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Baran’dan...

Selâm ile…
2021 yılı ABD, Çin ve Rusya arasında gerginliğin son derece yükseldiği bir sene olarak başladı. ABD ile
Çin’in karşılıklı atışmalarıyla birlikte “yeni bir soğuk savaş mı geliyor?”
diye düşünülürken Rusya ile Ukrayna krizi etrafında yaşananlar ve bunun çatışmaya evrilme potansiyeli
ise yeni bir dünya savaşına işaret
eder mahiyette…
II. Cihan Harbi’nin ardından
kurulan sistemin çöküşünü yaşıyoruz. ABD ile SSCB arasında
liberalizm-sosyalizm rekabeti merkezinde bir nevi danışıklı-dövüş
olan Soğuk Savaş üzerine kurulan
bu düzen, 1970’ler itibariyle Çin’in
sisteme dahil edilmesi ve iktisadî
rejimin değişmesi gibi güncellemelerle yoluna devam etmiş, SSCB’nin
infilak ettirilmesiyle 1990’lardan
itibaren ise ABD’nin lider olduğu,
Batı menşeli modernist fikirlerin
tüm dünyaya hâkim olduğu global
müesses nizam iddiasını taşımıştı.
Zira, Maoist Çin Halk Cumhuriyeti
de, Sovyetlerin yıkılışının akabinde
ortaya çıkan Rusya Federasyonu da
Batılılaşmış ve artık anlayış bakımından ABD’den farksız ülkeler hâline gelmişti. I. Cihan Harbi de, II.
Cihan Harbi de Batılıların menfaati
için birbirini nasıl gırtlakladığının
ispatıdır; bugün mevzubahis bu
güçler arasındaki menfaat kavgası
ise kendisini bir kez daha göstermiş
bulunmaktadır.
Yüzyıllar süren bir serüvenin
neticesinde tüm dünya modernizme
ram olup Batılılaşırken, hatta Müslümanların da büyük bir çoğunluğu
bu furyaya kendini kaptırırken, hayatın her şubesini kuşatıcı bir vasfa
sahip olan hakikî İslâm anlayışı ve
onun ortaya çıkardığı medeniyet
öz hâlinde de olsa modernizmin
dışında kaldı. Dolayısıyla maddeyi
kurcalamak suretiyle hakikate erişebileceği zannı taşıyan ve insanı ruhî
hasletlerinden arındırıp maddeye
hapseden indirgemeci anlayışa karşı
insanlığa hak ettiği düzeni yeniden

vazeden bir tek İslâm kaldı!.. Özü
ise bugün Anadolu’da… Dolayısıyla
her biri dünyaya aynı şeyi vaadeden
Batılı ve Batılılaşmış güçlerin kendi
aralarındaki kavganın neticesinden ziyade, mesele Anadolu’dan
yükselecek sancağın gölgesine erişebilmek adına “tarihî misyonu”
yüklenebilecek anlayış ve iradenin
müesseseleştirilmesidir.
Kapağımızda bu meseleyi işledik
ve “II. Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Düzen Her An Yıkılmak Üzere
Sır Anadolu’da” manşetini attık.
Kapak mevzumuzu “Sır Anadolu’da
Gizli” başlıklı yazısında işleyen
Ömer Emre Akcebe, “İşte, şimdi
Türkiye ve dünya için yeni bir başlangıcın eşiğine gelmiş bulunuyoruz; İngiliz tarihçi Arnold Toynbee,
“İstikbâl İslâm’ındır!” demişti, değil
mi?” diyor.
Kapak mevzumu ile alâkalı olarak Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya
ile bir söyleşi yaptık. Bu söyleşide
Rusya-Ukrayna krizini, ABD’nin bu
bölgeye yönelik politikasını ve Türkiye’nin vaziyetini konuştuk.
Kendisi de bir Filistinli tutsak
olan Çakal Carlos (Salim Muhammed), bu hafta “Filistinli Tutsaklar
Günü Vesilesiyle” değerlendirmelerde bulundu.
Mısırlı gazeteci Yasir Abdülaziz
ile yeniden onarılmaya çalışılan
Türkiye-Mısır ilişkilerini konuştuk.
Bu röportajı alaka ile okuyacağınızı
düşünüyoruz. Yine Türkiye-Mısır
ilişkilerinin seyrini dergimizi ortasayfasında sizler için derledik, burada gazeteci-yazar Mustafa Özcan’ın
mevzu ile alakalı görüşlerini de bulabileceksiniz.
Abdulkerim Kiracı, “Nerede O
Eski Ramazanlar?” başlıklı yazısında Osmanlı’da Ramazanların nasıl
idrak edildiğine temas ederken
Ramazâniyye, ıydiyye ve ilâhîlerden
bahsediyor.
Enes Bayramoğlu, “Nereden
Nereye ve Nasıl Geldik -Kemalizm,
Muhafazakârlık ve İtikada Suikast-” başlıklı yazısında Anadolu’da
Müslümanların acı serencamını ve
“Müslümanların” İslâm davasına
verdiği zararı mevzu ediyor. Bu kıymetli yazının okunmasını şiddetle
tavsiye ediyoruz.
Kâzım Albay, “İslâmî İlimlerin
Hadislere Yaklaşımı”nı ele alırken
İslâmî ilimlerin hadis ve sünnete
yaklaşımındaki usul farklılıklarından bahsediyor.
Dergimizde ayrıca sizler için
derleyip yorumladığımız haberleri
de bulabileceksiniz.
Gelecek sayımızda görüşmek
dileğiyle…
Allah’a emanet olun.
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Sır Anadolu’da Gizli
Ömer Emre Akcebe
Bir tarafından genişliğine, diğer
taraftan derinliğine dünya çapında
birden fazla buudda cereyan eden pek
çok hadise yaşanıyor. Satıhtan bakıldığı takdirde yalnız siyasî, iktisadî ve
askerî planda cereyan eden gelişmeler
yaşanıyormuş intibaı hasıl olsa da
tüm bunların ötesinde, dünya, İkinci
Dünya Savaşı’nda kusamadığı ur’un
ve insan meselesini vuzuha kavuşturamamış olmanın ıstırabıyla kıvranıp
duruyor.
Bir tarafta Amerika, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra tek başına kalmasını
“Amerikan Hükümranlığı” şeklinde
duyuran; fakat el attığı hiçbir yerde
düzenli kan ve göz yaşından öte bir
nizam tesis edemeyen, iddiasında
olduğu hükümranlığı tecelli ettiremeyen yeni dünya.
Çin’e gelecek olursak. Simbiyotik
münasebet, iki veya daha fazla farklı
tür (organizma) arasındaki yakın
etkileşimleri açıklar, birbirleriyle birlikte yaşayarak fayda sağlayan olmayı
tanımlar. İki türün karşılıklı yardımla
yaşama fikri simbiyotik bir ilişkinin
özü olarak kabul edilir. Birbirine denk
bünyeler arasında simbiyotik münasebet olabileceği gibi, daha küçük ve
zayıf bir bünyenin kendisinden daha
büyük bir bünye ile simbiyotik münasebet içine girmesi de mümkündür.
Bize kalırsa Amerika ve Avrupa ile
Çin arasında bu ikinciye benzer, yâni
büyük bünye ile küçük bünye ara-

23 Nisan
1920 – I. Meclis’in
açılması.
25 Nisan
1512 - Yavuz Selim Han
Hazretleri’nin padişah
olması.

sındakine benzer bir simbiyotik münasebet tesis edilmişti. Burada tabiî
ki nüfus ve toprak bakımdan değil
iktisadî bakımdan bir kıyaslamadan
bahsediyoruz. Ekonomik refahın Batılı dünya görüşü çerçevesinde tabiî
olarak sosyal hayatı konformizme
yönlendirmesi neticesinde Batı’nın
ağır işlerini yapmak rolü Çin’e tevdi
edilmişti. Ne var ki bu vaziyet uzun
süremedi ve Çin kendisine biçilen
misyonun dışına çıkmak suretiyle
Batı karşısında nüfus, toprak ve bunun yanında bir de iktisadî bakımdan
güç olarak çıkmasını bildi. Tabiî burada unutulmaması gereken, Çin, Batı’nın karşısında kendi ortaya koymuş
olduğu değerler bütünüyle yeni bir
düzen teklif ederek değil, bizzat Batılı
değerleri kuşanmış olarak çıktı. Dola-

yısıyla burada siyasî, askerî ve iktisadî
bakımdan bir çekişmeden bahsetmek
mümkün olsa bile son kertede dünya
görüşü bakımından aynı zihniyetteki
güçlerin birbiriyle itiş kakışı şeklinde
de değerlendirilebilir.
Bir diğer taraftan Rusya... Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra
tarih sahnesinden çekileceği, içe kapanacağı ve Amerika’ya biat etmekten
başka bir çaresi kalmadığı düşünülen,
hakikaten de sosyolojik ve iktisadî bakımdan dibe vurmuş bir memleketin
Suriye’de yaşanan iç savaşa müdahil
olmak suretiyle milletlerarası siyaset
sahnesinde yeniden nasıl var olduğunu hep beraber izlemekteyiz; yalnız
bir farkla, bu sefer Batı’dakine alternatif bir dünya görüşünün temsilcisi
olarak değil, Batılı dünya görüşünün

Amerika ve Avrupa
ile Çin, Amerika ve
Avrupa ile Rusya, olur
olmaz ya Rusya ile Çin
arasında yaşanması
muhtemel her gerilim,
Türkiye için hem büyük
fırsatlar sunmakta hem
de büyük tehditler arz
etmektedir. Böylesi
gerilimlerde her iki
yahut üç taraf daha
sorun teşkil etmeden
Türkiye’den kurtulmak
da isteyebilir, şartların
gelişimine göre
Türkiye’ye sıra da
gelmeyebilir.
Öyle sanıyoruz ki,
bu sıcak ortamda
sıra Türkiye’ye
gelmeyecektir. Bu da
Türkiye’nin bölgesel
güç olmak yolunda
önünü açarak onun
global bir güç hâline
gelmesine ve senelerdir
dışarıdan gelecek
tepkilerden çekinilerek
bir türlü bitirilemeyen
iç hesaplaşmanın
tamamlanmasına
ve hakiki bir oluşun
başlangıcına vesile
teşkil edecektir.

bir parçası olarak.
Eskiden olsa tefriklerden yola
çıkarak bunları tasnif etmek ne kadar kolaydı değil mi? Maocu Çin,
Komünist Rusya, liberal-demokrat ve
sonra kapitalist Avrupa ile Amerika
ve diğerleri…
Hafızamızı Tazeleyelim
Üstad Necib Fazıl’ın “İdeolocya
Örgüsü” adlı eserinin, Müslümanın
hafızasını yeniden inşa etmek üzere
ele aldığı tarih muhasebesinin, Doğu
ve Batı Muhasebesi bölümüne dönelim.
•“Birinci Dünya Harbi, oluşundaki
sâikler bakımından, İkinci Dünya
Harbine nisbetle âlet ve kemmiyette
daha basit bir madde hareketi olmakla beraber, götürdüğü ve getirdiği
kıymetler bakımından insanlık tarihinde ilk defa olarak müthiş bir vesile
hâlinde, tıpkı fevkalâde insan kalaba-
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lıklarının lekeli hummayı doğurması
gibi, Batının yüz seneden beri için
için mayalaşan ruhî buhranını heykelleştiriverdi. Güzel sanatlardan başlayarak her sahada bozulan muvâzene
ve nizâm, Batı buhranının Birinci
Dünya Savaşiyle beraber peçesini düşürmesidir. İkinci, onun her sahada
terakkisinden başka bir şey değildir
ve tohum birincidedir.
•Her ikisinde de dış sebebler bahane; iç sebeb ise, iç ve yeni bir nizâma hasret.
•Bir taraftan komünizma ihtilâli,
Batının içtimaî bünyesindeki binbir
tezat ve çürüklüğü tesbit etmek bakımından müsbet, fakat buna devam
getirmek bakımından de menfilerin
menfisi bir tecrübe halinde, ruh ve
nizam kargaşalığını, bütün ruhî kıymet ölçülerini yıkmak ve nizamların
en maddî ve sun’îsine başvurmak yolunda, kurtuluş adına Batı münevverinin intiharını temsil ederken; öbür
taraftan Faşizma ve Nazizma, yeni
bir iman ve mefkûre bayrağı altında
(Greko –Lâtin) medeniyetinin sulta
ve salâhiyet hakkını yalnız mahdut

27 Nisan
1909 – Abdülhamid
Han Hazretleri’nin
hâl edilmesi.

topluluklara bağlayıcı bir nefsanîlik
psikolocyasiyle batı buhranına çare
bulacağını vehmetti.
•Böylece Batının buhranı, artık
devlet çapında dâhhameleşen (hipertrofi) tezatlar ve aykırılıklar yüzünden,
açık bir ideolocya harbi olan İkinci
Dünya Harbini doğurmaya kadar
terakki edip, Batı adına ya tam ölüm
veya tam şifa ile neticelenecek olan
nihaî safhasına ayak bastı.
•Batını kurtuluşu adına yine Batının iki menfî kutbu tarafından ayrı
ayrı zaman ve mekânlarda tahrip ve
tasfiye edilmek istenen ve batı buhranının hem illet, hem de deva arama
zemini olan demokrasyalar, dünkü
bünyelerideki maddî ve manevî yatalaklıktan yarının hakikî ruh ve madde
ölçülerini ve insanlık nizâmını yine
kendi içlerinden fışkırtmaya geçen
bir hamleyle şahlanır şahlanmaz, Batı
adamının en büyük nefs muhasebesine, (Greko – Lâtin) medeniyetinin
aslî vârisleri tarafından el konulmuş
oldu.
•Fakat bu el koyuş hiçbir netice
vermedi. Hürriyet cephesinin harbi
kazanması, kendi iç bünyelerinin
dünya çapında bir müşahede, muayene ve tedavisine yönelemedi. Batıyı
bütün zaaf ve illetlerinden temizlemek ve bir inanış sistemine bağlanmak için kurulup devrilen sultacı
rejimlere karşılık, meydana biri vâdettiği şifada yalancı ve öbürü belirttiği hastalıkta doğurucu (antikapitalist) ve (kapitalist) rejimler topluluğu,
her ân birbirini yemeye memur iki
dev gibi karşı karşıya kaldı. Zira Batı,
makineyi ve âleti emrine vereceği
ruhî nizam, ahlâk ve iman kutbundan
mahrumdur.”
Dünyaya Sahnedekilerden
Ümid Yok!
Dünya dün vehim bile olsa en
azından birbirinden farklılı yahut
en azından farklılık telâkki eden
dünya görüşlerinden yeni bir nizâm
beklerken, bugün hepsi temelde birbirinin aynı, kültür soslu psikolojik

ayrılıklardan başka tefriki olmayan
itiş kakıştan ne bekleyebilir ki? Ayrıca
Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi
birbirine perçinlenmiş taraflardan
müteşekkil iki kutuplu bir dünya da
yok, bugün çok kutuplu bir dünya var.
•Çin, Amerikan donanması kadar,
hatta ondan bile büyük bir donanma
meydana getirmiş…
•Rusya Ukrayna sınırına 150 binden fazla asker ve askerî araçla yığınak yapmış...
•Çin, Yol ve Kuşak projesi kapsamında etki alanını genişletiyormuş…
•Avrupa Birliği Rusya ve Çin’e
yaptırımlar uygulamaktaymış…
•Çin, Uzakdoğu’da yeni bir ticaret
birliği üzerinden siyasî birlik meydana getirmeyi planlıyormuş…
•Amerikan donanmasının bilmem
kaçıncı filosu, dünyanın bilmem neresine doğru intikal hâlindeymiş…
•Avrupa Birliği koltukları paylaşamıyormuş…
Bunlar elbette ki ehemmiyetsiz
gelişmeler değil; fakat hadiseyi yalnız
kimin ne kadar silâhı varmış, kimde
kaç tane atom bombası varmış, kimin
donanması ne kadarmış çerçevesinden ele almak bu kertede bizi hiç mi
hiç alâkadar etmiyor. Tribün amigoluğu yapmak isteyenler satıhtan yüzmeye ve bu maddî kıyaslar üzerinden
gündem şişirmeye, gün devirmeye
devam edebilirler.
Sır Anadolu’da Gizli
Amerika ve Avrupa ile Çin, Amerika ve Avrupa ile Rusya, olur olmaz
ya Rusya ile Çin arasında yaşanması
muhtemel her gerilim, Türkiye için
hem büyük fırsatlar sunmakta hem
de büyük tehditler arz etmektedir.
Böylesi gerilimlerde her iki yahut
üç taraf daha sorun teşkil etmeden
Türkiye’den kurtulmak da isteyebilir,
şartların gelişimine göre Türkiye’ye
sıra da gelmeyebilir.
Öyle sanıyoruz ki, bu sıcak ortamda sıra Türkiye’ye gelmeyecektir.
Bu da Türkiye’nin bölgesel güç olmak
yolunda önünü açarak onun global
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Dünya dün vehim
bile olsa en azından
birbirinden farklılı yahut
en azından farklılık
telâkki eden dünya
görüşlerinden yeni
bir nizâm beklerken,
bugün hepsi temelde
birbirinin aynı, kültür
soslu psikolojik
ayrılıklardan başka
tefriki olmayan itiş
kakıştan ne bekleyebilir
ki? Ayrıca Soğuk Savaş
döneminde olduğu gibi
birbirine perçinlenmiş
taraflardan müteşekkil
iki kutuplu bir dünya da
yok, bugün çok kutuplu
bir dünya var.
bir güç hâline gelmesine ve senelerdir
dışarıdan gelecek tepkilerden çekinilerek bir türlü bitirilemeyen iç hesaplaşmanın tamamlanmasına ve hakiki
bir oluşun başlangıcına vesile teşkil
edecektir.
Tabiî tüm bunlardan ehemmiyetlisi, dünyada birbiriyle soğuk savaş
hâlinde bulunan ve çatışması muhtemel güçlerin hepsinin ruh köklerinin
tek bir kaynaktan beslendiğini ve bu
köklerden gelen fikirlerin dünyaya
yeni bir nizâm, yeni bir ahlâk ve yeni
bir iman kutbu sunmak noktasında
eline iki sefer fırsat geçmesine rağmen başarısız olduğunu göz önünde
bulunduracak olursak, Türkiye’nin
tarihî misyonunun ehemmiyeti de
ortaya çıkmış oluyor.
Bugün birbiriyle çatışan yahut
anlaşan bütün büyük güçlerin aslında
aynı ruh kutbunun farklı coğrafyaların yansıması olduğunu ve tüm
bunlara alternatif olarak yalnız Türkiye’nin diğer bir kutbu temsil ettiğini
söylesek hata etmeyiz sanıyoruz.
***
İşte, şimdi Türkiye ve dünya için
yeni bir başlangıcın eşiğine gelmiş
bulunuyoruz; İngiliz tarihçi Arnold
Toynbee, “İstikbâl İslâm’ındır!” demişti, değil mi?
Son sözü Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’na bırakalım:
- “Putların ve salîbin binbir cümbüşü arkasından kendisini topyekûn
HİLÂL’e teslim eden ve onun davasını
bütün dünyaya şâmil bir aksiyon hâlinde güden aslî ve asil unsur kadrosu… Dünkü İmparatorluğa AKAN
hâli, bugün ne olması gerektiği ile
birlikte bütün bir muhasebesi içinde
İDEOLOCYA Örgüsü mevcut bu
mânâ, bugün ismi ANADOLUCULUK olan bir milliyetçilik ile görünmeyi beklemekte…”

söyleşi
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PROF. DR. ALAEDDIN
YALÇINKAYA:
ABD'NİN HEDEFI
BÖLGEDE İSTİKRARSIZLIK
Çin ile ABD arasındaki gerginlik giderek artarken, Rusya-Ukrayna ekseninde NATO’nun dahliyle
gerginlik daha hat safhaya ulaştı.
“Soğuk Savaş” ifadeleri kullanılıyordu; işin rengi değişti, sıcak çatışmaya doğru bir hâl almaya başladı.
Meselenin aslı tam olarak nedir?
ABD de Rusya da aynı şeyi istiyor;
istikrarsızlık! ABD açısından ifade
etmem gerekirse; Öncekiler gibi Biden da, Avrupa’dan çıkmak istemiyor.
Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınak
yapması, Dombas bölgesini merkezden koparması, ABD'nin Karadeniz'e
savaş gemileri gönderme kararı ve
bundan vazgeçmesi, Rusya'nın Akdeniz'deki bazı savaş gemilerini Karadeniz'e çekmesi gibi savaş tamtamları
arasında bir önemli hadise gözden
kaçmıştır. ABD'nin Almanya'daki
askeri varlığı yıllardır azalmaktaydı.
Ukrayna krizinin kızıştığı ortamda
ABD Savunma Bakanı ile Alman
mevkidaşının görüşmesinden ilave
500 asker gönderme kararı çıktı.
Amerika’ya lâzım olan şey Avrupa’daki istikrarsızlığın devam etmesidir!
İstiyor ki, Almanya ile Rusya rahatça
işbirliği yapamasın… Rusya, doğalgazı satıyor, Almanya’nın da ihtiyacı
var, alıyor. Fakat Rusya, AB’nin pazarı olmak istemiyor.
Önümüzdeki süreç için neler
öngörüyorsunuz; Soğuk Savaş mı
yoksa bir sıcak çatışma çıkar mı
buradan?
Ukrayna krizinin sıcak savaşa
dönüşme ihtimali zayıf görülmekle
beraber niçin bu adımların atıldığının doğru tahlil edilmesi gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki konuyla
ilgili “ABD'nin aptallığı”, “Biden
yönetiminin basiretsizliği” benzeri
tespitler son derece anlamsızdır.
Konunun tarihi boyutu, ABD ve
Rusya'nın küresel hedefleri ve genel

İsrail politikaları
sebebiyle hedef Türkiye.
İsrail çevresinde güçlü
bir ülke istenmiyor.
Bölgenin en büyük
gücü Türkiye. Askerî,
ekonomik, jeopolitik,
hatta moral değerler
bakımından da
bölgede Türkiye en
öndedir. Reformist
söylemler Anadolu’da
tutmadı! Graham Fuller
diyor ki; “Suudîlerle
işbirliği yapıyoruz.
İran’ı kullanıyoruz.
Fakat Türkiye’yi hizaya
getiremiyoruz!” Fuller’in
anlayamadığı şey, bu
toplumun mayasında
bulunan imandır. Halkın
inancını, değerlerini
dejenere etmek isteyen
tezgâhlar ne kadar
güçlü olursa olsun
tutmayacaktır inşallah.

stratejileri dikkate alındığında son
derece iyi kurgulanmış bir oyun ve
başarıyla uygulanan senaryo sözkonusudur. Soğuk Savaş döneminde
de, ABD ile Rusya savaşmamıştır.
Daima, “danışıklı dövüş” dediğimiz
şey olagelmiştir. Sanki kavgalıymış
gibi lanse ediyorlardı. Macaristan’a,
Çekoslovakya’ya da gaz verilmişti,
ayaklanmışlardı. Varşova Paktı tankları altında ezilmeleriyle kaldılar.
Bundan sonra ne olacak?

