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 Sabrımızın zorlandığı anlarda neler yapabileceğimizi kestirmek oldukça zordur. O 

an aklımıza ilk geleni eylem haline dönüştürüp, bilahare soğukkanlı bir şekilde gerçekten 

ne yapmamız gerektiğini düşünür ve gerçekleştiririz. Tabii ki bu tepkimiz biraz da, 

sabrımızı zorlayan konunun veya karşı davranışın mahiyetine bağlıdır. Bazen 

soğukkanlılığa ulaşamadığımız anlar da olur. Ve ilk anda düşündüklerimizi devam 

ettirmek isteriz. Tıpkı iki günden bu yana Kutsal Kudüs topraklarımızın keyfiyetini ve 

bu toprakların gerçek koruyucularını bilen arkadaşlarımı, Allah dostlarını, mü’minleri 

arayıp sabrımı zorlayan sözleri aktarmak, içimi dökmek istediğim gibi. 

 Yazının başlığına aldanıp, bir yerlere kafa tutacağımı, boyumdan büyük laflar 

edeceğimi sanmayın. Tüm serzenişim, meslektaşım olduğunu sandığım, hukukçu olarak 

tanıdığım, bazı platformlarda kendisi ile veya kendisi gibi düşünenlerle birlikte bulunmak 

gafletine düştüğüm, siyaset uğruna birtakım değerlerini yitirmiş bir siyasi kişiliğedir. 

 Son günlerin modası icabı İnsan hakları savunuculuğu, temel hak ve özgürlüklerin 

teminatı ve koruyuculuğu gibi ulvi görevleri yüklenmiş bazı siyasi şahsiyetler, bu 

görevleri yükleyen Allah-u Teala’nın itikad olarak belirlediği üç kutsal mekan ve bu 

kutsal beldelerin koruyuculuğu gibi kutsal mücadele sonucu verilen gazilik ve şehadet 

mertebelerini unutmuş görünüyorlar. Belki de medyanın o dayanılmaz cazibesi karşısında 

eriyip, henüz oturmamış değerlerinin bir kısmını buharlaştırıyorlar. 

 Peygamberlerinin katili, Allah’ın lanetine uğramış tek millet ve onun temsili 

iradesi İsrail’e, politika icabı da olsa, sistemin efendilerinin dayatması gereği de olsa 

yakın alakayı, çocuklarına karşı dökülen gözyaşlarını, yapılan askeri işbirliği 

anlaşmalarını, gerçekleştirilen ziyaretleri henüz izah edememiş ve hazmedememiş iken; 

 Bu katillere karşı vatanını, toprağını, namusunu, ümmetin namusunu, üzerinde 

biraz sonra duracağımız sözlerin sahibinin de namusunu korumak ve Allah rızasını 

kazanmak için şehadet şerbetini içen mücahitlere “Ne idüğü belirsiz” ifadelerini 

kullanmak alçaklığını gösterenlere Allah lanet etsin. İslam mücahidlerini “Hizbullah ve 

Hamas adlı terör örgütü liderleri” şeklinde tanımlayarak Amerikan ağzı ile terörist ilan 

edenlere de Allah lanet etsin. Yahudi milletine lanet ettiği gibi lanet etsin. 

 Bu yeter mi? Elbette hayır. Sincan’da tertip edilen Kudüs Gecesi’ndeki afişler ve 

posterler için “Herkesi rahatsız eden görüntüler”, o görüntülerdeki şehidler için 

“Milletin tanımadığı yabancı adamlar” ifadesini kullanan siyasiye de Allah layık 

olduğunu versin. 

 O siyasi ki, şehidleri tanımadığını ifade etmiş, Milletin de o şehidleri 

tanımadığını iddia edecek kadar küçülmüştür. Sormak gerekir, gecede belki Kudüs ve 
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Filistin mücadelesi ile direkt alakası olmayan, fakat, Allah yolunda şehid düşmüş Türk 

tarihinin kahramanlarından veya İslam ümmetinin şehidlerinden bazılarının (örneğin: 

Katledilen Peygamberlerin) posterleri veya isimleri olsa idi laikler madalya mı takacaktı. 

Nasıl ki, medyaya zaman zaman övgüler sıraladığında veya Star muhabirine yağ 

çektiğinde, Star TV muhabirini tartaklayan sanığın “Pisikopat” olduğunu iddia ettiğinde 

takmadıkları gibi. 

 Sizleri medyada izleyen, seçim meydanlarında destekleyen, canla başla omuz 

veren, ümit bağlayan insanlar, siyasi arenadaki İslami Alternatif olarak belledikleri için bu 

fedakarlıkları yapmaktadırlar. Tek sermayesi İSLAM ve MÜSLÜMANIN 

GÜVENİLİRLİĞİ olan siyasilerin politika icabı da olsa, daha dikkatli olmaları, ümitsizlik 

gibi insanı aşağılatıcı durumlara düşmemeleri gerekir. Bunlar nasihat değil, serzeniştir. 

Tüm istişareler, ahlaki zaafı yeterince önemseyen fikir namusuna sahip aydınlarımızın da 

gelişmeleri bu çerçevede ele aldıklarını göstermektedir. 

 Sistemin işleyişini meşrulaştırıcı, her geçen gün yükselen İslami muhalefeti 

yumuşatıcı ve sistemle uzlaştırıcı pratikleri yetmezmiş gibi, mücadele ve şehitlik 

mertebelerini yudumlamış semboller hakkında aşağılayıcı tavır ve ifadeleri Müslümanları 

üzmüş, RP kadrolarının ümit olma şansını da zorlamıştır. Kendilerini izleyenlerin sabrını 

zorladığı gibi. 

 Bu söylemlerin sahipleri şunu unutmamalıdır: İslam ümmetinin bir parçası olarak 

bu topraklarda yaşayan Müslümanlar ne kutsal beldeleri unuturlar, ne de bu kutsalları 

koruyan ve canını Allah yolunda feda edenleri unuturlar. Ne İsrail’i unuturlar, ne de 

zulümlerini unuturlar. Kafirler istemese de, politika yaparak içindekini dışarıya farklı 

yansıtanlar takiyye yapsalar da bu böyle devam edecektir. Allah nurunu tamamlayacak, 

İsrail ve yandaşları bir gün mutlaka kahrolacaktır. Zillete boyun eğenler de bir gün nadim 

olacaklardır. Bu nedamet için seçim kaybetmeyi beklemek, Allah’ın nurunu ertelemeye 

çalışmak ile eş değerdedir. Başarı şansı yoktur. 

 Bu yazı bir hamaset destanı değildir. Bu hissiyat, bir zamanlar İsrail ve zulmünü 

dünyaya duyurmaya çalıştığını sandığım muarızımın hissiyatıdır. Adı Muhammed’den 

Mehmet’e de dönüşse, en çok lazım olduğu bu gün Hz. Ali gibi celadetini alçaklara ve 

yandaşlarına karşı göstermese de, Şahin gibi, Müslümanlara yapılan hakaretlerin üzerine 

yürümese de, bir gün inanıyorum ki aynı duyguları belki daha vurgulu, seçim 

meydanlarındaki celadetiyle ortaya koyacaktır.  

 Kardeşim diyebileceğim günlerin çok uzakta olmamasını, aynı kulvarda seyreden 

fakat henüz bu derece gafletlerine tanık olmadığımız, kıymeti en azından bizde mahfuz 

bazı vekillerimizin Allah rızası için birbirlerini uyarmasını arzu eder, Allah’ın şefkatine ve 

merhametine emanet ederim.   

 

        Av. Muharrem BALCI 


