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Ya Candaş Olalım Ya Dost Ya Da Asla 

 

 

 Bireyin, toplumun ya da ulusun, kazanımlarının, başka bir anlatımla sahip olduklarımızın değer 

ve kıymetini bilebilmesi ve kavraması için geçmişi sürekli bilincinde canlı tutması gerekir. 

Bizim toplumumuz  maalesef yakın geçmişe ait tarih ve yaşanmışlıkları  dahi çok çabuk 

unutmak sureti ile acı, zulüm ve hakkı olan bugünkü elde edilen kazanımların onlarca yıllık 

büyük halk yani millet mücadelesi sonucu elde edildiğinin bilincini yok etmektedir 

.Ülkemizdeki  anti demokratik yapılanmaları halk iradesi, toplum bilinci yüksek inanç ve iman 

ile kutsal kabul edilen uğruna şahadeti göze aldığımız vatan ve milli değer ve kavramların 

yüksek sorumluluğunu taşıyan ve içinde Türk, kürt, Arap veya Rumeli göçmeni olup öz 

kardeşimiz kabul edip bu büyük aileye mensup farklı ırk ve kültürlerden onlarca etnik yapı ile 

büyük Türkiye’yi oluşturduk.  

 

 Çok büyük çoğunluğuyla aynı dine sahip olan, kültürü, değer ve kavramları farklı etnik yapıya 

sahip bu büyük millet, ülkesinin  birlik ve bütünlüğünü koruma sorumluluğuna ülke 

yönetiminde tek yetki sahibinin  tüm yetkisini millet adına yürütmeyi, bunu da parlemento 

içinden seçilmiş hükümet olduğunun bilinci ile hareket edeceğinden kuşkumuz olamaz.  

 

 Coğrafyamızda veya dünyanın başka toplumlarında siyaset bilimcileri veya toplum 

mühendisleri devrimler projelendirip hayata geçirirken büyük Türkiye’nin  76  milyona ulaşan 

milleti kendi iradesi ile devrim yerine evrimi tercih edip tartışmasız bir halk iradesini, içinde 

yolsuzluğun, çetelerin, paralel devlet yapılarının, derin devletin, ihtilallerin olmadığı bir yeni 

düzen kurmayı on yıl gibi kısa bir zaman diliminde başardı. Halk iradesine dayanan 

parlementosu, Onun içinden çıkan hükümetleri ve bağımsız yargısı ile bu sistem ilelebet 

yaşayacak yaşatılacaktır. Bu yıla yani 2013 yılına ait bu son makalemi “son dakika com” un 

yayınladığı diyanetin 27.12.2013 Cuma Hutbesinden alıntılarla devam ederek ve bunun 

rehberliğinde 2013 ve gelecek yılların analizini satır aralarında sizlere paylaşmak isterim. 

 

 "Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca ”Rabbim, Beni geri gönder de geride bıraktığım 

dünyada iyi işler yapayım” der. Hayır. Onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde, 

yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır" ayet-i kerimesi ile "İki nimet vardır ki 

insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır, sağlık ve boş zaman" hadis-i  
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 "Ömür sermayemizden bir seneyi daha geride bırakıyoruz. Yeni yıla girerken biz 

Müslümanlara düşen, geçmişin muhasebesini yapmak ve geleceği planlamak. 

 

 "Ömrümüzün senelerini bir bir sayarken acaba kaç güne secdelerle merhaba diyebildik? 

Kalabalıklar arasında yönümüzü kaybetmeden, kıbleye çevirebildik mi yüzümüzü? Yerde ve 

göklerde bulunan bütün varlıklar O'nu tesbih ederken acaba biz Rabbimize itaat edebildik mi? 

O'nun emirlerini tutabildik mi? Yasaklarından korunabildik mi? Rızkımızı, kazancımızı 

haramlara bulaşmadan helal yollardan sağlayabildik mi? Elimizi, dilimizi, belimizi, gözümüzü, 

kulağımızı, zihnimizi, gönlümüzü haram ve günahlardan koruyabildik mi? Rabbimiz 'Var mı 

dua eden, duasını kabul edeyim?' 'Var mı tevbe eden, tevbesini kabul edeyim?' buyurduğu halde 

O'na el açıp dua edebildik mi? O'ndan af isteyip günahlarımız için tevbe edebildik mi? 

 

 Gündüzlerimizi, gecelerimizi, cumalarımızı, ramazanlarımızı hakkıyla ihya edebildik mi? 

Anne ve babalarımıza, eş ve çocuklarımıza, akraba ve komşularımıza karşı vazifelerimizi 

yerine getirebildik mi? Sofralarımızda fakirlere yer verip ekmeğimizi kardeşlerimizle 

paylaşabildik mi? Bayram sevincimizi yoksulların sevincine katabildik mi? Yetimlerin başını 

okşayıp Efendimize bir adım daha yaklaşabildik mi? Mazlumların gözyaşlarını silebildik mi, 

yaralarına merhem olabildik mi? Masumları hedef alan her türlü zulme karşı 'dur' diyebildik 

mi? Hakkı anlatabildik mi? Hakikati duyurabildik mi? Hakkın,hakikatin, adaletin, fazilet ve 

erdemin yanında yer alabildik mi? Kur'an'ın yanında, Peygamberimizin tarafında durabildik 

mi? Örnek insan olabildik mi? Kısacası Din-i Mübin-i İslam'ı hakkıyla yaşayarak Hz. 

Muhammed Mustafa'ya gerçekten ümmet olabildik mi? 