Donbass bağımsızlığını ilân etmiş durumda. Belki yarın Rusya
tanıyabilir. İstikrarsızlık, bir şekilde
yıllarca sürünüp gider Donbass ve
civar bölgelerde. ABD de Rusya da
bunu ister. Rusya’dan üç-beş kişiye
daha yaptırım uygularlar. Falancanın
mal varlığı dondurulur, ülkelere girişi
yasaklanır. Bulgaristan ve Romanya
da NATO’ya, ABD'ye ilave üs verebilir. Litvanya, Letonya ve Estonya korku içerisinde… Polonya da, “Aman
istediğiniz kadar ABD askeri gelsin!”
diyebilir. Öte yandan Rusya da adım
adım süper güç olma yolunda ilerler.
Peki, Avrasya’daki gerilim çerçevesinde Türkiye’nin politikasını
nasıl yorumluyorsunuz? ABD’nin
NATO üyesi olarak Türkiye’yi ön
plâna sürmek istediğinden bahsedebilir miyiz?
Yunanistan’da Larissa ve Kavâla’dan aşağıya Girit’e kadar beş tane
dev üs kurdu ABD. Bu üslerin hedefi
Türkiye!.. Aynı şekilde Suriye’de de
ABD’nin eli kuvvetli, Suriye’ye 90 bin
tır silah taşıdılar.
Şöyle bir gerçek de var, NATO,
Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor. Joe Biden,
Türkiye’nin parasını verip alamadığı
silahları Yunan’a adeta bedavaya veriyor. Bu seyirde ilerleyerek Türkiye’yi
zayıflatmak istiyor Amerika. Rusya’nın hedefi ise Türkiye’nin ABD ile
kapışması ve bir şekilde NATO’dan
çıkması… NATO ve ABD’nin Türkiye’ye büyük zarar verdiği doğru;
fakat Türkiye NATO’dan çıktığı ânda
Doğu Akdeniz’de NATO kuvvetleriyle başı derde girecek. Yunanistan,
NATO üyesi ve Türkiye, NATO üyesi
Yunanistan’a karşı geldiğinde işler
kızışır. Şu ân ise NATO, Türkiye’ye

karşı bir saldırı kararı alabilir mi?
Alamaz. NATO içerisindeki kararlar ittifakla veriliyor. Bu durumda
NATO’da kalarak bu askerî ittifakın
aleyhimize karar almasını önlememiz
mümkün. Mesela Putin, İslâm İşbirliği Teşkilâtı’na girmek istiyor yıllardır.
Müslüman mı oldu? Hayır, ama üye
olduğu zaman Rusya’nın aleyhine
karar çıkmayacak, mevzu bu.
Yunanistan’daki üsler ve Suriye
üzerinden ABD’nin hedefi Türkiye
dediniz. Niçin Türkiye’yi hedef alıyorlar?
İsrail politikaları sebebiyle hedef
Türkiye. İsrail çevresinde güçlü bir
ülke istenmiyor. Bölgenin en büyük
gücü Türkiye. Askerî, ekonomik,
jeopolitik, hatta moral değerler bakımından da bölgede Türkiye en öndedir. Reformist söylemler Anadolu’da
tutmadı! Graham Fuller diyor ki;
“Suudîlerle işbirliği yapıyoruz. İran’ı
kullanıyoruz. Fakat Türkiye’yi hizaya
getiremiyoruz!” Fuller’in anlayamadığı şey, bu toplumun mayasında
bulunan imandır. Halkın inancını,
değerlerini dejenere etmek isteyen
tezgâhlar ne kadar güçlü olursa olsun
tutmayacaktır inşallah.
ABD'nin İran'ı kullanması bağlamında şunu da hatırlatalım: Mesela
Kasım Süleymani bahsinde birçok
yayın organı yanlış ifadeler kullandı.
Kasım Süleymani bir tane bile Yahudi
öldürmemiştir! Yemen’de, Afganistan’da ve Halep’te Müslümanları katletti! CIA, Kasım’ı kullandı kullandı
ve sonra kovboy kültürüyle çekip
vurdu!
Vakit ayırdığınız için teşekkür
ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
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Rusya ile Ukrayna
arasındaki gerilim
çerçevesinde geçtiğimiz hafta yaşanan
olayları sizler için
derledik.

haber

RUSYA-UKRAYNA KRIZINDE
GEÇTIĞIMIZ HAFTA YAŞANAN HADISELER

NATO'DA TOPLANTI:
KONU RUSYA

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken
Brüksel'deki NATO karargahında NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Görüşmede Irak ve Afganistan’ın yanı sıra
Rusya-Ukrayna krizi de ele alındı.
NATO, Rusya-Ukrayna krizi çerçevesinde video konferans
yöntemiyle bir toplantı düzenledi.
Toplantıda üye ülkelerin savunma
ve dışişleri bakanları bulundu. Toplantıdan önce ABD Savunma Bakanı
Lloyd Austin ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Brüksel'deki
NATO karargahında NATO Genel
Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede Irak ve Afganistan’ın
yanı sıra Rusya-Ukrayna krizi de ele
alındı.
Bu görüşmenin ardından Kuzey
Atlantik Konseyi toplantısı, NATO
müttefiklerinin savunma ve dışişleri
bakanlarının katılımıyla gerçekleşti.
Toplantı video konferans yöntemiyle
yapıldı. Toplantıdan bir gün önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro
Kuleba'yı ağırlamış, NATO-Ukrayna
Komisyonu toplantısı yapılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken da
Brüksel'de görüştüğü Ukraynalı
mevkidaşı Kuleba'ya "Rusya'nın
artan saldırganlığı karşısında,
ABD'nin sarsılmaz desteğini."
iletmişti. Görüşmenin ardından
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, “Rusya'nın askeri yığınağı gayrimeşru,
açıklanamaz ve derin endişe verici.
Rusya, Ukrayna sınırındaki askeri
yığınağını sonlandırmalı ve provokasyona son vermeli. NATO’nun
Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve
egemenliğine desteği sarsılmazdır.”
şeklinde konuştu.

RUSYA, NATO’NUN TEHDITKAR ASKERI FAALIYETLERINE
KARŞI ÖNLEM ALDIĞINI DUYURDU
Rusya Savunma Bakanı Sergey
Şoygu, televizyonda yayınlanan
konuşmasında, Rusya’nın
NATO'nun tehditkar askeri
faaliyetlerine karşı önlem aldığını
açıklayarak, “Batı ve Güney
Askeri Bölgeleri’ndeki birlikler
ani savaşa hazırlık denetimine
tabi tutuldu. İki hafta içinde iki
kara kuvveti ve üç hava indirme

birliği Rusya’nın batı sınırlarına,
askeri eğitim görevlerinin yerine
getirildiği bölgelere başarıyla intikal
ettirildi” dedi. Rusya Dışişleri Bakan
Yardımcısı Sergey Ryabkov ise,
“ABD ve NATO’daki diğer ülkeler
kasıtlı olarak Ukrayna’yı barut
fıçısına dönüştürdü.” ifadelerini
kullandı.

RUSYA, NATO'YU 'KIEV'I KIŞKIRTMAKLA' SUÇLADI
NATO'nun Ukraynalı politikacıları Donbas bölgesinde gerilimi
korumaya kışkırttığını öne süren
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) de Kiev rejimini teşvik
ettiğini söyledi. Zaharova, Vesti FM
radyosuna açıklamasında, "Güvenlik konularıyla ilgilenmesi gereken
bir askeri ittifak olan NATO, mümkün olan her şekilde Kiev'i kışkırtıyor. Kiev rejimiyle yakın temas ve işbirliği içinde
olan ittifak, aslında
Donbas'ta neler
olup bittiğiyle
ilgilenmiyor.
Aksine Kiev'deki politikacıları
sözde başarılara
kışkırtıyor ve bu
uzun yıllardır böyle devam ediyor.
Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ölüyor."
ifadesini
kullandı.
AB'nin,

diğer örgütler kapsamında kolektif olarak kabul edilen yükümlülüklerini unutarak Donbas'ta
yaşananları izlemekle yetindiğini
söyleyen Dışişleri Sözcüsü, "Güçlü
ekonomi, ordu ve istihbarata sahip
Avrupa ülkelerini tek çatı altında
birleştiren AB, Avrupa'nın tam
kalbinde olup bitenleri izliyor, hatta
izlemekle yetinmeyip Kiev rejimini
mümkün olan her şekilde teşvik
ediyor. Söz konusu olan artık insan
hakları değil, temel güvenlik" dedi.
AB'nin bir kez bile olsun Kiev'e
"müzakere masasına dönme ve
uluslararası siyasi rezalete son
verme" çağrısında bulunmadığını, aksine Rusya'ya yönelik
söylemi sertleştirdiğini söyleyen Zaharova, "Oysa biz,
Minsk anlaşması olsun, açık
diplomasi, enformasyon
politikası, destek ve
Minsk anlaşmasının
uygulanması için
taraflara baskı olsun
bize düşeni yaptık."
diye ekledi.

İLK GERI ADIMI ABD ATTI
Geçtiğimiz günlerde Karadeniz’e iki savaş gemisi göndereceğini
Ankara'ya bildiren ABD, bu bildirimi geri çekti. ABD'nin Ankara
Büyükelçiliği, konuya ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdi. ABD'nin savaş gemilerini
Karadeniz'e göndereceği yönündeki haberlere ilişkin, "Tarafımıza
Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak
2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e
çıkacaklarına dair 15 gün önceden
diplomatik kanallardan bildirim
yapıldı." bilgisini vermişti. Ayrıca
kaynaklar, gemilerin 4 Mayıs'a kadar
Karadeniz'de kalacağını belirtmişti.
ABD Yerine Birleşik Krallık
Gemi Yollayacak
Birleşik Krallık medyası ise,
ülkenin, mayıs ayında Type 45
destroyer ve Type 23 model savaş
gemilerini NATO ve Ukrayna'ya dayanışma göstermek için Karadeniz'e
göndereceğini duyurdu. The Sunday
Times, Kraliyet Donanması’ndan
bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, gemilerin NATO
ve Ukrayna’ya yönelik dayanışma
göstergesi olarak bölgeye gönderileceğini aktardı. Haberde, Type 45 tipi
destroyerin uçaksavar füzeleri, Type
23 tipi fırkateynin ise denizaltılara
karşı savunma silahları ile donatılacağı ifade edildi. Gemilerin Mayıs
ayında İstanbul Boğazından geçeceği kaydedildi.
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RUSYA’DAN CEVAP
GECIKMEDI:
ABD’LI DIPLOMATLAR
SINIR DIŞI EDILECEK
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırım
uygulamalarına yönelik açıklamalarda
bulundu. ABD'nin 10 Rus diplomatı
sınır dışı etme yönünde karar aldığını
hatırlatan Lavrov, mütekabiliyet gereği
atılacak adımları bildirerek, "Moskova,
ABD'li 10 diplomatın Rusya'yı terk
etmesini teklif edecek." dedi. ABD'nin
Moskova Büyükelçiliğinde Rus ve
üçüncü ülke vatandaşların çalıştırılmaması yönünde prosedürü başlatacaklarını belirten Lavrov, "ABD'nin
Rusya'daki diplomatik temsilciklerindeki çalışanların kontrolsüz kısa süreli
seyahatleri uygulamasına son verilecek." dedi. Lavrov, "ABD, bu çizgiden
devam ederse, ABD'den Rusya'da çalışan diplomat sayısını 300'e düşürmesini isteyeceğiz." diye konuştu. ABD'nin
bazı Rusya'daki vakıfların faaliyetlerine de değinen Lavrov, "Rusya'nın
iç işlerine açık açık müdahale eden
Amerikan sivil toplum kuruluşları ve
vakıfların ülkemizdeki faaliyetlerini
kısıtlayacağız ve durduracağız." dedi.
Polonya'nın da 3 Rus diplomatını sınır
dışı etme kararı alındığını anımsatan
Lavrov, buna karşı gerekli adımların atılacağını vurguladı. Rusya'nın
Washington Büyükelçisi Anatoliy
Antonov'un Moskova'ya istişareler
için daha önce çağrıldığını hatırlatan
Lavrov, bu istişarelerin sürdüğünü dile
getirdi. Lavrov, Kremlin Dış Politika
Danışmanı Yuriy Uşakov'un ABD'nin
Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan'ın istişareler için ülkesine dönmesini önerdiğini aktardı.
Rusya’dan Türkiye’ye
Ukrayna Uyarısı:
Ateşe Körükle Gitmeyin
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov, Türkiye’yi Ukrayna’ya silah
sevkiyatı yapmaması konusunda
uyardıklarını açıkladı. Lavrov, Mısır
ziyareti sırasında, Ukrayna’ya silah
tedarik edilmemesi çağrısında bulundu. Lavrov, aralarında Türkiye’nin
de bulunduğu ülkelerle yürüttükleri
görüşmelerde “Kiev rejiminin savaşçı
beyanatlarının iyi analiz edilmesini”
talep ettiklerini söyledi. Rus bakan,
“Onları, ateşe körükle gitmemeleri
konusunda uyarıyoruz” dedi. Bu uyarının arkasında, Kremlin’in Türkiye’nin Ukrayna’ya insansız silahlı hava
araçları (SİHA) tedarikinden duyduğu
rahatsızlığın yattığı belirtildi. Basında
yer alan haberlere göre, 2019 yılında
Türkiye ile Ukranya arasında imzalanan anlaşma uyarınca geçen sene 6
adet Bayraktar TB2 SİHA ve 3 adet yer
kontrol istasyonu Kiev’e teslim edildi.
İmzalanan yeni anlaşmalarla savunma
alanındaki işbirliğinin daha da derinleştirileceği açıklanmıştı.
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FRANSA VE ALMANYA’DAN UKRAYNA’YA DESTEK

Ukrayna Devlet Başkanı
Vladimir Zelenskiy, Fransız
mevkidaşı Emmanuel Macron
ve Almanya Başbakanı Angela
Merkel, Ukrayna sınırındaki
gerginliği "hafifletmek" amacıyla Rus birliklerinin sınırdan
çekilmesi çağrısında bulundu.
Paris'te Macron ile bir araya
gelen Zelenskiy ile video konferans yoluyla görüşmeye katılan
Merkel toplantıda, "Ukrayna
sınırında ve ilhak edilen Kırım'da Rus birliklerinin artması
hususundaki endişelerini" dile
getirdi.
"Minsk anlaşmasının taraf-

larca tam olarak uygulanması
gereğinin" altını çizen Merkel
ve Macron ayrıca "Ukrayna'nın
bağımsızlığı, egemenliği ve
toprak bütünlüğüne verdikleri
desteği" yineledi. Zelenskiy
ayrıca Macron ve Merkel ile
yaptıkları görüşme sonrasında Kiev-Moskova arasındaki
gerginliği görüşmek üzere Rus
mevkidaşı Vladimir Putin'in de
katılacağı bir zirve çağrısında
bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı, "Dördümüzün de Doğu
Ukrayna'daki güvenlik durumu görüşmek üzere" zirveye
katılmasını istiyorum" dedi.

Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB)
Konseyi Başkanı Charles Michel
ile de bir telefon görüşmesi
yapmış, Michel'e, "Ukrayna'ya
her seviyedeki desteğinden
ötürü teşekkür ederim" ifadesini
kullanmıştı.
Görüşmeden birkaç gün
sonra Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron, Rusya’nın
‘kabul edilemez’ davranışlar
sergilemesi durumunda yaptırım uygulamaya hazır olduklarını ifade ederek, uluslararası
toplumun Rusya ile net kırmızı
çizgiler çizmesi gerektiğini
söyledi.

RUSYA'DAN MERKEL VE MACRON'A
"KIEV'IN PROVOKASYONLARINI DURDURUN" ÇAĞRISI

Moskova ise Ukrayna
Cumhurbaşkanı ile görüşmeleri
öncesinde Macron ve Merkel'den, Zelenskiy'ye Ukrayna'nın doğusundaki Kiev'den
gelen "provokasyonları" dur-

durmaları için baskı yapmalarını istedi. Kremlin Sözcüsü
Dmitry Peskov, "Bay Macron
ve Bayan Merkel'in bu video
konferans sırasında nüfuzlarını
(...) Zelenskiy'ye tüm provokas-

RUSYA, UKRAYNA'NIN ST. PETERSBURG
KONSOLOSUNU GÖZALTINA ALDI
Rusya Federal Güvenlik
Servisinin (FSB), Ukrayna'nın
St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına
aldığını açıkladı.
Açıklamada, “Federal
Güvenlik Servisi, Ukrayna'nın
St. Petersburg Konsolosu
Aleksandr Sosonyuk'u gizli
belgeler temin ettiği gerekçe-

siyle gözaltına aldı” denildi.
FSB, Sosonyuk’un bu faaliyetlerinin bir diplomatik çalışanın
statüsüne aykırı olduğunu ve
Rusya Federasyonu'na karşı
‘düşmanca’ olduğunu duyurdu.
Birkaç saat gözaltında bulunan
Sosonyuk’un daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

yonların kesin olarak durdurulma olasılığını açıklamak için
kullanmaları bizim için çok
önemli olacaktır." açıklamasında bulundu.

