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Tarihteki olaylarla bugünkü hal arasında bir kıyas yapılabilir, ama kıyas maalfarik çok kötü 

bir kıyaslamadır ve zaten yanlıştır. Hz. Ömer devri bütün dünya tarihçilerinin kabul ettiği bir gerçek  

olarak  adalete  sembol  olmuş  bir  dönemdir.  Adalet  denilince  hz.  Ömer  ve  onun  zamanı  akla 

gelmektedir. Ancak “adalet” kelimesi her nerede görülürse o içeriğe sahip olacak anlamına gelmez. 

Türkiye Devleti  80 yıldır  birileri  tarafından sömürülüp hortumlanmaktadır.  Kimileri  de bu 

ülkeyi  sevdiklerinden kurtarmağa çalışmaktadırlar.  Ülkenin borçlarından kurtarılması  hepimiz  için 

güzel bir şey olur. En azından IMF’nin baskı ve zorlamalarından kurtulur, nisbeten ülkede bir refah 

görülebilir bu da fakir fukara için güzel bir şey olur.

Ancak anayasal  bir  partinin  dini  bir  motif  olan “hz.  Ömer fonu” tabirini  kullanması  son 

derece talihsizlik olduğu gibi doğrudan doğruya bir din istismarıdır. Laikliğe ve Kemalizm’e aykırı 

olduğu gibi İslam’a da aykırıdır. Eğer iktidar partisi Irak savaşı Koalisyonun bir parçası olarak Nato  

üyesi ve aynı zamanda laik olan bir devletin iktidar partisi ise, bu tabiri kullanması MGK üyeleri  

başta olmak üzere bir  çok laik  çevreyi  darıltması  hatta kızdırması  anlamına gelebilir.  Bu da bu 

partinin  laiklik  ve  Kemalizm  anlayışına  ve  parti  programına,  ABD  ile  olan  ilişkilerine  ters 

düşmektedir. Bana sorarlarsa yanlış yapıyorlar derim. İkinci bir 28 Şubata sebep olurlar. Kendilerine  

büyük ümitler bağlayan ve onları iktidara getiren kitlenin ümitlerini zaten suya düşürmüşlerdi, şimdi 

ise bu kitlenin ümitlerini temelli yıkarlar. 



Ayrıca, İslami ahkamın, Kur’an emir ve yasaklarının tam anlamıyla uygulandığı Ömer İbnü’l-

Hattab hilafet devrine ait olan bu terimi kullanmaları gerçek anlamda bir din sömürüsü olduğu gibi  

İslam’a da hakarettir. Zira belki muhtaç ve fakir insanların bile ‘devletimiz kurtulsun diye’ Kuvay-ı  

milliye  ruhuyla  yapacakları  bağışlar  nereye  harcanacaktır?  Boğazından  kısıp  beş  kuruşunu 

bağışlayacak insanların bu paraları daha önce hortumlanmış, içi boşaltılmış bankaların kurtarılması 

için yapılan borçlar ve Karayipler’de ada satın alan kumarbazların ödemediği  ve vergi barışı  ile 

affedilen  borçlarının  açığını  kapatmak  için  mi  kullanılacaktır?  Bu  mal  ve  bağışlar  Kemal  

Alemdaroğlu’nun  sefa  sürmesi  için  emrine  verilip,  üniversitesine  mi  tahsis  edilecek.  Yoksa  bu 

iktidarı yıpratmak için onları din savunucusu göstermeye çalışan YÖK için mi harcanacak? Belki de 

Ecevit hükümeti koalisyon ortaklarının boşalttığı devlet bütçesinin açıkları hz. Ömer’in adı istismar 

edilerek yeniden kapatılacak ve boşalan mutfaklar doldurulup yesinler diye mi birilerinin emrine 

verilecektir?

Bu  isimlendirme  son  derece  yanlış  bir  isimlendirmedir.  Eğer  bu  devletin  borçları  

kapatılacaksa  ki  bunu  hepimiz  çok  istiyoruz,  kuralına  göre  yapılmalı  ve  sistem içi  kavramlarla 

çözülmelidir.  Dediğim  gibi  “hz.Ömer  Fonu”  tabiri  hem  laikliğe  hem  İslam’a  aykırıdır.  Korkarım 

hz.Ömer’in  kemikleri  sızlar.  Birileri  kendi  İktidarlarını  korumak  ve  bir  daha  seçilmek  için  bunu 

yapıyorsa  bu  hülyadan  vazgeçmelidirler..  Irak’ta  öldürülen  bebekler  Moğolların  öldürdüğü 

bebeklerin  listesine  eklendi  ve  tarih  bunu  çoktan  kaydetti  dostlarım.  ABD’nin  yardımını  ve 

C.Powell’un isteklerini elinizin tersiyle itiverip “bu yardıma ihtiyacımız yok Irak Halkının yanındayız” 

deme cesaretini gösterseydiniz durum çok farklı olacaktı. Bu borçları ödemek için nasıl yanınızda 

sonuna  kadar  yer  alacağımızı  o  zaman  görürdünüz.  Ama  ABD’nin  yanında  yer  alıyor  ve 

“Koalisyonun içindeyiz diyorsanız lütfen dinimizin bir terimini çalmayınız. Bu terimin kullanılması en 

çok Müslümanları ve hz.Ömer’i sevenleri incitir. 