 

 Bir yılı daha geride bırakıyoruz. İki günü birbirine denk olan zarardayken hangi günümüzü 

diğerinden bereketli kılabildik? Bu sene sevap hanemize hangi hayırları, hangi iyilikleri 

kaydedebildik? Acaba Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varabilecek 

miyiz?" 

 

 -"İslam diyarlarında katliam, yoksulluk, cehalet hiç eksik olmadı" 

 

 "Ömür sermayemizden bir yılı daha geride bıraktık. Ancak gelecek nesiller için daha iyi bir 

dünya kuramadık. Dünyamızı barış ve esenlik yurduna dönüştüremedik. İnsanın şeref ve 

itibarını, haysiyet ve onurunu koruyamadık"  2013 yılında yüzbinlerce insan şiddet ve çatışma 

yüzünden hayatını kaybetti. 
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İslam diyarlarında katliam, çatışma, açlık, yoksulluk, cehalet, tefrikanın hiç eksik olmadığına  

"İslam ülkelerinde kardeşin kardeşi öldürmesine, bebeklerin kimyasal silahlarla katledilmesine, 

küçücük bedenlerin kurşunlara hedef olmasına engel olamadık. Zalimlerin işledikleri 

cinayetleri ne yazık ki durduramadık". 

 

 "Bir yılı daha geride bıraktık.  

 

 Ancak tabiatın dengesini bozmaya, çevreyi hoyratça kullanmaya, örselemeye devam ettik. Her 

türlü nimeti sınırsız şekilde tükettik. İsraf ve savurganlığa devam ettik. Bir yılı daha geride 

bıraktık. Ancak gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan ve zararlı unsurlardan yeterince 

koruyamadık. Onları değerlerimizle gerektiği gibi buluşturamadık.  

 

 Bir yılı daha geride bıraktık.  

 

 Ancak kardeşlik hukukumuzu, kardeşlik ahlakımızı yeterince oluşturamadık. Dilimizi, 

üslubumuzu, bilgimizi, birikimimizi, aşkımızı, şevkimizi ve heyecanımızı yenileyemedik. 

İlişkilerimizi geliştiremedik.  

 

 Bütün bunlara rağmen 2013 yılını başarılarla geçirmiş gibi milyonlarca insan kutlama yapacak. 

Zamanın sahibine boyun eğmektense, çılgınca eğlencelerle, sınırsız tüketimle, geçici haz ve 

avuntularla, şans ve talih oyunlarıyla zamanı öldürecek. Oysa insan ancak 'zaman bendedir ve 

mekan bana emanettir' şuurunu taşıdığında hayatı anlamlı hale gelir." 

 

 Müslümanların, ellerini vicdanına koyarak "2013 senesinde Rabbim için, dinim için, dünya ve 

ahiret saadetim için, kardeşlerim için, insanlık için ne yaptım?" sorusunu sorması kendini şu 

anlayışlar temelinde sorgulaması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Ve şu mübarek vakitte 

kaybettiklerimizi telafi etmek ve daha yaşanılabilir bir dünya kurmak için kendimize hedefler 

koyalım. Kendimiz için bir karar alalım ve Allah'a dua edelim. Dua edelim ki; Bize iyi yolları 

kolay kılsın. Dua edelim ki iki günümüz birbirine eşit olmasın. Dua edelim ki Allah bize güç, 

kuvvet versin. Dua edelim ki Rabbimiz bizlere basiret ve feraset bahşetsin. Dua edelim ki 

Rabbimiz ülkemizi ve alem-i İslam'ı her türlü bela ve tuzaklardan korusun. Dua edelim ki 

birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz kaim ve daim olsun. Dua edelim ki İslam 
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coğrafyasında tutuşturulan fitne ateşi sönsün. Dua edelim ki gönül coğrafyamızda milletimize 

umut bağlayan kardeşlerimizin umutları boşa çıkmasın. 

 

 Bu makaleye  rağmen yine de eğer sevdiklerimize, dostlarımıza , kardeşlerimize, evlatlarımıza 

ya da sevmediklerimize karşı hala sevgisizlik besliyor ve bu hissiyattan kurtulamıyorsak o 

zaman nefret ve kinle saldırmamıza gerek yok.2014 yılı ocak ayında yayınlanacak “Beyaz 

Sokaklar Kirli Vicdanlar” adlı şiir kitabımda şirlerimden biri olan “Asla” nın bu fikriyata rehber 

olacağı inancı ile, hepimize mutlu, sağlıklı, huzur,vijdan ve iman dolu bir yeni yıl dileğimle. 

 

 

 ASLA 

 

 KALEME YAZMA DEDİM   

 ASLA YAZMAYACAK SENİ 

 *** 

GÖZLERİME BAKMA DEDİM   

 ASLA GÖRMEYECEK SENİ 

*** 

KULAKLARIM SESİNE SAĞIR OLDU 

 ASLA DUYMAYACAK SENİ 

*** 

KALBİME UNUT DEDİM  

 ASLA HİSSETMEYECEK SEVGİNİ 

*** 

ELLERİME TUTMA DEDİM 

 ASLA DOKUNMAYACAK ELLERİNE 

 *** 

 AYAKLARIMA GİTME DEDİM 

 ASLA ÇIKMAYACAK YOLLARINA 

 *** 

 BEYNİME DÜŞÜNME DEDİM 



5 
 

 ASLA SORGULAMAYACAK ANILARINI 

 *** 

 KENDİME SÖZ VERİP YEMİN ETTİM 

 ASLA OLMAM , OLAMAM  BİR DAHA 

 ASLA SENİN OLDUĞUN ZAMAN DİLİMİNDE. 