LUKAŞENKO’YA
SUIKAST TEŞEBBÜSÜ
Moskova’da güvenlik güçlerinin Belarus Devlet Başkanı
Aleksandr Lukaşenko ve çocuklarına yönelik suikast girişimi
hazırlığında olan bir grubun
gözaltına alındığı duyuruldu. Lukaşenko’nun basın mensuplarına
yaptığı açıklamada, kendisine ve
çocuklarına yönelik suikast girişimi hazırlığında olan bir grubun
gözaltına alındığı, ABD istihbaratının eylemle alakalı olduğunu
belirtti.
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SATHÎ ÇÖZÜMLERI BIRAKIP
KÖKLÜ ÇÖZÜMLERE
YÖNELMEK LAZIM
Dışarıdan gelen sıcak paranın
kesilmesi, salgın hastalık sebebiyle
kapalı olan sektörler, kur krizi,
üretim maliyetlerinde meydana
gelen artış, Türk lirasının paranın
temel vasıflarını kaybetmesi, yüksek faiz, kripto para gibi sığ fakat
yeni gelir kapılarının açılması ve
benzeri sebeplerden dolayı ciddi
bir iktisadî kriz dönemini idrak
ediyoruz. Bu kaskatı bir vakıa ve
herkes bu vaziyetin farkında. İktidar ise yaşanan bu vaziyeti kabul
edip fırsata çevirerek iktisadî krize
sebebiyet veren saikleri ortadan
kaldırmak ve memleketin kendi
iktisadî rejimini geliştirip tatbikata
yöneleceği yerde hamasete sarılıyor. Herkesin gördüğü, görmekten
de öte iliklerine kadar hissettiği
bir hakikati görmezden gelip,
her şey güllük gülistanlıkmış gibi
davranmak iktidara kazandırmadığı gibi aynı zamanda hem onun
güvenilirliğini zedeliyor hem de
vatandaşın elinde kalan son kale
olan emniyet duygusunu tahrib
ediyor. Öyle ya, bir yandan ekonomik hayatta bir problem yokmuş
gibi bir imaj çizmeye çalışırken,
diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı’nın strateji deha(!)larının yol
göstermesiyle patates soğan alıp,
ihtiyaç sahiblerine dağıtacağız diye
propaganda yapılırsa, itimattan
başlayarak emniyete kadar vatandaşın bütün duyguları tahrib edilmiş olur. Bir diğer taraftan, iktidar
partisi ile olan münasebetlerinden
nemalanarak servet sahibi olan
tiplerin sosyal medyada boy boy
rezilliklerinin sergilenmesinin de
adalete olan inancın yitirilmesine
sebeb olduğunu hesaba katacak
olursak, iktidarın kendi altını kendi eliyle dinamitlediğini söylesek
yanılmayız sanıyoruz.
İktidarın artık bir karar vermesi gerekiyor. Vereceği bu kararın,
milletin istikbali istikametinde
tayin edici olacağı gibi kendi
istikbali açısından da tayin edici

olacağı şüphesiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kriz dönemlerini
fırsata çevirmesi meşhurdur. Bu
süreçten hem kendisinin hem de
milletimizin güçlenerek çıkmasının yolu ekonomide reform adı
altında etliye sütlüye dokunmadan
günü kurtaracak adımlar atmak
değil; iktisadî düzene milletimizin
ruh köklerine ve çağa mutabık
yeni bir format atmaktan geçmektedir. Ha yok, bunun yerine Batılı
iktisadî kurallar içinde kalmak
suretiyle içinde bulunduğumuz
süreçten çıkılabileceği iddia
ediliyorsa, bunun yolunun FETÖ’nün yarım bıraktığı işi tamam
etmekten, tam teslimiyetten geçtiği
açıktır. Zincirlerimizden başka
kaybedecek bir şeyimiz yok. İdare
şeklinde bir değişikliğe gidilmiş ve
Batı’nın Türkiye’de iktidarı elinde
tutmak için düzenlediği parlamenter sistem yerine Cumhurbaşkanlığı sistemine nasıl geçilmişse, aynı
şekilde artık iktisadî planda da
adımlar atmanın, Türkiye ekonomisinin bağımsızlığının sağlanmasının zamanı gelmiştir. Yaşanan
kriz ortamı ise bu adımları atmak
için Türkiye’ye tarihî bir fırsattır.

MERKEZ BANKASI, FAIZI YÜZDE 19’DA TUTTU

Merkez Bankası’nın faiz oranlarında bir değişikliğe gitmemesi
bekleniyordu, beklendiği gibi de
oldu yüzde 19 olan politika faizinde
değişiklik yapılmadı. Yüzde 5 olan
faiz hedefine ulaşıncaya kadar "Politika faizinin enflasyonun üzerinde
oluşturulmaya devam edileceği" ifadesi toplantı metninde yer bulurken,
daha önce kullanılan “gerekirse ilave
sıkılaştırma tedbirleri uygulanabilir”
ifadesi metinden çıkarıldı. Merkez
Bankası’ndan yapılan açıklamada,

“Mevcut parasal duruşun krediler
ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı
etkilerinin önümüzdeki dönemde
belirginleşeceği öngörülmektedir.”
denilirken "Salgına bağlı olarak
2020'de sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve
aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam
etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada enflasyonda kalıcı bir
düşüşe işaret eden güçlü göstergelerin varlığından da bahsedildi.

ÇIN EKONOMISI, 2021'IN İLK ÇEYREĞINDE
YILLIK BAZDA YÜZDE 18,3 BÜYÜDÜ
Çin Ulusal İstatistik Bürosunca
(NBS) yapılan yazılı açıklamada,
bu yılın ilk çeyreğine ait ekonomik
büyüme verileri paylaşıldı. Açıklamada, ülke ekonomisinin yılın ilk
çeyreğine iyi bir başlangıç yaptığı ve
yıllık bazda yüzde 18,3'lük büyüme kaydedildiği belirtildi. Yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınının
küresel etkilerinin devam ettiğine
işaret edilen açıklamada, uluslararası ekonomiye belirsizliklerin ve
istikrarsızlığın hakim olduğu ifade
edildi. Açıklamada, sanayi üretimi
ve yatırımlarındaki büyümelerin
martta zirve yaptığı aktarılırken bu

ayda perakende satışlarında yüzde
34,2 artış görüldüğü bilgisi paylaşıldı. Büyüme oranının yüksek çıkmasında Kovid-19 nedeniyle geçen yıl
görülen ekonomik daralmanın da
rol oynadığına işaret edildi.
Küresel çapta ekonomik daralmalara yol açan Kovid-19 salgını
Çin'i de vurmuş ve ülke ekonomisi
geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde
6,8 daralmıştı. Çin, salgına rağmen
2020'nin son çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 6,5
büyüdüğünü, 2020 geneli ekonomik
büyüme oranının da yüzde 2,3 olduğunu duyurmuştu.
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Filistinli Tutsaklar Günü Vesilesiyle
Carlos (S. Muhammed)
Suriye Cumhuriyet 17 Nisan
1946’da Fransa’dan bağımsızlığını
ilân etmişti. Daha sonra Suriye ile
Mısır bir araya gelerek Birleşik Arap
Cumhuriyeti’ni kurdu; fakat bunun
ömrü uzun olmadı.
Suriye rejimine yönelik yoğun
eleştiriler olmasına mukabil şunu
kabul etmeliyiz ki bağımsız bir idareden bahsediyoruz. İran askerlerinin ülkedeki varlığına, Hizbullah
güçlerinin ülke içinde çatışmalara
girmesine ve hatta 1950’lerin başından itibaren Rusya’nın yardımlarına
rağmen Suriye yönetimi kimsenin
kontrolünde değil. Bana ihanet ettiler bunu biliyorum; çünkü Amerikalılar benim ülkeden çıkarılmam
için baskı yaptı. Lübnan’a gitmem
söylendi, orada benim için aptalca
bir tuzak kurulmuştu. 1994 yılına
kadar yakalanmamayı başardım.
Sudan’daki hainler 50 milyon dolar
karşılığında bana ihanet edene kadar
dışarıda kaldım. 1994’ten beri ise
cezaevindeyim.
***
Bu tarihe, 17 Nisan’a tekabül eden
diğer bir gün ise Filistinli tutsaklar
günü. Toprakları İsrail tarafından
işgal edilip kendileri de cezaevinde
tutulan birçok Filistinli tutsak var.
Benim Filistin davasının bir kahramanı olduğum ve bir Filistinli
olduğum unutulmamalı, dolayısıyla
Filistin üzerine konuşma hakkına
sahibim. Filistin direnişi için herkesten daha fazla eyleme imza attım ve
bugüne kadar da Filistin’in hürriyeti
için davaya sadık kaldım. Filistinli
tutsaklar gününde tüm Filistinli
tutsaklar dayanışma içinde olmalı;
çünkü Filistinli tutsakların neredeyse tamamı aynı suçlama sebebiyle
mahkûm durumda. Kendimden
biliyorum ki tüm tutsaklar cezaevlerinde İsraillilerin kontrolü altında
tutuluyor. Ne olursa olsun hayatta
kalıp mücadeleye devam edeceğiz;
Siyonistlerin ve emperyalistlerin
oyunlarına yenilmeyeceğiz.

Burada unutulmaması gereken
ehemmiyetli bir mevzuya değinmek
gerekiyor. Arap ülkeleri, daha doğru
bir tabirle hainler tarafından idare
edilen ve Arap ülkeleri denilen ülkeler artık İsrail ile diplomatik ilişkilerini açıktan sürdürüyor. Sudan’ın
güzel insanları hainler tarafından
yönetiliyor. İsrail ile diplomatik
ilişki içerisinde olmakta bir beis görmüyorlar. Sudanlılar ise buna karşı
çıkıyor. Daha önce de söylemiştim;
Sudan Komünist Partisi, İsrail’in
tanınması noktasında Moskova’nın
yönlendirmesini kabul etmeyen tek
Arap komünist partisidir. Moskova
bunu istedi çünkü sosyalist Yahudiler
vardı. Bu büyük bir hataydı.
Bütün Arap ülkeleri İsrail’i tanıyor. Kraliyet ailesi Yahudi menşeli
Suudi Arabistan resmî olarak İsrail
ile diplomatik ilişkilerini ilân etti.
Aslında Fas’tan sonra İsrail ile ilişkisi
olan ikinci Arap ülkesi Suudi Arabistan’dır. Daha önce de söylediğim gibi
Mekke ve Medine’nin mukaddes topraklarının güvenliği İsrail merkezli
Siyonist bir şirkete teslim edilmiş vaziyette. Bunun ne kadar ağır bir şey

Bütün Arap ülkeleri
İsrail’i tanıyor. Kraliyet
ailesi Yahudi menşeli
Suudi Arabistan
resmî olarak İsrail ile
diplomatik ilişkilerini
ilân etti. Aslında
Fas’tan sonra İsrail
ile ilişkisi olan ikinci
Arap ülkesi Suudi
Arabistan’dır. Daha
önce de söylediğim gibi
Mekke ve Medine’nin
mukaddes topraklarının
güvenliği İsrail merkezli
Siyonist bir şirkete teslim
edilmiş vaziyette. Bunun
ne kadar ağır bir şey
olduğunu anlayabiliyor
musunuz?

olduğunu anlayabiliyor musunuz?
İşte benim Fransa’da cezaevinde
tutulmamın sebebi de bu hainlerdir.
Bana ve benim gibilere karşı Siyonistlerle işbirliği içindeler. Ben de
onlara karşı çok güzel insanlarla dayanışma içindeyim. Bunların arasında Fransız olanlar da var. Bu sebeple
Fransa’yı seviyorum.
Hülasa, Filistinli tutsaklar günü
bizim günümüz. Çünkü ben Filistin
davası sebebiyle tutsak edilmiş biriyim. Üzerimize türlü suçlar atsalar
da niçin burada olduğumuz belli.
Cezaevinde de bu sebeple kötü mu-

ameleye maruz kaldığımız oluyor.
Gardiyanların çoğu iyi insanlar olsa
da bize burada gösterecekleri iyi muamele dışarıda problem yaşamalarına sebep olabilir. Benim Fransa’da bir
siyasî tutsak olduğum unutulmamalı.
Türk avukatlarım da gayet iyi biliyor ki burada hukuksuz bir şekilde
tutuluyorum. Beni kim olduğu belli
hâkimlerin kararlarıyla tutuyorlar.
Hakimler benim sayemde kariyer
yapıyorlar. Bana karşı hiçbir delil
olmamasına, konuştuğum herkesin
bunu gayet iyi bildiğini söylemesine
rağmen mahkemelerden lehime bir
karar çıkmıyor.
Devrimci bir Filistinli tutsak olarak son derece iyi Fransız ve Türk
avukatlara sahibim. Gerek avukatlarım gerekse de benimle dayanışma
içinde olan diğer tutsaklar, düşmanlarımızdan korkmuyoruz. Bilakis
onlar korkuyor; Türkiye’den bana
destek veren Müslümanlar Fransız
konsolosluğuna tepkilerini dile getirebilirler.
Filistin davası için en uzun süredir cezaevinde olan tutsak olarak son
derece ağır şartlar altında hayatımı
sürdürüyorum. Hâlâ burada olmamın sebebi ise bir başka ülkedeki,
memleketim Venezüella’daki hâinler.
Venezüella’yı özgürleştirmek için
mücadele eden Chavez de bu hainler tarafından durduruldu. O gün
bugündür bu hainler devletin içine
yuvalanmış durumda.
Filistin davasının ve bu dava için
direnen tutsakların unutulmaması
ümidiyle…
Allahü Ekber!
17.04.2021
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ürkiye, daha önce ilişkilerinin iyi olmadığı Yunanistan,
Mısır, İsrail gibi ülkelerle
görüşmeler yapıyor. Türkiye’nin dış
politikadaki bu manevrasının sebebi sizin açınızdan nedir?
Tabiî ilk olarak şunu belirtmek
gerekir ki, Adalet ve Kalkınma Partisi
iktidara geldiğinden bu yana, Türkiye
bölgesel bir güç olarak çevresinde
etkili bir devlet olmaya başladı, bölgesel bir güç haline geldi ve büyük
devletlerin bölge hakkındaki politikalarının belirlenmesinde önemli bir
faktör olma şeklindeki doğal rolüne
döndü. Türkiye’nin geçmiş dönemdeki dış politikalarına nazaran, özellikle
Joe Biden’in Beyaz Saray’da yönetime
gelmesiyle birlikte
büyük değişimler yaşandı.
Türkiye son üç yıldır doğrudan müdahale politikası olarak
adlandırabileceğimiz
bir politika yürütüyor.
Başta Suriye ve Irak olmak üzere, kendi milli
güvenliğini buralarda
sağlanması ve teröre
karşı verdiği bu mücadelede büyük başarılar
kazanması; Akdeniz’de
haklarının peşine
düşmesi ve Libya ile
deniz yetki alanlarını
belirleyen sınırların
çizilmesi doğrudan
müdahalelerin örnekleridir. Şimdi ise
bu doğrudan müdahale politikasının
başka bir şekle dönüştüğünü görüyoruz. Artık Türkiye farklı mesajlar
göndermeye başladı. Arap Baharı
sürecinde genel olarak devrimcileri
destekleyen Türkiye, bunun ortaya
çıkardığı kutuplaşmalardan artık
kurtulmak istiyor. Bu boklaşmalar
Arap Baharı devrimleri başladığından bu yana devam ediyordu ve en
son Akdeniz gazı çevresindeki siyaset
de bu çerçevede şekillenmişti.
Doğu Akdeniz meselesinde en
etkili olan ve doğalgaz çerçevesinde en fazla hak iddiasında bulunan
ülkelerden biri de tabiî ki İsrail. Türkiye de bu durumu kabul ediyor ve
ilişkilerini de Doğu Akdeniz meselesi
etrafındaki krizler yaşanmadan öncesine çevirerek bu bloklaşmalardan
kurtulmaya çalışıyor. Mısır ile İsrail
birlikte hareket ederken Türkiye karşı
blokta yer almak istemiyor. Türkiye
ile Mısır ve İsrail ilişkileri açısından
durum böyle. Yine Türkiye ile Yunanistan arasında geçtiğimiz hafta
yaşanan gerginlikten sonra verilen
son mesajlar, tarafların birbirine
karşı sergilediği tavrı yumuşatma ve
gerginliği azaltma yönünde. Gerek

büyük bir zafermiş gibi ve
Türkiye tavizler vermiş gibi
göstermeye
çalışıyor; fakat tabiî ki bu
durum gerçek
değil. Karşılıklı görüşmeler
devam ediyor.
Mısır da uzun
yıllardır hapiste bulunan bir
Türk tutukluyu serbest
bıraktı ve ülkesine dönmesine müsaade
etti. Dolayısıyla ortada verilmiş tek
taraflı herhangi bir taviz söz konusu
değil. Bu söylemler büyük ihtimalle
Mısır medyasının çarpıtma girişimleri. Mısır medyası tamamen rejim
tarafından yönlendirilen bir medya.
Türkiye’nin ilişkileri yoluna koymak
adına attığı adımları anlatıyor, ancak
rejiminkileri anlatmıyor. Öte yandan
Mısır Dışişleri ya da Mısır rejimi Dışişleri Bakanı Şükrü, Cumhurbaşkanı

MISIRLI GAZETECI
YASIR ABDÜLAZIZ:
TÜRKIYE TUZAKLARI
YUMUŞAK DIPLOMASIYLE

söyleşi

Biden’ın yönetime
gelmesinin ardından
Türkiye ile Mısır’ın
yakınlaşması zaruri hâle
geldi. Açıkça görüldüğü
üzere, Türkiye şu an
krizlerini çözmeye ve
yoluna kurulan tuzakları
yumuşak diplomasi
ile imha etmek istiyor.
Şu an tüm dünyanın
yaşamakta olduğu
sağlık krizi, yine tüm
dünyanın içinden
çıkılması çok zor bir
ekonomik krizi de
yaşamasına vesile
oldu. Tüm devletler
iktisadî bir çıkar arıyor,
yatırım bekliyor ve
ticarete ihtiyaç duruyor.
İlişkilerin kesildiği
dönemde de Türkiye ile
Mısır arasındaki ticaret
hacmi gayet yüksek bir
bütçeydi.

