir “Aydın”, gerçek aydın tipi böyle doğacaktır. Yeni Yunus
Emreler, Mevlânalar, Muhiddin Arabiler, İmam Gazaliler, Hafızlar, Sadiler, Fuzuliler, Bakiler, Şeyh Galipler, böylece, yeniden bu
bereketli topraklardan fışkıracaklardır. İlköğretim, dünyanın her
tarafında olduğu gibi, dini ağırlıkta, üniversite ise bilim ve ihtisas
yoğunluklu olmalıdır.
Yepyeni bir medya (televizyon), basın, yerli düşünce ve özgün medeniyetimizden neşvünema bulmuş yeni bir “Medya, Basın ve Yayın” dünyasına ülkemizin sahip olması için elimizden
geleni yapacağımıza hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hayatımızı
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buna verdik. Adeta hikmeti vücudumuz budur. Bu amaca mutlaka
ulaşacağız. Tüm klasiklerimizin en sıhhatli şekilde yeniden basılması ve gençliğe ulaşması, kültür savaşımızın en temel dayanağı
ve aracı olacaktır.
Ölmeğe yüz tutmuş “Edebiyat”ımız, doğmadan öldürülmüş
“Sinema”’mız için bir Rönesans (yeniden doğuş-diriliş) ihtiyacı
ekmek ve su ihtiyacı kadar zaruret haline gelmiştir. Yazıklar olsun
bunu duymayana. Uyanalım ve hemen harekete geçelim.
İnançta, ahlâkta, düşüncede, sanatta ve edebiyatta diriliş için
vakit çok az kaldı. Atı alan Üsküdar’ı geçmeden, Batı gelip zaten
bağlı olan el ve ayağımızı bir daha kurtarmamacasına zincirlere,
prangalara vurmadan Dirilişimizi gerçekleştirelim.
“Ekonomi”de, görünen odur ki, bir yandan bir yağma, talan,
öte yandan bir panik havası vardır. Bu kısır döngü kırılmalıdır.
Hayal ve temennilerle bir ekonomi düzelmez. Bilgi, kendine güven, alın teri, helâl-haram fikrine dayalı namusluca davranış ve
menfaatten çok hizmet inancı, iyi bir ekonominin temelleri olduğu zihinlere yeniden nakşedilmelidir. Dışa el açmaktan artık
utanmalıyız. Eroin bağımlılığından farksız olan dış borç bağımlılığından kurtulmalıyız. Batıya kaptırdığımız kol ve beyin gücünü
Anadolu’nun yeniden imarı için geri getirmenin yollarını arayıp
bulmalıyız. Girişim, sermaye, emek arasındaki uyum ve denge,
tüm ekonomik, sosyal ve ahlâkî boyutlarıyla sağlanmalıdır. Sağlıklı bir ekonominin garantisi budur. Bütün bunları yapamazsak,
ekonomide dışa bağımlılığımız devam ederse, dış borçlarımız giderek devleşirse, bir gün bağımsızlığımız elden gider.
Gelirle bağlantılı serveti vergilendiren yepyeni bir “Maliye
Siyaseti”miz, ayni vergi ve ödeme kolaylığını getiren bir “Vergi
Politikamız” olacaktır.
Yepyeni bir dış politika izlenecektir. Saldırgan değil, fakat kararlı bir dış politika. Dış politikada bugüne kadar izlenen
mahkûmluk politikasına paydos diyeceğiz. Kıbrıs sorununu,
Doğu Akdeniz islâm ülkelerini konuyla ilgilendirerek çözümlemeğe çalışacağız. Ayrıca Batı Trakya’nın ve 12 Ada’nın bağımsızlığını isteyeceğiz. Dış siyaset, çok kıvrımlı da olsa denize varan
bir nehir gibi, yüzyıllık amacımıza, büyük devlet olma idealimize
yararlı olacak biçimde muhtevalanacaktır.
Güneydoğu yangınını, içte, gevşemiş kardeşliğin yeniden sıkılaştırılması, gerçek kardeşliğin yeniden kurulması, dışta da “Yeni
Ortadoğu Siyaseti” ile, tüm ortadoğu müslüman aydınlarının
üstlerine düşen görev duyarlılıklarını alevlendirmek, uyandırmak
suretiyle söndürmek umudundayız. Çözüm için söyleyeceğimiz
üç kelime vardır: aydın, aydın, aydın…
Konunun bir iç boyutu, bir dış boyutu, Ortadoğu boyutu
bulunmaktadır. Bu göz önünde tutulmadan, Batının ortalığı karıştırıcı sinsi politikası yeterince bilinmeden iç barış formülüne
eremeyeceğiz. Batı, toplumumuzu lif lif dokularına kadar ayrıştırmak istiyor. Etnik farklılıkları, mezhep farklılıklarını körüklüyor. Buna karşılık biz, sinerek değil, adeta aslan kesilerek birlik
ve bütünlüğümüzü korumak zorundayız. Korkunun ecele faydası
yoktur bilgeliği, yolumuzu aydınlatan lambadır. Yeni Ortadoğu
Siyaseti ile, ürkmeden yolumuzda yürüyeceğimizi ispat edeceğiz.
İslâm ülkelerinin bazı kişi ve grupların insafına, inisiyatifine bırakılamayacağını göstereceğiz. İnisiyatif aydınındır, öğreteceğiz.
Suriye’de, Irak’ta, vb. olup bitenlere bigâne kalamayız. Oralarda
olup bitenler bizi de ilgilendirir. Buralarda olup bitenler de onları.
Ortadoğu denilen “Büyük İslâm Ülkesi”nde yeni bir güç, gerçek
aydınlar gücü sahneye çıkmalı, kişi veya grup dikta ve saltanatları sona ermelidir. Uzun vâdeli politikada da Asya ve Afrika’nın
uyanışını, dirilişini, kendi medeniyet ideolojimiz doğrultusunda
yönlendirmemiz, var olup olmama meselemizdir.
Ülkemizin, iki yüz yıldır, haritadan silinme planı, 1968’den bu
yana tabiidir ki dış kaynaklı anarşi ve terörle, içten çökertilmek
şeklinde uygulandı. Bunun için her şey yapıldı. Gençlik, geçmişimizden ve maneviyat dünyamızdan koparılarak terörün aleti yapılmak istendi. Büyük tahribata uğradı ülkemiz ve hâla uğruyor.
Gelecek için yeni, ama doğal bir umut ve ideal ışığını, ufkunu
göstererek, gençliğin dikkatini milletimiz ve ülkemizin ilerleme
ve yükselmesi yönünde çevirerek, yıkılış ve çöküşün önünü kesebiliriz. Ve tek çare de budur zaten. Gençler, en yılmaz diriliş erleri
olacaklardır Allah’ın izniyle. 1960’lı yıllardan beri oluşturduğumuz “Diriliş Akımı ve Tezi”, işte bu fikirlerin, moralin ve önerilerin ana kaynağıdır. Siyasîleşmeye kadar giden hareket, kökünü
bu akım ve tezden almaktadır.
Fikirlerimizi, siyasî programlarımızda daha ayrıntılı ve geniş
olarak, (örneğin sağlık, yerel yönetimler, enerji, ulaşım, turizm
vb. konularındaki önerilerimizi) görebilirsiniz.
Özet olarak diyelim: haydin sahte hayattan gerçek hayata!
Program, Diriliş; kadro: Diriliş Nesli. Geleceğe anılabilir bir
geçmiş bırakmak için kolları sıva, Allah yardımcın olsun Büyük
Milletim!
(1994)
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