BOZMAK ISTIYOR!
Yunanistan gerekse Mısır tarafı da bu
gerginlikleri bitirmek ya da en azından gerginliğin şiddetini azaltmak
istiyor.
Türkiye’nin Mısır ile görüşmelerde taviz verdiği Mısır basınında
konuşuluyor. Görüşmelerin seyri
nasıl ilerliyor, bir tavizden söz edilebilir mi?
Mısır basını yönlendirilen bir
basın. İstihbarat birimleri ile birlikte
hareket ediyor. Bu bilinen bir durum.
Mısır'da her bir basın aracı belirli bir
istihbarat birimine bağlı veya onun
takibinde. Dolayısıyla Mısır rejimi
nasıl isterse o şekilde konuşuyor.
Yine temelinde maksatları bu rejimi
güzel göstermeye çalışmaktan ibaret.
Yani başarılar kazanmış, kahramanlık sergilemiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu hususta da Mısır basını ve
Mısır medyası, Türkiye’nin Mısır’ın
çıkarlarına mutabık düşecek noktada
terbiye edildiğinin propagandasını
Türkiye’de bulunan Mısır kanalı Zuyuf üzerinden göstermeye çalışıyor.
İstese de istemese de medya bunu
yapmak zorunda, çünkü hakikatleri
konuşurlarsa maruz kalacakları cezalar medya araçları tarafından çok
iyi biliniyor. Özetle; Mısır basını veya
rejimin basını diyelim, yaşananları

Erdoğan hakkında konuşarak ilişkilerin iyiye doğru gittiğini açıkladı.
Mısır Türkiye’den ne talep ediyor, Türkiye Mısır’dan ne bekliyor?
Tabiî olarak biz diyoruz ki, bunca
süre zarfında rejimler arası ilişkiler
kesilmiş olsa da, halklar arasında
köklü bir ilişki var ve bu devam ediyor. Mısır halkı ile Türk halkı arasında tarihi bir ilişki, karşılıklı sevgi ve
büyük bir yakınlık söz konusu. Hatta
bazı adetler, gelenekler, kelimeler,
kavramlar yani resmi terimlerde bile
aynılıklar var. Yine halk düzeyinde
de Türkçe ve Arapça arasında ortak

söyleşi
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kelimeler oluşmuş. Bu durum köklü,
açık ve asla inkâr edilemez.
Devletlerarası ilişkilere tekrar
dönersek; Biden’ın yönetime gelmesinin ardından Türkiye ile Mısır’ın
yakınlaşması zaruri hâle geldi.
Açıkça görüldüğü üzere, Türkiye şu
an krizlerini çözmeye ve yoluna kurulan tuzakları yumuşak diplomasi
ile imha etmek istiyor. Şu an tüm
dünyanın yaşamakta olduğu sağlık
krizi, yine tüm dünyanın içinden
çıkılması çok zor bir ekonomik krizi de yaşamasına vesile oldu. Tüm
devletler iktisadî bir çıkar arıyor,
yatırım bekliyor ve ticarete ihtiyaç
duruyor. İlişkilerin kesildiği dönemde de Türkiye ile Mısır arasındaki
ticaret hacmi gayet yüksek bir bütçeydi. Peki, o halde sınırlar yeniden
açıldığında ve her iki devlet arasında
resmi surette ticari değişim ve karşılıklı yatırımlar başladığında ne kadar
yükselecektir? Mısır rejimi gerçekten
Türkiye ile çalışmaya, teknik destek
sunulmasına ve yatırım kapılarının
açılmasına ihtiyaç duyuyor. Türkiye de aynı şekilde Mısır’ın o büyük
pazarına ihtiyaç duyuyor. Mısır’ın
nüfusu 105 milyon. Yani çok büyük
bir pazar. Yatırımlar geliştirilebilir ve
ticaret payı daha büyük hale getirilebilir Türkiye açısından. Aynı şekilde
Mısır’ın Türkiye’de üretilmeyen bazı
ürünlerinden de istifade edilebilir.
Yani Türkiye de genel anlamda Mısır’a ihtiyaç duyuyor. Her iki ülkenin karşılıklı menfaatlerine uygun
şekilde krizleri çözmesi ve bireysel
problemlerin üstesinden gelmesi
gerekiyor.
Türkiye’nin İhvan’a sırtını dönmesi söz konusu olabilir mi?
Yani ilkesel olarak açıkça söyleyeyim ki, Türkiye hiçbir Mısırlı
muhalife sırtını dönmez. Sadece İhvan-ı Müslimin için geçerli değil bu
söylediğim. Her ne kadar İhvan en
etkili, geniş çaplı ve kalabalık olanı
olsa da Türkiye'de yaşayan birçok
Mısır rejimi muhalifi var. Türkiye

başka oluşumları da misafir ediyor.
Hatta Türkiye'de misafir edilen bazı
oluşumlar organizasyon bakımından
İhvan-ı Müslimin’den daha ilerde.
Türkiye'nin tarihine bakacak
olursak; buna benzer birçok şey
görürsünüz, böyle geçmemiş bir
dönem olmadığını farkederseniz.
İster yakın tarihe bakın ister daha
geçmişe… Mesela bir Türk'e selam
verin ve onunla konuşun, geçmiş
tecrübelerini ve yaşadıklarını anlatsın size. Mesela Bosna’yı konuşun
onlarla veya daha öncesini konuşun.
Hatta Ermenileri konuşun... Ermeniler bile savaşlar vs. sırasında Osmanlı
devletinde yaşıyorlardı. Türkiye
onlara karşı taşkınlık göstermemişti.
Türklerin kendilerine sığınanları geri
çevirdiğini veya teslim ettiklerini
hiçbir gün görmedik ve tarih buna
hiç şahit olmadı. Yahut Mısırlıları da
bugüne kadar hiç satmadılar. Elbette
burada devletin menfaatlerinin de
göz önünde bulundurulması gerekiyor. En azından misafirlerin ev
sahibinin isteklerine saygılı olması
gerekiyor. Yine Mısırlıların genel
olarak saygılı olmak âdetidir.
Türkiye'de bulunan Mısırlı muhalifler Mısır halkının elitleridir. Bu
muhalifler ve elitler Türkiye’ye saygı
duyuyorlar ve koşulları anlıyorlar.
Bu nedenle hiçbir gün kendilerine
kucak açan Türk devletine yük olmadılar ve ümidim o yöndedir ki
bundan sonra da hiçbir zaman sırtına yük olmayacaklar. Hepsi Türkiye'nin Mısırlı muhalifler hakkındaki
düşüncesini ve kullandığı ifadelerin
manasını anlıyor. Yani konu şu ana
kadar Mısırlı muhalifler nezdinde
farklı anlaşılmış değil.
Hepsinden öte Türkiye'nin Mısır
rejiminden önce Mısır halkıyla daha
iyi ilişkiler içinde olma düşüncesini
büyük bir anlayışla karşılıyorlar.
Vakit ayırdığınız için teşekkür
ederiz.
Ben de teşekkür ediyorum.

Avrupa’da modern çağın en
önemli müesseselerinden biri
olan ulus devletler, artık kendisine bigâne kalamadığımız bir
vakıadır. Osmanlı’nın parçalanma
sürecine girmesinde ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da
en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan ulus devlet fikri,
belli coğrafi sınırlar dahilinde
ortak dil, kültür, tarih ve değerleri
paylaşan bir toplum yani millet-ulus inşasını amaçlar. Modern
çağın millet anlayışı kültürel veya
etnik temellere dayanmaktadır.
Uluslar kendi kendilerini idare
edebilme hakkına sahiptir. Ulus
inşasında tarihî motivasyon çok
ehemmiyetli bir yere sahiptir.
Mısır devletinin de son yüz yıllık
tarihine baktığımızda ulus devlet
inşa sürecinin firavunlar dönemi
üzerinden gerçekleştirilmeye
çalışıldığı görülüyor. İlk olarak
20. yüzyılın başında firavunizm
akımı ile ayyuka çıkan bu ilgi,
Mısır halkının asıl kökenlerinin
Antik Mısır’da olduğunu söyler.
Buna düşünceye göre; firavunlar
yönetiminin ardından Mısır’ı hiçbir zaman yerel halk yönetmemiş
bu nedenle de asıl kökenlerden
kopuş süreci yaşanmıştır. Ancak
Firavunculuk akımı tarihsel verilerin de yardımı sayesinde tekrar
Mısır halkının köklerine gitmeyi ve yeni bir ulusun inşasını
gerçekleştirmeyi hedefler. Firavunizm akımı uzun süre varlığını
sürdüremez ve bir süre sonra geri
plana itilir. Ancak Mısır devletinde Firavunlar dönemine olan ilgi

asla sönmemiştir. Çünkü Mısır
devleti köklerinin hep o dönemlerde olduğunu düşünmektedir.
Bu durumun canlı örneğini ise
günümüzde Sisi yönetiminde
görmekteyiz. Sisi yönetimi eğitim
ve kültür politikaları ile tekrardan
Firavunlar dönemini canlandırmayı hedefler gözükmekte.
Nisan başında 18 kral ve 4
kraliçe mumyası, 'Firavunların
Altın Geçidi' olarak adlandırılan
kortejle Kahire'deki müzeden
Giza'daki yeni müzeye taşındı.
Oldukça gösterişli bir şekilde
yapılan bu geçit, bizlere az önce
bahsettiğimiz hususları tekrar
düşünmeye itiyor. Ayrıca son
yıllarda Mısır genelinde yapılan kazılar, bulunan yeni mezar
kalıntıları ve bunlar üzerinden
dünya piyasasına yapılan tanıtım çalışmaları Mısır’ın ilgisinin
nereye dönük olduğunu bizlere
gösteriyor. Son olarak ise antik
döneme dair ilginin sırf turizm
maksatlı olmadığını göstermek
adına Mısır Eğitim Bakanlığının aldığı kararı hatırlamamız
gerekiyor. İlkokul seviyesindeki
öğrencilerin programına dört yıl
boyunca Mısır hiyeroglifisi okuma dersi eklendi. Böylece daha
ilköğretim düzeyindeki öğrencilerden başlayarak Antik Mısır
uyanışı tekrardan hortlatılmaya
çalışılacak. Müslüman kökenlerin
göz ardı edildiği, İslam tarihinin
adeta ‘karanlık çağ’ olarak görüldüğü Mısır’da Sisi dönemiyle birlikte putperest kökenler tekrardan
diriltilmeye çalışılıyor. Binlerce
alimin mezarını bakımsız halde
bekleten Mısır yönetimi, “asıl kökenleri” mevzu bahis olduğunda
milyon dolarlar harcayarak gösterişli etkinlikler yapabiliyor. Bu
anlamda Türkiye’nin yakın tarihi
ile de benzerlik kurabileceğimiz
Mısır’ın gidişatını takip etmek
bizim için önemli gözüküyor.
Haber-Yorum:
Abdulkerim Kiracı
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“Arap Baharı” olarak isimlendirilen ve toplumların otoriter rejimlere başkaldırısı şeklinde ifade edilen isyan dalgasının ilk başladığı günlerde Türkiye, bölge rejimleriyle olan tüm iyi ilişkilerine mukabil halkların isteklerinin gerçekleştirilmesi hususunda tavrını koydu. Nitekim Tunus’ta Zeynel Abidin bin Ali ve Mısır’da
da Hüsnü Mübarek’in çekilmesiyle istenen netice elde edildi. İki ülkede de yapılan seçimler neticesinde Ak Parti Türkiye’sini kendisine rol-model olarak seçen
yönetimler iktidara geldi. Bu süreçte Türkiye iki ülkeyle Arap Baharı öncesinde olduğundan daha yakın ilişkiler geliştirdi. Bilhassa Arap dünyasında özgül ağırlığı
fazla olan Mısır ile Türkiye’nin müşterek bir fay hattı oluşturması bölge ülkeleri açısından ümit vadeden bir durumdu; maalesef bu ortaklık çok uzun sürmedi ve
seçimler neticesinde Müslüman Kardeşler Hareketi’nin desteğiyle cumhurbaşkanı seçilen Mursî, kendi Genelkurmay Başkanı Sisi tarafından devrilince Türkiye ile
Mısır arasındaki ilişkiler de kopma noktasına geldi.

MISIR’IN KABUL ETTIĞI BATI KUYRUKÇULUĞU ROLÜ
Tıpkı Körfez’deki rejimler gibi İran sopasıyla korkutulan, ekonomik sıkıntılarıma çare bulayım derken
burnundan halkalanan Mısır, ABD-İsrail ekseninde
BAE ve Suud ile birlikte kuyrukçuluk rolünü üstlendi.
Sisi, 2017’de Suudi Arabistan’da küreye elini koyan
isimlerden biri oldu. İsrail için elinden geleni yaptı, Sisi liderliğinde Filistin davasının bitirilmesinde

TÜRKIYE-MISIR
FAY HATTI
PARÇALANDI
Bölgenin ve Müslümanların istikbali açısından son derece ehemmiyetli bir fay hattı oluşturma potansiyeli haiz ikinin ülkenin arası
bu gelişmelerle birlikte açılırken
2013 itibariyle diplomatik ilişkiler
maslahatgüzar seviyesinde devam
etmeye başladı. Sisi’nin zulmüne
maruz kalan İhvan-ı Müslimin’e
Katar ile birlikte Türkiye sahip
çıkmayı sürdürdü. Türkiye’nin bu
tavrından rahatsızlık duyan Mısır
ile ilişkiler o gün bugün sürekli
gergin seyretti.

TÜRKIYE-MISIR
GÖRÜŞMELERI BAŞLADI
Son aylarda Türk dış politikasında son derece
sert bir manevralar yapıldığı görülüyor. Amerikan
başkanlık seçiminin ardından tüm ülkeler yeni Amerikan başkanı Biden’ın tutumuna göre pozisyonlarını
güncellerken, Türkiye’nin ise henüz birkaç ay önce

önemli bir rol oynadı. Her fırsatta Türkiye aleyhinde
faaliyetlerini sürdürdü. Libya’da Türkiye’ye karşı dolaylı yoldan savaşma cüretini gösterdi. Doğu Akdeniz’de İsrail ile birlikte Türkiye’nin karşısında konumlandı. İslâm düşmanlığı ve firavunizm politikasıyla
hâlâ modern çağın firavun krallığı olma yönündeki
faaliyetlerini sürdürüyor.
Doğu Akdeniz’de sıcak çatışmanın eşiğine geldiği Yunanistan’la diplomatik bir müzakere süreci başlattığı,
yine Doğu Akdeniz ve Libya’da karşı karşıya kaldığı
ve sürekli devlet başkanları nezdinde ağız dalaşına
girdiği Fransa ile ilişkileri yumuşattığı, Dağlık Karabağ
savaşıyla beraber İsrail ile yakınlaşmaya yeşil ışık yaktığı, 2013’teki darbeden beri diplomatik ilişkileri en
alt düzeyde sürdürdüğü Mısır ile yeni bir diplomasi
süreci başlattığı günleri yaşıyoruz. Bu keskin manevranın birtakım tavizleri içinde barındırdığı aşikâr. Belli
noktalarda taviz vermeden istenilenin alınamayacağı
da ortadayken, Türkiye her istediğini alıyormuş da,
mevzu bahis devletler Türkiye’ye yanaşıyormuş gibi
bir hava estirilmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Zira
vaziyet bu olsa idi, mesela iki gün evvel Türk-Yunan
dışişleri bakanları görüşmesinde, zannediyoruz ki
Yunan dışişleri bakanı herkesin şahit olduğu o küstahlıkları yapamazdı.
Elbette devletler menfaatleri çerçevesinde bir
takım keskin manevralar yapabilir, bir sahada kavga
ettiğiyle diğer alanda işbirliğine de gidebilir. Uluslararası politikanın tabiatı böyledir. Fakat bir takım önemli
noktalar tesbit edilmez, kırmızı çizgiler çizilmez ve
gerçekler sümenaltı edilmek istenirse, yarın karşılaşılacak problemlerin çözümü de bir o kadar zahmetli
olur. Bu sebeple verilen tavizlerin ne olduğunun,
karşılığında alınanların yeterli olup olmadığının da
muhakeme edilmesi zaruridir.

TÜRKIYE-MISIR GÖRÜŞMELERI BAŞLADI
Bu hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri
Bakanı Sami Şükrü ile telefonda görüştü. Mayıs ayının başında ise
Mısır’dan bir heyetin Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı.
Birkaç aydır Türkiye ile Mısır arasında istihbarî düzeyde görüşmelerin yapıldığı biliniyordu. Mart ayının
başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama
yaparak ilişkilerin seyrine göre Doğu Akdeniz’de Türkiye
ile Mısır arasında deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalanabileceğini, daha sonra yaptığı bir açıklamada ise diplomatik temasların başladığını ifade etmişti. Bu
hafta ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri
Bakanı Sami Şükrü ile telefonda görüştü. Mayıs ayının
başında ise Mısır’dan bir heyetin Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı.
Türkiye’deki bu haberlere paralel olarak Mısır basınında Türkiye’nin taviz vermeye hazır olduğu yazıldı. Bazı
Türk basın kuruluşlarında da Mısır’ın Türkiye’ye birtakım

şartlar sunduğu Türkiye’nin de kabul etmeye yakın olduğu iddia edildi. Nitekim en ehemmiyetli haberlerden biri
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri’nin “Türkiye’deki Müslüman
Kardeşler’e ait kanalların kapatılmasını istedik ve olumlu
karşılandı.” şeklindeki beyanıydı.
Bugüne kadar darbeci olması ve Müslüman halkına
zulmü sebebiyle Türkiye’nin karşısında yer aldığı Mısır ile
görüşmelere başlamasını, hatta savunduğu Müslüman
Kardeşlerle alakalı mevzularda taviz verdiği söylentilerini Arap dünyasını yakından takip eden Gazeteci-Yazar
Mustafa Özcan’a sorduk. Özcan, bu hususta şu ifadeleri
kullandı:
“Geçmişi hatırlayalım, “İsrail’e koşun” diye bir şey
vardı, Arap ülkeleri İsrail’e koşuyordu. Bugün de maalesef
Tunus gibi ülkeler, Tunus’un Cumhurbaşkanı Kays Said
esasında bir devrim ülkesini temsil etmesine rağmen
karşı devrim merkezi olan Mısır’ı ziyaret etti. Son zamanlarda Mısır hiçbir şey yapmadan artıya geçti. Türkiye meselesinde de öyle.”

Mustafa Özcan
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“TÜRKIYE
KENDI AYAĞINA
SIKAR!”

“Türkiye duruşundan
vazgeçmemeli”
Türkiye’nin Mısır’ın talepleri karşılığında
neler isteyeceğini de sorduğumuz Özcan,
“Bu politikaları çok sağlıklı görmüyorum.
Türkiye bunun karşısında ne alması lâzım?
Oradaki insan haklarının düzeltilmesi,
hapishanedeki adamların çıkartılmasını
istemesi lâzım. O zaman dengeli bir durum
olur.” derken bu sözlerin alınmasının dahi
değişikliğe sebep olmayabileceğini “Sen
tek taraflı Müslüman Kardeşleri vereceksin, adamın orada ne yapacağı belli değil.
Adamları hapishanede yargısız infaz yaparak öldürüyorlar. M. Mursi bunun en büyük
örneklerinden bir tanesi. Burada jeopolitik
zorunluluklar olabilir; ama temel duruştan
da vazgeçmemek lâzım.” ifadeleriyle dile
getirdi.

“DIŞ POLITIKANIN
TUTARLI YÜRÜMESI GEREKIYOR”
Türkiye’nin dış politikadaki
sert manevrasını da değerlendiren Özcan şunları söyledi:
“Burada inisiyatif ve duruş
meselesi çok önemli. Bu noktalarda bir kırılma, geriye savrulmanın olduğu kesin, bunun inkâr
edilebilir bir tarafı yok. Bunun
karşılığında, “jeopolitik birtakım
ilerlemeler sağlanabilir” deniliyor
ama ben buna katılmıyorum.
Bakın Yunanistan ile ilişkilerimizi
tamir etmek istiyoruz, ne oluyor?

Geri tepiyor. AB ile ilişkileri tamir
etmek istiyoruz, ne oluyor? Bir
protokol sorunu oluyor ve tekrar
başa dönüyoruz. Bu işler hemen
temenni ettiğin gibi düzelecek
durumda değil. Doğrusunu yapmak lâzım, geçmişte yanlışlarımız
oldu. Özellikle AB noktasında
yanlış politikalarımız oldu. Onların yanlışı olmadı mı, oldu. Ama
bizim de yanlışımız oldu. Bizim
sorumluluğumuz kendi hanemizde yanlış yapmamak, Avrupalıla-

KARŞILIKSIZ TAVIZ
TÜRKIYE’YI BOĞAR!
Türkiye, dört bir taraftan envai çeşit
düşman tarafından kuşatılmış vaziyette.
Bu kuşatmayı yarmanın yolu taarruzdan
geçerken son bir gayret tansiyonu yükselten taraf olarak görünmemek adına diplomasi masasına oturulması kanaatimizce
beyhude bir çaba olsa da bir strateji
olarak nitelendirilebilir. Bir faydası
olmayacağını düşünsek de, Yunanistan meselesinde olduğu
gibi en azından uyumsuzluğun
bizde olmadığı uluslararası kamuoyuna gösterilebilir. Bir faydası olmayacağını söylüyoruz, çünkü düşman
seni bir şekilde boğmayı kafasına
koymuş durumda. Çemberi
her geçen gün daraltıyor.
Bu şartlar altında karşılığı
alınmadan diplomasi masasında verilen tavizin, elini
verip kolunu kaptırmakla
eşdeğer olacağı asla unutulmamalıdır.

rın yanlış yapması onların kendi
sorumluluğu, bizim mukabele
etmemiz de bizim vazifemiz. Dış
politika uzun nefesli ve tutarlı
bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Günlük politikalardan, şahsi
heveslerden kaçınılması lâzım.
Bu dostumdur, şu düşmanımdır,
şöyledir böyledir vs. bunlardan
mümkün mertebe kaçınmak lâzım. Ama Türkiye’deki politikalar
maalesef böyle yürüyor.”

Görüş: Faruk Hanedar

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi ortada bir
takım tavizler verildiği iddiaları varken Mısır, Yunanistan gibi ülkelere karşı yürütülen
bu yeni politikanın Türkiye’nin başarılarından kaynaklandığı iddiasını eleştiren Özcan,
“Bu tenakuzları başarı olarak sunmak yanlış. Sonuç itibariyle Türkiye, darbeci vasfına
karşı olmasından dolayı haklı bir duruşu
temsil ediyordu; ama bugün gelinen noktada ister jeopolitik zorunluluklar diyelim,
ister başka bir şey, Türkiye şu anda bu ilişkilerde talep eden konumda, talep edilen değil. Her zaman zeytinyağı gibi üste çıkmanın
bir alemi yok. Bu ilişkilerde talep eden bir
rolde olmamıza rağmen bunu başka türlü
söylemek yanlış olur. Doğrusunu söylemek
lâzım ki, yanlışlardan ders çıkartalım ve
doğru bir politika izleyelim. Sonuç itibariyle
denilenler büyük çapta doğru. Mısır daha
fazlasını istiyor, Türkiye bunu veriyor mu?
Hayır. Şöyle söyleyelim, Mısır’ın elinde zannediyorum listeler var ve Türkiye’den bazı
isimleri istiyor, bunların birtakım kundaklama faaliyetlerine vs. katıldığını söylüyor.
Tabiî ki, Türkiye’nin elinde buna dair bir
belge yok. Mısır, Müslüman Kardeşler’in
bir şekilde yok edilmesini, daraltılmasını
istiyor. En başta muhalif basın organlarının,
özellikle kanallarının susturulmasını istiyor.
Bu çerçevede iki şey oldu. Birincisi M. Nasır
diye siyasî yorumlar yapan adam süresiz
bir şekilde programını askıya aldı. Keza EşŞark kanalında Mutez Matar isminde bir
gazeteci vardı. Arap dünyasında Mısır’a
yönelik olarak etkin bir isimdi. Bu iki etkin
isim Mutez Matar ve M. Nasır muhalif Mısır
kanalları içinde Mısır’ı sarsan yorumculardı. Bunlar süresiz bir şekilde izne çıkartıldı.
Bunlar anlayışla karşılanabilir ama bundan
ötesi ne olacak? Mısır, Türkiye ile ilişkilerin
gelişmesi babında bazı ön şartlar ileri sürüyor. Türkiye bu ön şartları yerine getirdiği
zaman kendi ayaklarına sıkmış olur.” dedi.
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iktibas

İMAN VE ISLÂM ATLASI'NDAN ORUÇ BAHSI...
Bilgi
*Hicretin ikinci yılı farz kılındı.
Kâinatın Efendisi Medine’ye bağlı
11 aylık hayatlarında 9 Ramazan
idrak ettiler ve bunların dördünde
29, beşinde de 30 gün hesabiyle oruç
tuttular…
Ceza
*Tutulamayan orucun kazası
güne gün, kast ile bozulanın da 1
güne aralıksız 60 gün… Yahut 60
fakiri sabah-akşam doyurma şekli…
Keffaret mecburiyeti…
Bozmaz
*Unutularak oruç bozucu fiillerden birini işlemek, yemek, içmek,
orucu bozmaz. Hatırlayınca kendine
gelmek, ağızdakini tükürmek ve oruca devam etmek icap eder.
*İnzal olmaksızın öpmek…
*Uykuda ihtilâm olmak…
*Cünüplük… (elde olmayan)
*Ağız içi balgamı yutmak, burun
akıntısına boğaza çekmek…
*Kulağa su kaçırmak…
*İstenmeden boğaza toz veya duman girmesi…
*Boğaza sinek kaçması…
*Ağızda kalan lezzetlerin tükürükle yutulması…
*Dişlerde kalan yemek artıklarının nohut tanesine varmayacak kadarını yutmak.
*Dışarıdan susam tanesi kadar bir
maddeyi, lezzeti olmamak şartiyle
çiğnemek…
*Dıştan ilaç sürünmek, vücuda
akıtmak…
*Bıyık ve sakal yağlamak…
*İstemeden kayyetmek… Ağız
dolusu olmadan…
*Gelen kayyin kısmen ve cüz’i,
geri gitmesi…
*Ağıza parmak sokup az miktarda
kayy getirmek…
*Hacamat olmak…
*Bozmayı düşünmek…
*Günah işlemek…
Bozar
*Yenilen ve içilen her şey…
*İçe çekilen duman… Hususiyle
sigara dumanı…
*Buruna çekilen her şey… İlaç ve
enfiye…
*Madenî veya nebatî, ne olursa
olsun bir şey yutmak
*Kulağa yağ damlatmak…
*Dışarıdan boya vesaire gibi bir
karışım olan tükürüğü yutmak…
*Yağmur, dolu ve kar yutmak…
*Ağız ve burun yıkarken suyu
boğaza veya genze kaçırmak…
*Ağız dolusu gaseyan…
*Zaman hesabında yanılarak oruç
bozucu bir fiilde bulunmak…
*Kadın veya erkekte edep yerleri-

Niyetlinin mazur ve
mecbur olarak orucunu
bozacağı bu benzerleri
fiillerde kaza, gününe
gün olduğu halde, bile
bile bozanlara keffaret
icap eder; unutma
hallerindeyse oruç
bozulmamışken bozuldu
sanıp yemekte devam
ederlerse, o günün
kazasından başka bir
borç altına girmezler…

ne pamuk veyabez cinsinden de olsa
dışarıdan bir şey tıkamak…
*Niyetlinin mazur ve mecbur olarak orucunu bozacağı bu benzerleri
fiillerde kaza, gününe gün olduğu
halde, bile bile bozanlara keffaret icap
eder; unutma hallerindeyse oruç bozulmamışken bozuldu sanıp yemekte
devam ederlerse, o günün kazasından
başka bir borç altına girmezler…
*Uykuda bir insanın ağzına bir
şey koymak ve damlatmak ve yine
uykuda veya baygın bir kadınla cinsi
temas, oruç bozucu olmak mahiyetini değiştirmez ve fiilden sonra farkına varanın kazasını gerektirir. Fail ve
farkında olan, günahtadır.
Mekruhlar
*Başından beri kaydettiğimiz
üzere, bir vazifeyi kendi oldurucu
şartları içinde belleyip, bozucu şartları, yani (antitez)leri üzerinde fazla
kurcalayıcı olmamak ve onları hesaplamaktan müstağni kalmak yegâne
yol… Körün nelere bakıp nelere
bakmayacağı üzerinde öğüt almaya
ihtiyacı yoktur. İslâm’da vazife aşkı
ise o vazifeyi zayıflatıcı her şeye karşı
kör olmak gibidir. Hangi Müslüman,
kendisi oruçsuz da olsa, uyuyan veya
baygın yatan zevcesiyle fiilen temas
edebilir ki, böyle bir iş vukuunda
hükmün ne olacağına merak etsin?..
Böyleyken ihtimaller ve imkânlar
âlemi, şeriate her şeyi hesap etmek
zorunu yüklüyor ve fıkıh ilmi, mikroplarda uğraşan bir (bakteriyolog)
misali, kendi (tez)inin yanında bütün
(antitez)leri toplamak ve göstermek
borcu altında kalıyor. Bu kaydı başa
aldıktan sonra orucun mekruhlarını
sıralayabiliriz. İlk tespit hatırlanması
ve yapılmaması gerekirken, yapılması
ile orucu bozmayacak gaflet fiillerinin büyük kısmı… Mekruh…

*Boğaza kaçırmadan yemek tadmak… Mekruh…
*Sakız ve benzerlerini çiğnemek...
*Kadına sarılmak, öpmek…
*Tükürüğünü ağzında biriktirip
yutmak…
*Kan aldırmak… Hacamat…
*Meşakkat verici işler…
*Ağız ve buruna zaruret fazlası su
çekmek…
Sünnetler
*Sahura kalkmak…
*Sahuru geç yemek...
*İftarı geciktirmemek…
*İftarı hurma veya su ile başlatmak…
*Bellibaşlı iftar duaları…
Mübah Kılan Şeyler
*Müminde fiilen oruç tutmamayı
mübah kılıcı 8 hal sayılmıştır.
*Hastalık, yolculuk, zor altında
olmak, gebelik, emziklilik, korkulu
açlık, kaygılı susuzluk, düşkün ihtiyarlık…
*Hastalık: Her nevi kudret kesici
maraz… Hastaya bakan da aynı müsaade içinde…
*Yolcu: Devrimizin ulaştırma imkanlarına göre hiçbir zorluk çekmese
de müsaadesine sahip…
*Zor altında olmak: Kötülük gelebilecek biri tarafından cebredilmek…
*Gebelik: Açlığın gebeye ve çocuğuna zarar vermesi hali…
*Emziklik: Anneyi zaif düşürmek
ve çocuğunu besleyememek durumu…

*Korkulu açlık…
*Kaygılı susuzluk.
*Düşkün ihtiyarlık: Açlık ve susuzluğa dayanıklılığını kaybettirici
bitkinlik…
*Böyleleri ya kaza, yahut hallerinin devam takdirinde fidye verirler…
*Fidye Ramazan başında da sonunda da verilebilir.
*Fidye, oruç tutulamayan her
güne karşılık, Fıtır Sadakası miktarınca bir fakire doyumluk para
ödemektir. İhtiyarlıktan gayri özür
hallerinde mani geçince kaza etmek
icap eder. Fidye, sonradan imkân kazananların borcuna karşılık olamaz.
Borcun imkân ve avdet eder etmez
bizzat ve bilfiil ödenmesi lâzımdır.
*Oruç kazalarında, keffaret cezasında olduğu gibi kesintisiz gitmek
şart değildir. Dinlene dinlene, kaza
günlerini atlata atlata gidilebilir.
*Kazalarını yapamayan ve fidyelerini veremeyen namazda olduğu üzere, ölümünden sonra iskat yapılmasını vasiyet etmelidir. Vâcip… İlâhi
rahmet bu noktaya kadar kapılarını
açmıştır. Fakat rahmet kapıları açık
diye sağlığında vazifeden kaçmak
iman ve vicdana sığmaz.
*Nafile oruçlarda ziyafet, hem ziyafet sahibine hem de davetliye oruç
bozma cevazını verir.
Necip Fazıl Kısakürek
İMAN ve İSLÂM ATLASI
Sh. 171-175
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GENÇLIĞE HEDEFSIZLIĞI
IZAH ETME STRATEJISI
Toplantıda gençlerin ve Z kuşağının
AK Parti’ye bakışı masaya yatırıldı.
Gençlerin AK Parti’ye niçin
oy vermesi gerektiği, eski Türkiye’nin
nasıl olduğu ve 2023’ün öneminin
anlatılmasına yönelik
değerlendirmeler de yapıldı.

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, AK Parti Gençlik
Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti. Yeni projelerin sunulduğu toplantıda, 2023
seçimlerinde ilk defa oy kullanacak
gençlere yönelik yeni dönemin yol
haritası belirlendi.
Toplantıda, Erdoğan’a Gençlik
Kolları tarafından, 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlere yönelik hazırlanan projelerle
ilgili sunum yapılırken bunlar
arasında ‘İlk oy ilk heyecan’ projesi
de vardı.
Toplantıda gençlerin ve Z kuşağının AK Parti’ye bakışı masaya
yatırıldı. Gençlerin AK Parti’ye
niçin oy vermesi gerektiği, eski
Türkiye’nin nasıl olduğu ve 2023’ün
öneminin anlatılmasına yönelik değerlendirmeler de yapıldı.
Hazırlanan projeye göre özellikle
Türkiye’nin AK Parti döneminde
ulaşım, sağlık, köprü, otoyol, havalimanları, savunma ve uluslararası
alanda attığı adımların anlatıldığı
görsel videolar sosyal medyadan
paylaşılacak ve sosyal medya daha
aktif kullanılacak.
Öte yandan AK Parti tarafından
daha önce yapılan bir çalışmada

gençlerin oy kullanmasında ailelerinin yüzde 75 etkisinin olduğu
belirlenmişti. AK Parti, bu çalışmayı da göz önüne alarak genç seçmenlerin aileleriyle bire bir temas
kurmayı hedefliyor.
Eski Türkiye'yi Kimse Merak Etmiyor, Yenisi, En Yenisi Nerede?
Ak Parti, yapmış olduğu son
seçim kampanyalarında ısrarla “neden ben” sorusuna “eski Türkiye’yi”
işaret ederek cevab veriyor. Bu artık
partide bir alışkanlık hâline gelmiş
olacak, gerek partinin siyasîleri gerekse iktidara yakın medya
kuruluşlarının yaptığı yayınlarda
sürekli “eski Türkiye”nin ne kadar
da kötü olduğu, Ak Parti’nin bunu
nasıl iyileştirdiği anlatılıp duruluyor. Yiğidi öldürelim ama hakkını
yemeyelim, gerçekten de Ak Parti
döneminde Türkiye’nin birçok
sorununa çözüm getirildi, pek çok
yatırım gerçekleştirildi, bunu kimse
inkâr edemez; fakat umumiyetle ihtiyarların huyudur, belli bir
yaşı aştıktan sonra kimi ihtiyarlar
gelecekle alâkalı konuşmayı bırakır,
sürekli olarak geçmişte yaptıklarından konuşmaya başlarlar, çünkü
artık gelecek ufukları daralmıştır,
hem zaten kurdukları hayalleri gerçekleştirecek kudretten de düşmüş
görürler kendilerini. Ak Parti’ninki
de o hesap, geleceğe dair belirlediği
bir ufuk yok! Sürekli olarak geçmiş
icraatlarından bahsediyor ve bu
artık o kadar sürekli hâle gelmiş
bulunuyor ki, bir müddet sonra
insanı bıktırıyor.

Ak Parti’nin yalnız gençlere
değil, yetişkin seçmene de kendisini ifâde etmesi için yeni, müşahhas
ufuklar belirlemesi şart. Hem zaten
hedef değil midir, tayin edildikten sonra her şeyi kendisine göre
tanzim eden. Bu kadar çok ardına
bakan, önüne çıkan her çukura
düşmeye mahkûmdur.
Gençlik
Eskiden gençlerin vaziyetini
tenkid etmek için derlerdi ya, “Bu
ileride anasına babasına bir bardak
su bile vermez!” diye, ha işte biz
şimdi öyle bir devirde bulunuyoruz
ki, ana babalar vermeyeceklerini
ve vermedikleri gibi bir de üzerine
kamyon yüküyle lâf edeceklerini
bildikleri için çocuklarından bir
bardak su bile isteyemiyorlar. Hâl
böyleyken, Ak Parti, kendisini
gençliğe anlatmanın stratejisi ola-

rak onların aileleriyle görüşecekmiş. Bir siyasî iktidar, kendi elinde,
kendi döneminde yetişen, eğitimini
kendisinin verdiği gençliğe ne
kadar yabancı olabilir? Biz söyleyelim, ancak Ak Parti kadar yabancı
olabilir.
Bir de biraz evvel ifâde ettiğimiz gibi bu gençliğe aile üzerinden
anlatılmaya çalışılacak olan da Ak
Parti’nin gençlik için hazırladığı
vizyon da değil ha, geçmişin ne
kadar kötü olduğu.
Hayret
19-20 senedir devleti idare
eden, iktidar olarak ayrı parti olarak ayrı “iletişim” teşkilâtları olan
bir siyasî parti, herhalde otursa ve
ben acaba kendimi nasıl ederim
de ifâde edemem diye düşünseydi,
ancak bunu bulabilirdi. Gerçekten
de tebrik ederiz.Pes!

YARGITAY, FETÖ'YE YARDIMDAN CEZA ALAN
AHMET ALTAN VE NAZLI ILICAK HAKKINDAKI KARARI BOZDU
Yargıtay, 16'ıncı ceza dairesi,
FETÖ'nin darbe girişimi davasında
Ahmet Altan'a verilen 10 yıl 6 ay
hapis ile Nazlı Ilıcak hakkındaki
8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin
temyiz incelemesini tamamladı.
Her iki sanık hakkındaki hükmü
bozan daire, tutuklu sanık Altan'ın,
bozma gerekçesi ve tutuklulukta
geçirdiği süreyi dikkate alarak
tahliyesine karar verdi.
Dairenin bozma kararını, Türk
Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçesiyle aldığı öğrenildi.
Davanın Geçmişi
Ilıcak ve Altan daha önce

FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında İstanbul 26. Ağır Ceza
Mahkemesinde yargılanmış ve
"darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
çarptırılmıştı. Yargıtay 16. Ceza
Dairesi ise sanıkların eylemlerinin
"silahlı terör örgütüne bilerek ve
isteyerek yardım etme" suçunu
oluşturduğu gerekçesiyle hükmü
bozmuştu. Bunun üzerine yeniden
yargılama yapan İstanbul 26. Ağır
Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019'da
"silahlı terör örgütüne bilerek ve
isteyerek yardım etme" suçundan
Altan'a 10 yıl 6 ay, Ilıcak'a ise 8 yıl
9 ay hapis cezası vermişti. Kararın

temyiz edilmesi üzerine dosya yeniden Yargıtay’a gelmişti. Kararın
ardından başta Kemal Kılıçdaroğlu

olmak üzere tüm Batıcılar Altan
ve Ilıcak’ı arayarak geçmiş olsun
deme kuyruğuna girdiler.
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Nereden Nereye ve Nasıl Geldik

Kemalizm, Muhafazakârlık ve İtikada Suikast
Enes Bayramoğlu
Bu ülkenin, daha doğrusu bu ülke
Müslümanlarının başına ne geldiyse
itikadi bozukluktan, itikadi karmaşadan geldi. CHP’nin, Kemalizmin bütün pisliğine, bütün zulümlerine rağmen Ehl-i Sünnetin pırıl pırıl itikadı
alttan alta halkımız içinde yaşıyordu.
Hocalar etrafında, meşâyih-ı kiram
etrafında az da olsa bu damar arı bir
şekilde devam ediyordu. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı kavramı, ne olursa
olsun faize, harama bulaşmama düşüncesi, helal rızık kaygısı insanımız
tarafından sürdürülüyordu. 1943'te
Merhum Üstad Necip Fazıl, Büyük
Doğu dergisiyle meydan yerine çıktığında, bu meydanlardan yuhalarla
kovulan İslam'ı tekrar meydan yerine
dikiyor. Bütün bir Anadolu sathını
bir kıvılcımla tutuşturuyordu. Müslümanları izzetli ve şerefli olmaya davet
ediyordu.
Ne zaman ki bu ülke modernist
tercüme ile tanıştı, her şey birbirine
girdi.
İbn-i Teymiye, Vehhabilik, Mason
ve İngiliz muhibbi dörtlü çete (Afgani-Abduh-Reşit Rıza-Ahmed Han),
Musa Carullah, Fazlurrahman, Ali
Şeriati, Mutahhari, Humeyni, Seyyid
Hüseyin Nasr, Mevdudi, Hamidullah,
Ezher'in İngiliz güdümlü hocaları
tercüme edilerek İslam bunların
yazdıklarına indirgendi. Önce Hayrettin Karaman gibi tipler çıktılar
“İmâm-ı Âzam'ın görüşü varsa benim de görüşüm var, onun aklı varsa
benim de aklım var.” dediler. Büyük
alimlerimize itibar suikastı yaptılar.
Ondan sonra temel kaynaklarımıza
müsteşriklerden öğrendikleri yöntemlerle saldırdılar. Sonra hadisleri
eleştirdiler, sünneti inkâr ettiler. En
son Kur’an’a geldi sıra. “Bir tane sahih
hadis yok.” diyen ilk hadis profesörü
Sait Hatiboğlu, Yaşar Nuri, Mustafa
Öztürk, Hüseyin Atay, Bayraktar
Bayraklı, Ali Bardakoğlu, Salih Akdemir, Sait Şimşek, Hayri Kırbaşoğlu,
Emre Dorman, Mehmet Okuyan, Abdülaziz Bayındır, Sait Çamlıca, İhsan
Eliaçık, Mustafa İslamoğlu gibi tipler
türedi. Suret-i Haktan görünüp tüm
bu itikadı bozukları destekleyen, KURAMER’de, Diyanet dergisinde bunlara yer veren, her birine birer kanal
ayarlayarak televizyonlarda bunların
boy göstermesini sağlayan Mehmet
Görmezler türedi. Öbür yandan Fettoşlar, Adnanlar türedi.
Merhum Erbakan Hoca’nın eline
pusula yazıp Suud’a, Ezher’e, Pakistan’a okumaya gönderdiği tipler dön-

Etrafına topladığı,
eskiden “dava
arkadaşım” dediği
tiplerin açgözlülüğü,
hırsları, iş bilmezlikleri,
itikaden sapkın olmaları
Erdoğan’ın sırtındaki
en büyük kamburdur.
Erdoğan itikadı
önemseyip de Ehl-i
Sünnet’e sarılmazsa
işler daha da kötüye
gidecektir. Etrafındaki
itikadî sapkınlar onu
ne savundular ne
de bundan sonra
savunurlar. Gariban
Anadolu halkı Erdoğan’ı
seviyor. Bu itikadî
sapkınlar bu halktan da
nefret ediyorlar. Bu halkı
cahil müşrikler olarak
görüyorlar.

düler Anadolu'nun gariban Müslümanlarını müşrik ilan ettiler. Bunlar
Erbakan’ın partisine çöreklendiler
kadim Anadolu Müslümanlarını partiden uzaklaştırdılar.
Mezhepsizlik mezhebinden olan

sapıklar aldı başını gitti. Sıffin Savaşı,
Cemel Vakası yeniden tartışılarak
onlarca yıl kavgalar edildi.
Bunlara daru’l harp meselesi
eklendi. Tüm haramlar helale dönüştürüldü. Müslümanların okur yazar
kısmı haram yemeye alıştı.
Üretmen Han’da, Beyaz Saray’da
kitapçılık yapıp “İslâm satan” sayısız
müptezel türedi. Bunlar Anadolu’dan
gelen gençlerin zihinlerini iğfal ettiler. Hatta genç kızlarımızın zihinlerini iğfal etmekle kalmadılar gizli gizli
nikah kıydıklarını söyleyerek onlara
ev tutup bedenlerini, namuslarını da
iğfal ettiler.
Müslümanlar sistemi İslâmîleştirmek yerine mevcut sistemin nimetlerinden yararlanmak için İslâmî
kılıflar buldular.
Tesettüre moda geldi. Beş yıldızlı
İslâmî oteller oldu. Müslümanların
sahillerde yazlık villaları oldu.
(Kızını isteyen genç avukata, “Altınoluk’ta yazlık alırsan kızımı veririm!” diyen hacıbabanın hikayesini
bizzat bu avukattan dinledim.)
Bugün de Tayyip Erdoğan’ın yanındakiler %80 itibariyle Millî Görüş
geleneğinden gelenler. Ne oldu da bu
insanlara hepsi makamı, parayı görünce sapıttı ve harama bulaştı; karıya kıza düştüler? Bunların çocukları
neden Kemalist oldular?
Makamı elinden alınan bayrak
açtı. Hatta bazıları İslâm'ı da bıraktı.
(Abdullatif Şener, Levent Gültekin,
Mehmet Ocaktan, Mehmet Bekaroğ-

lu gibilerin yazdıklarına, söylediklerine bakın İslâm dairesinin dışına çıkıyorlar. Bilmiyorum farkındalar mı?)
Hepsinin nedeni bu itikat bozukluğu. Bu itikat bozukluğunun sebebi
de bir İngiliz ve ABD dolayısıyla CIA
projesi olan, 1500 yıllık İslam müktesebatını reddeden tercüme ithal
İslâmcılıktır.
Hatta biraz daha ileri gidip haklarını da teslim ederek diyeyim ki “Her
biri samimi pırıl pırıl Müslümanlar
olan, birçoğu şehid edilen İhvan-ı
Müslümin’in ileri gelenlerinden (Seyid Kutup, A. Udeh, Hasan El Benna
vs.) yapılan tercümeler de bir yarar
sağlamamıştır. Gençlerin şuursuzca
sloganik ayet ve hadis söylemelerine,
kendilerini allame görme şuursuzluğuna yol açmıştır.
Gelelim bu tercümelerin kimler
tarafından, nasıl ve niçin başlatıldığına:
İlk tercümeyi CIA’nın direktifiyle
MİT Müsteşarı Fuat Doğu yaptırmıştır ve MİT bütçesinden (daha
doğrusu CIA’ın verdiği parayla) para
vererek bastırıp dağıtmıştır. Tercüme
edilen ilk kitap Seyid Kutup merhumun “Adalet-i İçtimaiye” adlı kitabıdır. “İslam'da Sosyal Adalet” adıyla
çevrilmiştir.
Kitabı çeviren kişi de bir o kadar
ilginçtir: Yaşar Tunagür. Bu kişi İsmet Sezgin ile Süleyman Demirel’in
hiçbir yeterliliği olmadığı halde
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
yaptıkları kişidir. Bu Tunagür bir şey

yorum

Bir yandan Fettoş’a yol
veriliyor. Bir yandan
tercüme ithal İslâm
devreye sokuluyor.
Daha sonra bu tercüme
faaliyeti hız kazanıyor.
Salih Özcan bu işi
yapıyor. Bu kişinin de
MİT ve Fuat Doğu ile
ilişkisi var. Hatta birçok
kişiye tercüme parasını
ödemiyor. Kimse de
sesini çıkaramıyor.
Bu Salih Özcan MSP
milletvekili de olmuş bir
kişi maalesef. Çünkü
Suud’un Rabıta adlı
kuruluşundan da Salih
Özcan’ın Hilal Yayınevi
aracılığıyla para
geliyor. Bu paradan
parti de yararlanıyor.

daha yapmıştır. Tekirdağ’da ilkokul
mezunu imam olan Fettoş’u yine Fuat
Doğu’nun isteği doğrultusunda vaiz
yapan ve elinden tutup İzmir Kestanepazarı Camii’ne götüren kişidir.
Bir yandan Fettoş’a yol veriliyor. Bir yandan tercüme ithal İslâm
devreye sokuluyor. Daha sonra bu
tercüme faaliyeti hız kazanıyor. Salih Özcan bu işi yapıyor. Bu kişinin
de MİT ve Fuat Doğu ile ilişkisi var.
Hatta birçok kişiye tercüme parasını
ödemiyor. Kimse de sesini çıkaramıyor. Bu Salih Özcan MSP milletvekili
de olmuş bir kişi maalesef. Çünkü
Suud’un Rabıta adlı kuruluşundan da
Salih Özcan’ın Hilal Yayınevi aracılığıyla para geliyor. Bu paradan parti
de yararlanıyor. Tercüme yapanlara
buna rağmen para verilmiyor.
12 Eylül Darbesi'nde bütün dergiler yasaklanıyor, yanlış hatırlamıyorsam Ecevit’in çıkardığı dergi bile
kapatılıyor. Ama ne hikmetse Zafer
dergisi ve Sızıntı dergisi kapanmıyor.
Rahmetli Esad Coşan Hoca, dergi
çıkarmak için kaç kere müracaat ediyor; ama bir türlü izin alamıyor. İlk
müracaatından iki buçuk sene sonra
1983 Ağustos’unda ancak izin alabiliyor ve Eylül 1983’te “İslâm” dergisini
çıkarabiliyor. Rahmetli Üstad Necip
Fazıl, Büyük Doğu dergisini yeniden
çıkarmak istiyor. Kaç kere müracaat
ediyor, izin alamıyor. General Tahsin Şahinkaya Almanya'dayken izin
alabiliyor, yalnız Şahinkaya döner
dönmez izni iptal ediyor. Ama 12
Eylül’den üç ay 18 gün sonra yani
Ocak 1981’de bir dergi çıkmaya baş-

22 - 28 Nisan 2021

lıyor. Bu dergi Ercüment Özkan’ın
“İktibas” adlı dergisi. Buna nedense
izin veriliyor.
Cezaevlerine, Cumhuriyet gazetesi, Tercüman gazetesi bile alınmıyor.
Fakat mealcilik furyasını başlatan
Ercüment Özkan’ın dergisi “İktibas”
cezaevlerine koli koli gönderiliyor.
Özellikle de Ülkücü mahkumlara
teker teker veriliyor. İçerden Seyyid
Ahmed Arvasi’nin kitaplarını isteyen
Ülkücülere bu kitaplar verilmiyor;
ama “İktibas” dergisi yanında koli
koli tercüme kitaplar veriliyor. Ali
Şeriati’nin, Mevdudi’nin, Hamidullah’ın, Humeyni’nin kitapları veriliyor. Hatta ne hikmetse Merhum
Şehidler Seyit Kutup, Hasan Elbenna,
Ramazan El Buti vs.nin kitapları da
veriliyor.
Sonrasında içerden çıkan birçok
Ülkücünün hidayete erdim deyip Radikal İslamcılık, İrancılık, Vehhabilik,
Selefilik vs. davası güttüğüne şahit
oluyoruz.
80’li yılların ortalarından sonra
üniversitelerde Fettoşçuluk ve İrancılık- Teymiyecilik-Selefilik moda
oluyor. (Burada bir karmaşa da söz
konusu, Selefiler, Vehhabiler hatta
İhvan-ı Müslimin taraftarları Şia’yı
hiç sevmediği halde Türkiye’de İrancılar aynı zamanda Selefi-Vehhabi ya
da İrancı-Selefi-Vehhabi-İhvancı gibi
bir çorba durumundalardı.)
Üniversitelerde “Ehl-i Sünnet’im”
demek neredeyse zül sayılır olmuştu. Tasavvuftan söz etmek direkt
“müşriklik” diye damgalanıyordu. Bu
anlayış İlahiyatları kuşattığı gibi Refah Partisi kadrolarını da kuşatmıştı.
Merhum Erbakan Hoca, buna göz
yumdu. Hatta -daha önce Suud’un
Rabıtasından aldığı gibi İran’dan da
maddi destek mi alıyordu bilmiyorum (!)- destek oldu. İran’a gitti,
Humeyni’yi ve mollaları övdü. Video
teşkilatlarda tekrar tekrar izlendi.
Esad Hoca ve cemaati tû kaka ilan
edildi ve partiden uzaklaştırıldı. Bu
itikadî sapkınlar baş tacı edildi.
Radikal İslamcıların öğrenci
evlerine elektrik, su kaçak bağlanır
olmuştu. Ulaşım vasıtalarına para
vermek küfürdü, bir şekilde kaçak
göçek bedava binilmeliydi. Bunu
yapan cihat etmiş oluyordu. Cami
imamları “belam”, camiler müşrik
mekanlarıydı.
Böylece haram yemek meşrulaştı.
Evlilik, anne ve babadan habersiz
yapılabilirdi. İmâm-ı Âzam anne ve
babanın iznini şart koşarken yanılmıştı. Radikal İslâmcı gençler kendi
aralarında nikâh yapıp evleniyordu.
(Bu evliliklerin, Mut’a nikâhı furyasının daha sonra ne facialara yol açtığı
apayrı ve uzun bir konu. Mütesettir,
abdestli namazlı bir kızın bir yıl içinde -evlenip ayrılıp- beş kişi ile Mut’a
nikahı kıydığına şahit olmuşluğum
vardır.)
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90’lı yıllara gelindiğinde Müslüman Camia’da dolandırıcılık furyası
başladı. Avrupa’daki Müslüman işçilerin parasına göz dikildi.
Daha önceden bizzat Merhum
Erbakan Hoca’nın direktifiyle ve Avrupa Millî Görüş teşkilatı aracılığı ile
“Hepiniz birer Mercedes alın, seçim
dönemlerinde ülkeye bu arabalarla
gelin ve seçim çalışmasına katılın.
Partimiz zengin ve güçlü görünsün!”
düşüncesi aktarıldı. Gariban işçiler
birikimlerini lüks Mercedeslere yatırdılar ve denileni yaptılar. Refah
Partisinin seçim masrafları da yine
bu Avrupa’daki gariban işçilerden
geliyordu. (Bunlar atmasyon değil.
Memleketimde her seçim döneminde bu şekilde gelen birkaç kişi vardı.
Bizzat onlardan dinlediklerim.)
Müslüman camia lükse, maalesef
ki, Merhum Erbakan Hoca tarafından sürüklendi. Tesettür modasını
dergiler Erbakan Hoca’nın ailesiyle
yaptıkları röportajlarla pompaladılar.
Hidayete eren ve Millî Gazete’de yazar olan eski mankenler aracılığı ile
reklam ettiler. Çırağan’da düğünü, damada milyarlık saat hediye edildiğini
de Erbakan Hoca’da gördük.
Peki dolandırıcılık nasıl oldu?
Burada Refah Partisi iltisaklısı
bazı kişiler -niyetlerini bilemem, iyi
niyetli olabilirler- çok ortaklı şirketler kurdular. Valizlerini alıp Avrupa
Millî Görüş teşkilatlarının kapılarına
dayandılar. İşçileri ikna ettiler. Kâr
ortaklığı esasına göre para topladılar. Yimpaşlar, Kombassanlar, İttifak
Holdingler bu paralarla oluşturuldu.
Daha ufak çaplı biçimi birçok şehirde, ilçede faaliyete geçirildi. Bu
arada ülkedeki insanlardan da sayısız
kişinin parası alındı. Firmalar kuruldu, kâr payı verilmedi. Habire büyüyoruz, yatırım yapıyoruz, paranız
artıyor vs. denildi. Bu holdinglerin,
kuruluşların paraları hovardaca harcandı. Partiye, derneklere vs. hesapsızca aktarıldı. Spor kulüplerinde hiç
edildi. Mesela bir televizyon kurma
fikri oluştuğunda Merhum Erbakan

Ercüment Özkan

Hayrettin Karaman
Hoca, yaptırdığı araştırmayla “Haber
7” ya da “Haber Yeni” adlı bir yayın
kuruluşu olduğunu, bu kuruluşun
tüm basın alanlarıyla ilgili ruhsatı
olduğunu ve bu kuruluşun satılık
olduğunu öğreniyor. Yimpaş Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Dursun
Uyar’ı çağırıyor, “Bu firmayı satın al.
1 trilyona verecekler. Parayı öde hisselerini de falan falan kişilere devret!”
diyor. Dursun Uyar, derhal denileni
yapıyor. Kanal 7 böyle kuruluyor.
Çok ilginç olan bir şey var: Bu
arada Merhum Erbakan Hoca’nın
mal varlığı beyanında 148 kilo altını
olduğu gazetelerde manşet oluyordu. Bu televizyon kanalı neden o
altınların 3-4 kilosuyla değil de on
binlerce kişinin alın teriyle kurulan
YİMPAŞ’ın parasıyla alındı? Yimpaş’a
alın terini yatıran işçilerin paraları
hiç oldu; ama Merhum Erbakan Hoca’nın, çocuklarını birbirine düşürecek trilyonlarca mirası kaldı.
Kötü yönetim, sorumsuzca harcama ve sonrasında 28 Şubat’ın da baskısıyla bu şirketler battı. On binlerce
insanın alın teri olan parası berhava
olup gitti. İşçilere de bırak kârı yatırdıkları ana paradan bile kuruş ödenmedi. Haramzadelik her yere sirayet
etti. Bir yandan itikadî bozukluğun
haramı meşrulaştırması, bir yandan
bu holdinglerin yöneticilerinin yaptıklarıyla gırtlağımıza kadar harama
bulaştık.
Öyle oldu, böyle oldu. 28 Şubat
oldu. Her şey darmadağın oldu.
Sonra Ak Parti kuruldu. Refah
Partisindeki bu kadro Ak Partiye
geçti. Bunlara bir de ABD FETÖ’yü
yamadı. FETÖ’de zaten her yol
meşruydu. Müslümanlar iktidarda
makamlarda paraya düştüler. Kadına
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Mustafa Yeneroğlu
düştüler. Ahlâk sükût etti. Yıllarca
eleştirdiğimiz laiklerden daha beter
olduk. FETÖ yetişmiş eleman gücüyle Millî Görüş kökenliler bakan da
olsa milletvekili de olsa bunlara bir
şey yaptırmadı. Her şeyi kendi kontrolüne aldı. Davul Milli Görüşçülerin
boynunda, tokmak FETÖ’nün elinde
bir iktidar devam etti. Bu arada Hayrettin Karaman başimamdı. Diyalog
toplantılarının berdevamcısıydı.
Beşir Atalay, Abdullatif Şener, Mehmet Aydın gibi daha bir sürü itikadı
bozuk tipler de Diyanet eliyle Ehl-i
Sünnet’i, dini berhava ediyorlardı.
Partinin İslâm anlayışı mezhepsizlikti. Zaman zaman bu minvalde Tayyip Erdoğan’ın “Benim dinim Ehl-i
Sünnet de değil, Şia da değil İslam!”
sözü gibi faul konuşmalarına hepimiz
şahit oluyorduk. Diyanet kadroları
iki itikadî sapkın grup yani FETÖ ile
modernist zihniyete teslim edilmişti.
Bir yandan da modernist zihniyetin
kadın versiyonları öne çıkmaya başlamıştı. Tayyip Erdoğan’ın çevresindeki
danışman mevkiindeki kadın-erkek
tüm ilahiyatçılar itikadı bozuk modernistlerdi. Hidayet Şefkatli adlı bir
sapık ilahiyatçı danışmandı. Bu
tercüme İslamcılar da Tayyip
Erdoğan’a FETÖ kadar zarar
verdiler. Şimdi makamları elinden alınınca hepsi “Karar” gazetesinde
toplandılar ve Tayyip
Erdoğan’a zehir kusuyorlar.
Hele de parti
içinde ne oldum delisi olmuş bir kadın
güruhu var ki
-ben de anlamıyorum Tayyip
Erdoğan
bun-

Özlem Zengin

larda ne buluyor- bunların yaptığını
düşman yapmaz. Bunlar İslâm’a olan
inançlarını da yitirmiş. Hırsları tavan
yapmış, feministleşmiş, kendi kitlesine kin, nefret duyan bir grup mahluk. Tayyip Erdoğan’ın kaşıkla topladığını kepçeyle dağıtıyorlar. Halen de
buna devam ediyorlar. Kendilerine
dönük en küçük eleştiriye karşı saldırıyorlar. Özlem Zengin’in Ahmet
Şimşirgil’e ve Mehmet Boynukalın’a
saldırmasında bunu gördük. Bu güruh İslam’ın bir hakikatini isbatlıyor:
Kadından yönetici olmaz.
FETÖ’nün tasmasını elinde tutan
sahipleri, bu FETÖ’ye “Tayyip Erdoğan, anlaşmamızın dışına çıkıyor.
Boğun onu!” talimatı verdiler. FETÖ
ile kapışma başladı.
Tayyip Erdoğan’ın dirayetiyle
FETÖ temizlenmeye başlandı. Ama
Erdoğan’ın ekibinin, vekillerinin,
bakanlarının kılı kıpırdamıyordu.
Bir çoğu FETÖ ile değişik ilişkiler
içindeydi. Hatta ilahiyatçı bir milletvekilinin: “Cemaatle iş yapanlar köşe
oldular, ben kaldım. Ben de onlarla
çalışacağım.” dediğini onunla samimi olan bir arkadaşım aktarmıştı.
Makamlara getirdiği
bazı kişiler açıktan, bazıları
ise gizli gizli
FETÖ’ye
destek çıkıyordu. Hepsinin kirli
dosyaları,
videoları,
ses kayıtları
FETÖ’nün
elindeydi. Fakat Erdoğan pes
etmedi. Hayli bir
mesafe aldı
ama yetersizdi. Derken 15
Temmuz
patladı.
Hepsini
temiz-

Ak Parti kuruldu.
Refah Partisindeki
bu kadro Ak Partiye
geçti. Bunlara bir de
ABD FETÖ’yü yamadı.
FETÖ’de zaten her yol
meşruydu. Müslümanlar
iktidarda makamlarda
paraya düştüler.
Kadına düştüler. Ahlâk
sükût etti. Yıllarca
eleştirdiğimiz laiklerden
daha beter olduk.
FETÖ yetişmiş eleman
gücüyle Millî Görüş
kökenliler bakan da
olsa milletvekili de
olsa bunlara bir şey
yaptırmadı. Her şeyi
kendi kontrolüne aldı.
Davul Milli Görüşçülerin
boynunda, tokmak
FETÖ’nün elinde bir
iktidar devam etti.

leme fırsatı doğdu. Erdoğan özellikle
15 Temmuz’dan sonra eski ocağına
sarıldı, tüm kadrolara Milli Görüş
kökenlileri getirdi. Ama ne getiriş. Aç
kurtlara sürü teslim etmek gibi bir
şey oldu. FETÖ döneminden de kuyruk acısı olan, makam, para ve şöhrete ulaşamayan Millî Görüşçüler her
şeye saldırdılar. Tayyip Erdoğan kime
güvendiyse hüsrana uğradı. Kimi bir
yere getirdiyse yiyici çıktı. Kadın düşkününe dönüştü. FETÖ döneminde
yalnız olan Tayyip Erdoğan yine
yalnız ve yine işleri tek başına götürüyor. Makamlara, görevlere getirdiği

yorum

Millî Görüşçüler bir yandan iş yapmayıp yiyiciliğe soyundukları halde
bir yandan da Erdoğan’ı eleştirmeye
devam ediyorlar. Dün makam verdikleri de zaten ortadalar. Başbakan
yaptığı Davutoğlu FETÖ ile beraber
olup Erdoğan’ı Yüce Divan’a gönderme derdine düştü. Abdullah Gül,
Gezicilerle, FETÖ ile altını oyuyordu,
hâlâ da oymaya çalışıyor. Avrupa
Millî Görüş Teşkilatı Genelbaşkanı
Mustafa Yeneroğlu’nu getirmişti, Genelbaşkan Yardımcısı yapmıştı. Şimdi
en büyük düşmanı oldu. Saymakla
bitmez… Erdoğan’ın MGV’li diye
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetinde
görevlendirdiği adamın, FETÖ ile
ilgili bildiklerini korkusundan hiç
anlatmadığını, Devlet Denetleme
Kurulu’nda ifadeye çağrıldığında
“bilmiyorum” deyip nasıl geçiştirdiğini anlatsam Erdoğan için yüreğiniz
parçalanır. Kime güvensin bu adam?
Tayyip Erdoğan hatadan beri bir
adam değil bir sürü de hata yapıyor.
Etrafına topladığı, eskiden “dava arkadaşım” dediği tiplerin açgözlülüğü,
hırsları, iş bilmezlikleri, itikaden sapkın olmaları Erdoğan’ın sırtındaki en
büyük kamburdur. Erdoğan itikadı
önemseyip de Ehl-i Sünnet’e sarılmazsa işler daha da kötüye gidecektir.
Etrafındaki itikadî sapkınlar onu ne
savundular ne de bundan sonra savunurlar. Gariban Anadolu halkı Erdoğan’ı seviyor. Bu itikadî sapkınlar bu
halktan da nefret ediyorlar. Bu halkı
cahil müşrikler olarak görüyorlar.
Tayyip Erdoğan’ı desteklemek,
savunmak da düne kadar Müslüman
bile kabul etmedikleri Ülkücülere
düştü.
Biz mi? Biz BD-İBDA bağlıları
-Elhamdülillah- bu Ümmetin enayileriyiz. Kim İslâm’a yarayacak bir iş
yaparsa destekleriz. Bir makam mevki de verilmez, biz kötü çocuklarız.
Peki, bundan şikayetçi miyiz? Hayır!

yorum

22 - 28 Nisan 2021

19

“Nerede O Eski Ramazanlar?”

Osmanlı’da Ramazan: Ramazâniyye, Iydiyye ve İlâhîler
Abdulkerim Kiracı
‘Nerede o eski Ramazanlar?” sözü
çok kullanılan ve artık hakikatini
düşünmediğimiz bir ifade halini aldı.
Peki, bilhassa yaşlıların geçmiş Ramazanları yâd etmek için kullandığı
bu sözün bir gerçekliği olabilir mi?
Bu duyguların daha çok hissi olduğunu ve bizlerin de bu tecrübeye iştirak
etmesinin mümkün olmadığını düşündüğümüzde, sorumuzun cevabını
farklı bir tarafa yüzümüzü çevirerek
araştırmamız gerekiyor. Geçmişe dair
olumlu hislerin, kimi zaman ân’ın
tecrübesinden kaçacak bir sığınak
olarak kimi zaman da ömrün ilerleyen demlerinin verdiği hüzne neşe
katmak için kullanıldığını düşündüğümüzde aslında her insanın tabiatında bulunan bir şey olduğunu fark
etmemiz mümkündür. Peki geçmişe
gidip eski Ramazanları bugünden
ayıran şeylerin ne olduğunu sorduğumuzda nasıl bir cevap alacağız?
“Eski Ramazanlar” geniş bir mefhum evet, biz de bu nedenle geçmişi
Osmanlı; türü de Ramazan edebiyatı
olarak ayarlayalım. Günümüzde salgın koşulları nedeniyle kapı dışarı
adım atmaya bile zorlandığımız bir
dönemde yaşadığımızı düşünürsek,
Osmanlı’nın şuarâsının ve camilerinin nasıl bu ayı ihya ettiğini, ne tür
şiirler yazdığını incelemek gönüllerimize biraz olsun ferahlık serpecektir.
Osmanlı’da 14 ve bilhassa da
15. yüzyıldan itibaren Türkçe edebiyatının büyük yekuna erişmeye
başladığını görmekteyizdir. Akâid
kitapları, felsefe eserleri, ilmihaller ve
dahi astronomi eserleri bile Anadolu
Türkçesinde kaleme alınmaya başlanır. Bundan nasibini şiir ve gazeller
de almıştır. Bu yüzyıllardan itibaren
büyük şairler ortaya çıkmış ve bugün
dahi okunan eserler kaleme almışlardır. İşte böyle bir atmosfer içerisinde
Ramazan’a has formlar görmekteyiz.
Bunun ilk örneklerinden birisi “Ramazâniyye”lerdir.
Ramazâniyyeler, divan şairlerinin
Ramazan ayı vesilesiyle padişahlara,
yüksek rütbeli kişilere ve hâmilerine
sundukları çoğu kaside şeklindeki şiir
formlarıdır. XVII. yüzyıldan itibaren
yazılmaya başlanan ramazâniyyeler
XVIII. yüzyıl ve sonrasında yaygınlaşmıştır. Ramazâniyyeleri Ramazan
ayının dinî yönünü işleyenlerle daha
çok folklorik ve kültürel taraflarını
ele alanlar olmak üzere iki kısımda
değerlendirmek mümkündür. İlk
gruptaki manzumelerin en tanınmış
örneği Nazîm’e aittir. Çoğunluğu

oluşturan ikinci gruptaki manzumeler divan şiirinin toplum hayatını
yansıttığını göstermesi bakımından
önem taşır.
Ramazâniyyelerde sosyal hayatı
ilgilendiren birçok konu dile getirilmiştir. Hilâlin görülmesinin halka
top atılarak kandil yakılıp münâdîler
çıkarılarak ilân edilmesinin toplumda bir heyecana sebep oluşu, Ramazan’ın rahmet ve bereket mevsimi
olarak gelmesi gibi doğrudan günlük
hayata ilintili mevzulara değinilmiştir. Tütün tiryakilerinin durumuna
dahi değinilmiş ve iftarını tütünle
açan tiryakileri Sâbit, “Vakt-i imsâkteki micmere-i anberden / Hoştur
âlüfteye iftârda bir lûle duhan”* beytiyle tasvir etmekte, kahve tiryakilerinin durumları da, “Kadeh-i rıtl-i
giran mertebesi keyf verir / Kahve-âşâma ağır kahve ile bir fincan”**
mısralarıyla anlatılmaktadır.
En çok ramazâniyye yazan divan
şairi bu türde on üç kasidesi bulunan
Enderunlu Fâzıl’dır. Sâbit, Nazîm,
Edirneli Kâmî, Nedîm, Koca Râgıb
Paşa, Şeyh Galib, Enderunlu Vâsıf,
Sünbülzâde Vehbî gibi isimler dikkat
çeken ramazâniyye şairleri arasında
sayılabilir. Bihiştî gibi bazı şairler
de Ramazanı ve orucu vesile ederek
dinî-tasavvufî gazeller yazmışlardır.
Koca Râgıb Paşa’nın, Ramazan ayının ramazâniyyelerde konu edilen
yönleri üzerinde durarak yazdığı
gazeli makta‘ beytinin son kelimesinden dolayı “iftâriyye” adıyla anılmış
olup bu konuda tek örnektir.
Ramazan Bayramı’nı ve diğer
bayramları da kapsayan diğer bir
form ise “ıydiyye”dir. Türk edebiyatında ıydiyye yazılmasına ne zaman
ve hangi şair tarafından başlandığı

bilinmemektedir. Ancak XVI. yüzyıl şairlerinin divanlarında pek çok
ıydiyye bulunduğuna göre bunların
XV. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmaya başladığı ve bu yüzyılın tanınmış
şair-devlet adamı Bursalı Ahmed
Paşa’nın divanındaki biri “ıyd” redifli
iki ıydiyyenin bu türün bilinen ilk
örnekleri olduğu söylenebilir. Bayrama göre farklı özellikler göstermekle
birlikte ıydiyyelerde genellikle önce o
günlere kavuşmanın şükrü üzerinde
durulmakta, bayramı büyük bir coşku ve neşe içinde eğlenerek geçirmek
gerektiğinden bahisle mevsimine
göre yapılması uygun olan işler ifade
edilmekte ve yapılanlar fevkalâde
tasvirlerle anlatılmaktadır. Bayram
yerlerinin, törenlerin ve eğlencelerin ön plana çıkarıldığı bu tasvirler
yalnızca divan şiirinin yerli malzemesini, mahallî ve millî unsurlarını
taşımakla kalmaz, bu şiirin hayatla
olan sıkı irtibatını da gösterir.
Son olarak inceleyeceğimiz tür
ise daha farklıdır. Bu tür, teravih
namazları sırasında aralarda okunan
“ilahi”lerdir. Ramazan ilahisi olarak
bilinen bu tarzın, selâtin camilerinde
uygulanan cumhur müezzinliğinin
bir parçası halinde cami mûsikisine
taşınarak geliştiği anlaşılmaktadır.
Teravihin farklı makamlardan ilâhiler eşliğinde kılınmasına dair esasların Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi
tarafından belirlendiği kabul edilir.
Bundan hareketle Ramazan ilâhilerinin ortaya çıkışını onun yaşadığı
XVII. yüzyıl öncesine kadar götürmek mümkündür.
Teravih namazına başlanırken
okunan, “Sübhânellāhi ve’l-hamdü
li’llâhi ve lâ ilâhe illâllāhü vallāhü
ekber; ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ

bi’llâhi’l-aliyyi’l-azîm” şeklindeki
tesbihin ısfahan makamında olması
gerekir. Klasikleşmiş sıralamayla ilk
dört rek‘atla ardından okunacak ilâhinin rast, ikinci dört rek‘atla bunu
takip eden ilâhinin uşşak, üçüncü
dört rek‘atla bunun arkasından okunacak eserin sabâ, dördüncüsünün
eviç, beşincisinin acem-aşiran makamında olması gerekir.
Osmanlı’da, Ramazan’a has şekilde yapılan telif ve icralara kısaca
bir göz attık. Buradan yola çıkarsak
şayet, eski Ramazanların atmosferinin mi bu eserleri ortaya koyduğu
yoksa eserlerin mi bu atmosferi
sağladığı sorusu aklımıza düşmekte.
Günümüzde gittikçe sıradanlaşan,
yüzeysel bir hale bürünen hayatımızdan Ramazan atmosferinin etkilenmediğini söylemek mümkün değil.
Peki bu noktada geçmişe mi kaçmalı günümüzü mü mamur etmeli
sorusuna, tüm kavganın döndüğü
ve asıl sınanma yeri olan ikincisini
tercih etmek bizler için doğru olan
gibi gözüküyor. Geçmiş Ramazanlar
bugünden iyi de olabilir kötü de kıymetli olan bizim ân’ı nasıl ihyâ ve îfâ
ettiğimizdir.
Dipnotlar:
* “İmsak vakti buhurdanlıkta
yanan mumdan daha hoştur iftarda
müpteleya biraz duman”
* “Kadehin hoş tatlı ve ağır mertebesi keyf verir Kahve içene ise bir
fincan ağır kahve”
Kaynakça:
TDV Ansiklopesi; “Ramazaniyye”,
“Iydiyye” ve “Ramazan ilâhisi” maddeleri.
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İslâmî İlimlerin Hadislere Yaklaşımı
Kâzım Albay
İslâmî ilimlerin hadis ve sünnete
kendi ilmî disiplinleri zaviyesinden ve
bazı usul farklılıkları içinde yaklaştığını, hatta muhaddisler arasında da
bu usul farklılıklarının görüldüğünü
ifade edelim. Usul farklılıklarının
esasa taalluk etmeden çatı isim olan
Ehl-i Sünnet altında usullerin usulü
ile (küllî bakış) birleştiğini de belirtelim. İslâmî ilimlerin hadislere yaklaşımını tek tek ele alalım.
Önce muhaddislerin hadislere
yaklaşımından bahsedelim. Hadisçiler tabiî olarak hadis ilmi kriterlerine bağlı olmakla birlikte hadislere
yaklaşımı (yorumu) farklılık arz
edebilmektedir. Zaten hadis ilmi,
rivâyetü'l-hadis ve dirâyetü'l-hadis
diye iki kısma ayrılmaktadır. Birincisi hadislerin toplanıp yazılmasını
amaçlarken, ikincisi hadislerin tahlil
ve tenkidini yapmakta ve mânâlarını
çıkarmaktadır (istihrâc). İkinci kısımda hadis âlimleri yorumlara ve bakış
açılarına göre farklılaşabilmektedir.
Şu noktayı da ifade edelim ki, hadis
ilminin hadisleri yorumlamada yetersiz olduğu noktalar vardır. Mesela,
hadislerin tefsiri için gerekli olan
“sebeb-i vürûd” olarak adlandırılan
“hadislerin söyleniş sebebleri”, hadis
ilminde çok az yer alır. Hadis rivayetine (sened-râvî) yönelen hadis ilminin
işinin bu olmadığı da söylenir. Hadis
şerhleri yapan âlimler arasında ise
ehl-i hadis veya ehl-i re’y ekolünü
benimseyenler olduğu gibi, iki ekolü
mezcetmek isteyenler de vardır.(1) İyi
bir muhaddis aynı zamanda fıkıhçı
ve kelâmcı olmalıdır. Aksi halde küllî
mânâda hadisçi değil, hadis nakilcisi
ve râvîdir.
Muhaddislerin hadisleri değerlendirirken müteşeddid veya mütesâhil
olmaları hususu ise biraz mizaçla
biraz da yetişme tarzlarıyla alâkalıdır.
Müteşeddit yorumun şeriatı daraltıcı,
mütesâhil yorumun ise genişletici
yönü olduğunu da söyleyelim.
Fıkıhçıların hadislere bakışı ise
kendi içtihad sistemi (mezhep anlayışı) çerçevesinde olmaktadır. Fıkıhçıda
oluşan küllî anlayışa göre hadisleri
yorumlamaktadır. Öyle ki, hadisçinin
bir hadisten çıkaramadığı mânâları
fıkıhçı, istinbat yollarıyla çıkarabilmektedir. “Hadisçi eczacı, fıkıhçı ise
doktordur.”(2) tesbitini hatırlatalım.
Fıkıhçı, kaynak vazifesi gören rivayet
ilmine tâbi olmakla birlikte, ondaki küllî anlayış veya mevzuundaki
ictihad kapasitesinden dolayı bazı
hadislerde seçici davranabilmektedir.
Hanefîlerin fakih sahabîlerin rivayetine öncelik vermesi gibi.

Dört mezhebin hadislere bakışında da bazı usûl farklılıkları vardır.
Hanefîlerin fıkhî rivayetlere öncelik
verdiğini belirtelim. İmam Şafiî,
İmam Mâlik ve İmam Ahmed b. Hanbel ehl-i hadis ekolünden olduğu için
rivayet ağırlıklıdırlar. Haber-i vâhide
(tek koldan rivayet edilen ve mütevatir seviyesine ulaşmayan hadis) her
bakımdan kıymet veren İmam Şâfiî
kendisi ehl-i hadis (nasları rivayet ile
anlama ekolü) olmasına rağmen ehl-i
re’ye (nasları akl-ı selim ile anlama
ekolü) yakındır. İmam Mâlik'in de
Medine Ehlinin Tatbikatı diye ayrı bir
kriteri vardır. Ehl-i re’y olan Hanefîler
ise hadis rivayet tekniklerinin üstünde hadisin bilgi değerine (epistemoloji) de kıymet verirler. Hadislerdeki
ihtilafları böylece çözerler.(3)
Kelâmcıların hadislere bakışı
ise, hadisçilerin rivayet kriterlerine
itiraz etmemekle birlikte tezine uygun hadis bulduğu zaman zayıf veya
sahih oluşuna bakmamakta, bilhassa
sem’iyyat bahislerinde daha rahat
davranmaktadır. Zira bu mevzular
akıl ile izah edilecek mevzular değildir ve doğrudan nassa ihtiyaç vardır.
Ehl-i Sünnet dışında olan Mu'tezile'nin hadislere bakışı ise problemlidir. Hadisleri elemek maksadıyla
mütevatir kavramını ilk çıkaran da
Mu'tezile'dir. Ehl-i Bidat kollardan
Mu’tezile’den bahsetmiş iken Selefî/
Vehhabî anlayışın hadislere bakışına
da kısaca değinelim. Selefîler zâhirci
oldukları için hadislere de zâhirci
ve seçmeci yaklaşırlar. İşlerine gelen
hadisleri ön plâna çıkarır, işlerine
gelmeyeni ise görmezden gelirler.
Selefî/Vehhabîlerde dikotomik-ikilik
söz konusudur. Onların bol bol hadis

rivayet etmelerine itibar edilmemelidir. Hadisler sahih olabilir, ancak
onların sunuş tarzları sahih değildir.
Modernist zihniyettekiler ise kendi
aklî kriterlerine uymayan hadisleri
Buharî’de olsa bile reddetmek yoluna
giderler. Dinî ölçülere modernizm
karşısında sahip çıkmakta çok gevşek
davranan modernistler, hadisler (bilhassa kuru akla uymayan) söz konusu
oldu mu reddetmek hususunda gayet
müteşeddit davranırlar. Mevzumuz
İslâmî ilimler olduğu için bu hususlara kısaca temas ediyorum.
Mutasavvıfların hadislere bakışı
ise, genelde hadis ilminin isnad sistemine tâbi olmakta, ancak hadisleri
yorumlarken keşf ve ilhamı da devreye sokmaktadır. Kâinatın ve insanın
yaratılışı, fazilet ve ahlâka dair hadislerde ise zayıf hadisleri kullanmakta,
hatta kendi kaynaklarında geçen ve
hadisçilerin mevzû (uydurma) dediği
bazı hadislere de itibar etmektedir.
Böyle durumlarda büyük sûfîlerin
keşfi yöntemi ile hadisler teşhis edilebilmektedir. Ancak bu tür hadislerin
sayısı az olup, fıkhî mevzulara taalluk
etmemektedir ve bu mevzu tasavvuf
karşıtları tarafından propaganda malzemesi yapılmaktadır. “İmam Gazâlî
zayıf veya uydurma hadis kullandı”
gibi. Halbuki ahlâk ve nasihat alanlarında zayıf hadis kullanılacağını
ulema hükme bağlamıştır. İmam
Gazâlî bilerek uydurma hadis kullanmaz. Güvendiği bir yerden almıştır
ve bu hadis rivayet literatüründe
bulunamamıştır. Muteber kitaplarda
geçen böyle hadisler için “uydurma”
demekten ziyade, “hadis kaynaklarında aslı bulunamamıştır.” demek daha
uygun bir ifade olur. Bunların sayısı

azdır ve kendisi muhaddis olmadığını söylüyor zaten. Ayrıca hadis diye
alınan söz, anlam olarak dinin genel
prensiplerine uygundur. Hadis diye
zikredilen ve diğer kaynaklarda bulunup hadis kaynaklarında bulunmayan
ve “aslı yok!” denen bu tür sözler yine
hadisçiler tarafından “mânen sahih”
olarak görülmektedir. Bu mesele sadece teknik bir sorun olup sözün altına hadis veya büyüklerin sözü yazma
meselesidir. Şunu da vurgulayalım ki,
sened bakımından zayıf veya mevzû
hadis kullanımı sadece tasavvufçulara ait bir sorun olmayıp tefsirciler,
kelâmcılar ve farklı açılardan fıkıhçılarda da bu husus görülmektedir.
Ancak nedense ehl-i tasavvufun
kullanımı daha çok gündeme getirilmektedir.
Tefsircilerin hadislere bakışı ise,
âyetlerle ilgilendiklerinden dolayı,
hadislerin rivayet kriterlerine tam riayet etmemekte, âyetleri şerhettiğine
inandıkları zayıf hadisleri ve bazen de
mevzu (veya aslı olmayan) hadisleri
sıhhat şartlarına bakmadan kullanabilmektedirler. Bunlar azdır ve esasa
tesir etmezler. Bazı aslı olmayan veya
uydurma (ikisi farklı şeylerdir) hadisler hakkında ulemanın ihtilafı olduğunu ve bundan dolayı ictihad mevzu
olarak kullanıldığını da hatırlatalım.
Yâni, rivayeti uydurma görmeyip yer
veren ictihad ehli de bulunmaktadır.
Bütün bunlar kendi alanını
merkeze almanın doğurduğu bazı
sorunlar olup çok yönlü âlimler bu
meseleyi çözmüştür. Her ne kadar
rivayetlerde farklılık olsa da temel
ilkelerde birleşilmiş, ayrıntı noktalarındaki ihtilaflar ise (hadislerin zayıf
rivayeti veya mevzû olup olmaması
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hususu) çeşit ve zenginlik (rahmet)
ihtilafı olmuştur. Yâni dinin temel
ilkeleri ne zayıf ne de mevzû (uydurma) hadisler üzerine kurulmamıştır.
Bundan dolayı bu mesele hiçbir itikadî ve amelî hükme taalluk etmez.
Kullanılan bazı mevzû hadisler ise
mânâca doğru bulunduğu için alınmış olup bunları başka lafızlarla destekleyen rivayetler muhakkak vardır.
Yani, problem hadis karşıtlarının
büyüttüğü gibi değildir.
Mevzû (uydurma) tâbirine de bir
açıklık getirelim. Bu tâbiri iki türlü
anlamak lâzımdır. Birincisi bile bile
hadis uydurmaktır ki, bu tevatür
bir hadisle de işaretlendiği üzere
cehennemlik bir fiildir ve münafık
soyunun yaptığıdır. İkincisi ise, uydurma olduğunu bilmeden bir hadisi
rivayet etmektir ki, bu husus hata
zümresindendir. Hiçbir Müslüman
ilim adamı kitaplarına uydurma
olduğunu bile bile bir rivayeti almamıştır.(4) İslâm’ın güçlenmesi için
bu hususa tevessül edenlerin zararı
ise dışarıdan hadis uyduranlardan
daha çok olduğunu İmam Gazâlî
ifade ediyor. Hadis müessesesi sahih ile uydurma arasındaki farkı en
dakik ölçülerle tesbit etmiş olup,
hadisler mevzuunda korkulacak bir
durum yoktur. Bazı ihtilaflı hadisler
ise “ihtilaflı” olarak varlığını korurlar ve başka bir delil olmadığı zaman
“zannî” özellikleri bilinerek o şekilde
kullanılabilirler.
Hadisçilere yöneltilen bazı eleştirilere değinmek istiyorum. Hadisçilere karşı kelâmcılar ve tasavvuf
erbabından bazı eleştiriler gelmiştir.
Özellikle kelâmcılar, uydurma ve
çelişkili rivayet nakletmekle, dolayısıyla ihtilafların artmasına ve
fırkaların çoğalmasına yol açmakla
suçlamışlardır. Ancak burada suçlanan büyük hadis imamları değildir.
Tasavvuf erbabı ise genelde isnad
sistemine tâbi olurken keşif sisteminin tamamen göz ardı edilmesini
eleştirmişlerdir. İsnad sisteminin
insana ve onun nakil yeteneğine
bağlı olduğunu ve az sayıda da olsa
cerh ve tadile uymayan ancak rivayeti sahih olan hadisler olabileceğini
ve bu ihtimalin keşf ile tashih edilebileceğini söylerler. Sûfîler ayrıca
mânâ ile hadis rivayetinin de böyle
olumsuzluklara yol açacağını ilave
ederler. Hadisçilere yönelik olarak,
genellikle rivayetlere ve isnad sistemine odaklandıkları için hadisleri
anlamaya yeterli önemi vermedikleri
eleştirisi de yapılır. Bundan dolayı,
hadislerden hüküm çıkarma işi daha
ziyade fakihler tarafından yerine
getirilmiştir.(5)
İmâm Gazâlî ise rivayet ettiklerinin mânâlarıyla ilgilenmeyen
hadisçileri eleştirir. Aslında o, ilmin
gayesini ihmal eden kelâmcılar, vaizler, dil bilimciler, fakihler ve hatta
sûfîleri de eleştirir. Sadece hadisçileri
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değil ilmin gereğini yapmayan bütün
ilim mensuplarını kasteder.(6)
“İhtilafü'l-hadis” diye bir ilim
olmasına rağmen, rivayet ettikleri
hadislerdeki çelişkileri gidermede
hadisçilerin kısmî başarılı olduğu
söylenir. Zira bu mevzu hadisçiliği
aşan küllî anlayış gerektiren, ilimler
arası disipline muhtaç olan bir konudur.
Külliyat oluşturacak hacimde Büyük Doğu İdeolocyası’nda hadislere
yer veren Necip Fazıl'ın hadisçilere
herhangi bir eleştiri yöneltmediği
ve klasik hadis külliyatına sahip
çıktığını görmekteyiz. Necip Fazıl'ın
zâhirci ve kabuk bilgisinde kalanları
eleştirdiğini belirtelim. Tasavvufu da
tam anlamayıp zâhirinden sofuluk
yapanları da tenkid ettiğini ilave
edelim.(7)
Hadislere yönelik her ilmin kendi
usulünden kaynaklı farklı yaklaşımları olsa bile meselenin bir potada
eridiğini, temel ilkelerde herhangi
bir problem olmadığını, rahmete
vesile ihtilaf sınırında tutulabildiğini
ifade edelim. Hadis müessesesi ise
sahihini zayıfından, zayıfını uydurmadan ayıracak güçtedir ve az sayıdaki ihtilaflı rivayetler de hadis ilmi
kriterlerine göre nitelendirilmiştir.
Dinin temelleri, Kur’ân âyetleri ve
sahih hadisler üzerine kurulmuştur.
Hepsi sağlam yolla bize gelmiştir,
yeter ki biz bakışımızı temiz, imân
ve kalb gözümüzü açık tutalım.
Dipnotlar
1-Hadislerin şerhleri mevzuunda bkz. İsmail Lütfi Çakan, Hadis
Edebiyatı, İFAV Yayınları, İstanbul,
2017, s. 180-212.
2-Muhammed Avvâme, İmamların Fıkhî İhtilaflarında Hadislerin
Rolü, trc. Mehmet H. Kırbaşoğlu,
Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2017, s.
63.
3-Bu hususta bkz. Mutlu Gül, Hanefî Usûlünde Hadis Tenkidi, İFAV
Yayınları, İstanbul, 2018; Murteza
Bedir, Fıkıh Mezhep Sünnet Hanefî
Fıkıh Teorisinde Peygamberin Otoritesi, Dem Değerler Eğitim Merkezi,
İstanbul, 2017.
4-İsmail Lütfi Çakan, Hadis
Okumaları, İFAV Yayınları, İstanbul,
2020, s. 28.
5-Seyit Kaya, Hadisçilere Yöneltilen Bazı Eleştirilerin Değerlendirilmesi, Din Bilimleri Akademik
Araştırma Dergisi, Cilt II, Sayı 3,
2011, s. 7-34.
6-İmam Gazâlî, İhyau Ulumiddin, trc. Ahmed Serhadoğlu, Cilt I,
Bedir Yayınları, İstanbul, 1975, s.
83-86.
7-Necip Fazıl Kısakürek, İman ve
İslâm Atlası, Büyük Doğu Yayınları,
İstanbul, 2017, s. 48; İdeolocya Örgüsü, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 2017, s. 178.
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ŞIIR VE SANAT HIKEMIYATI'NDAN
(ESTETIK VE DIYALEKTIK)
Şair- Hiç sevmediğim davalardan biri de, şu kuru tarifler…
Bir kelimenin lügât mânâsı başka,
kavram olarak ifade ettiği mânâ
başka… Eserler boyu meseleler
içinde billurlaşan bir kavram
karşısında, “şu ne demek?” diye
sorulduğunda, umumiyetle
beklenen cevap lügat karşılığını
devşirmek gibi bir basitliktir; bu
yüzden, derinlik, sığlık karşısında
mahkûm vaziyette… Aynı şey,
kuru tarifle, meselenin kendisini
ortaya koyan bir terkip arasında
da sözkonusu… Tariften meseleye ve meseleden tarife doğru bir
gel-git içinde, gerektiği yerde gerekeni, hem de gerektiği kadarıyla
yapmak, ayrı ayrı uygunluk noktalarında bahsi göstermek olur
ki, tek eserde tatbike mevzu bu
dava, ayrı ayrı eserlerde tarzlara
ve şekillere karşılık olur… Oysa,
beleşçi her zaman, katılaştırılacak
yerde iş çetinlik belirtince ondan,
akıcı olunması gereken yerde iş
çetinlik belirtince bundan kaçar… Haksız mıyım?
Bedî- Haklısınız!.. Okuyucuyu ikaz etmek durumundayım
ki, değişik derecelerdeki değişik
belirişleri, değişik derecelerdeki
değişikliği bahane edici bir şekilde verirken, tam da “estetik-ifade”
davasının üstündesiniz!.. Şimdi
diyorum ki, “estetik ve diyalektik”
ilgisinin üzerinde duralım!..
Şair- İyi olur!..
Bedî- Ruhun eşya ve hadiseler karşısındaki “nasıl” tavrına
karşı, akıl “niçin”leri arar ve fikir
meydana gelir. Fikrin içinde işlemiş işletici sıfat, ruhun merkezî
fakültesi ahlâktır ki, kendisinden zuhura geldiği fikri ileriye
doğru zuhur ettirir… Bu çerçeve
içinde diyalektik, fikrin kendisi
değil, düzenidir, nizamıdır… Bir
meseleyi anlatırken, herkesin bir
diyalektiği vardır ve anne kızını
paylarken bile bir diyalektik sahibidir… Hangi sözünü öne alır,
hangisini sona bırakır, ne taraftan
ikna eder, nasıl inandırır?.. Onun
için diyalektik, ilmî bir tabirle,
“sözde, kelâmın içinde, fikrin
tahkiyesi, sıralanışı ve düzeni”
demektir… Her inanılan şey zıddıyla ilişkili olduğuna göre, fikir
kendi zıddını dışarıda bırakma
hadisesidir ki, mevzuundaki
“esas”a giden yolun düzeni olarak
diyalektik, dışarda bırakmanın
da düzeni olur. Bu düzen yerine
ve mevzuuna göre, metod, usul,
çizgi, biçim ve şekil ifadesindedir;

burada şu kadarını söyleyelim ki,
diyalektik, fikir balının döküldüğü petektir… Ahlâka gelince…
Fail olmak yerine münfail sıfatta,
yani fiilin içine işlemiş ve işletici
sıfattadır. Sıfatlar bir şeye değerini
veren, “değer” ise o şeyin vasıflarını insan tabiatına nisbet etmek
ve bu nisbetle aramaktır…
Şair- Yeri geldikçe üzerinde
durulması gereken bu terkibî
hükmün ilk elde “estetik” ile olan
münasebetini belirtmek uygun
olur sanıyorum… Şunu belirtmek: Fikrin kendini değil de
düzenini ifade eden diyalektik ne
ise, bir duygu olan “güzel”in tertibini ifade eden estetik de odur…
Bu gözle estetik, bir dünyayı
kavrayış biçimi ve metottur…
Metod diye nitelenince, duyguyu
doğrudan “güzel” değer ölçüsüne
tahsisen kullanmak uygun olmasa
da, “estetik” ve “güzel” arasındaki
sıkı münasebetin altını çizmek
uygundur.
Bedî- Meseleyi hikmet ve
sanat plânında ele almak ve “estetik” açısından açılacak bir dünyanın sonsuzluğundan pay kapmak
niyetiyle hamlede bulunurken, bu
vasıflandırma genişliği itibariyle
gayemize uygundur!.. Şimdi de,
“estetik ve diyalektik” hakkında…
“Tefsir edici eser” hüviyetiyle
âlemde insan… Allah ve insan,
Allah ve âlem, insan ve âlem…
İnsan faaliyetlerinin seçmeci
karakteri… Her biri diğerinin
içinde ve her biri diğerini kapsaycı bu münasebet meselelerinden
çıkacak tabiî sonuş şudur ki,
güzel’i öz ve biçim, sıfat ve değer,
görünen ve gören, “insan ben”inin diğer fakülteleriyle ilgisi ve
ilişkisi, varlık ve oluştaki “sebebi
ve gayesi” birlikte ele alırsak, bütün bunları hakikatiyle bildirecek
“Mutlak Fikir-Mutlak Diyalektik”
gereklidir hükmüne varırız… Işık
unsuru… (devam edecek)
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Sayfa:38-41

Mimar Sinan'ın ustalık eserlerinden biri olan Sokullu Mehmed
PaşaCamii'nde, cennetten gelen ve
Kâbe’de yer alan “Hacerü'l-Esved”in
4 parçası, 5 asırdır yer alıyor.
Kabe'nin inşası sırasında Ebu
Kubeys Dağı'ndan ulaştırılan ve
sahih hadislerde cennetten bir parça
olduğu ifade edilen taştan zaman
içinde kopan parçalar, Osmanlı
padişahı Kanuni Sultan Süleyman
tarafından İstanbul'a getirildi.
Mimar Sinan, siyah ve parlak
olan parçalardan 4'ünü İstanbul
Kadırga'da 1571 yılında Sadrazam
Sokullu Mehmet Paşa adına eşi tarafından yaptırılan Sokullu Mehmet

Paşa Camisi'ne yerleştirdi. Altın çerçeve ile kaplı parçalar, caminin giriş
kapısı üzerindeki mermer taşların
ortasında, mihrabın üst kısmında,
minbere giriş kapısının üzerinde ve
minber kubbesinin altında bulunuyor.
Hacerü'l-Esved'in Türkiye'deki
en büyük parçası ise Süleymaniye
Külliyesi içindeki Kanuni Sultan
Süleyman Türbesi'nin giriş kapısının üzerindeki saçağın altında yer
alıyor.
5 asırdır Sokullu Mehmed Paşa
Camisi'nde muhafaza edilen “cennetten” parçaları, ramazan ayında da
görmek mümkün.

İMAM ŞAFIÎ TÜRBESI
YENIDEN ZIYARETÇILERE AÇILDI
Yaklaşık beş yıldır restorasyon
halinde olan İmam Şafiî türbesi
Kahire’de tekrar açıldı.
Yaklaşık 11 milyon Türk lirasına
mâl olan türbenin açılışına Mısırlı
yetkililerin yanında ABD Mısır Bü-

yükelçisi Jonathan Cohen de katıldı.
Mısır İslâmi, Kıpti ve Yahudi
Eski Eserler müdürlüğü kontrolünde açılışı gerçekleşen türbe Dünya
Kültür Mirası gününde yâni 18 nisanda kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Matrakçı Nasuh - Fatih Camii

HACERÜ’L-ESVED’IN PARÇALARI
5 ASIRDIR SOKULLU MEHMET
PAŞA CAMII'NDE

kültür sanat

Adam Riches
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LAIKLIK TAM OLARAK BUDUR!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi’nin Kur'an kurslarının anayasanın laiklik ilkesine karşı
olduğu gerekçesi ile kapatılmasına karar vermesinden sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kurslarının kapatılmasıyla ilgili almış olduğu karar
ideolojik ve dogmatik bir aklın ürünüdür. Laikliği bu denli sığ ve yanlış bir şekilde yorumlamak temel hak ve özgürlükleri
ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır.” diye bir açıklamada bulundu.
mesafede olabilir? Hasılı kelâm,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
anayasası, tam da laiklik prensibine
uygun bir gerekçeyle davranmış ve
Kuran kurslarının kapatılmasına
hükmetmiştir. Bir kez daha ifade
etmek gerekirse, burada tartışılması gereken laiklik kavramının
nasıl yorumlandığı değil, laiklik
prensibine karşı mı, yoksa taraf
mı olunduğudur. İşte, dünyaya
seküler pencereden bakınca, böyle
iyi laiklik kötü laiklik tartışmasına
girer de bir türlü Müslüman gibi
bakamazsın.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi’nin Kur'an kurslarının anayasanın laiklik ilkesine karşı olduğu
gerekçesi ile kapatılmasına karar
vermesinden sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin
Kur’an kurslarının kapatılmasıyla
ilgili almış olduğu karar ideolojik
ve dogmatik bir aklın ürünüdür.
Laikliği bu denli sığ ve yanlış bir
şekilde yorumlamak temel hak ve
özgürlükleri ortadan kaldırmaya
yönelik bir adımdır.” diye bir açıklamada bulundu.

Laiklik, aslına bakılacak olursak
tam da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çıkan kararın arkasındaki
zihniyetin kendisidir. Çıkan böylesi
bir karara mukabele etmenin yolu,
laikliği aklamaktan yahut başka
anlamlarda teviline gitmek yoluyla
değil, laikliği kaldırmaktan geçer.
Kavramlar teamül hâline geldiği ve
uygulama şeklinde farklılığa gidildiğinde nedense özü de yitiriliyor
ve üzerine hiç düşünülmüyor. Bir
Müslüman, Müslüman memleketi
neden, niçin laik olsun?
Laiklik, devlet yönetiminde
herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşı-

sında tarafsız olmasını savunan
bir prensiptir. Bu prensip kabul
edildiği andan itibaren devlet laik
olmakla beraber dinsiz olmuş olur.
Tıpkı devlet gibi kişinin de herhangi bir dini referans almadığı, dinler
karşısında tarafsızlık iddiasında
olduğu andan itibaren sekülerleşerek dinsizleşmesi gibi...
Dinsizliğin prensip olarak kabul
edildiği yerde, “bütün dinlere eşit
mesafedeyiz” iddiasında olmak
ancak kuyruklu yalandır. Yalnız iki
yol olduğuna, bunlar da iman ve
küfür olduğuna ve laiklik küfür tarafına düştüğüne göre, nasıl olur da
laik bir rejim İslâm’a ve küfre aynı

ALLAH RESÛLÜ’NÜN SÜNNETINDEN RAHATSIZ OLANLAR!
Allah Resûlü’nün sünnetinden
rahatsız olanlar denilince memleketimizde Batıcı-Kemalist İslâm düşmanı güruh hatıra geliyor. Ellerine
fırsat geçse İslâm’a ve Müslümanlara
saldırmak için bir dakika düşünmeyecek olan bu güruhun yanısıra
yine Batıcılık müşterek paydasında
buluştukları muhafazakârlar da var
ki, onlar da artık Allah Resûlü’nün
sünnetinden rahatsız olduklarını
açıkça söylemeye başladılar.
Geçtiğimiz pazartesi yapılan
MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Ak Parti
Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki
bazı meselelere dair açıklamalarda
bulundu. Rusya-Ukrayna krizinden
İstanbul’da yapılması plânlanan Afganistan görüşmelerine birçok mese-

leye temas eden Ömer Çelik, “sarıklı
amiral” mevzusu ile “Kıbrıs’ta Kur’ân
kurslarının kapatılması” meselesine
de değindi.
Başta CHP olmak üzere tüm Batıcı muhalifler, bir amiralin sarıklı şekilde namaz kıldığı görüntüler ortaya

çıktı diye bas bas bağırırken, bir grup
emekli amiral dayanamadı ve sırf
Allah Resûlü’nün sünnetinden duydukları rahatsızlık sebebiyle Montrö
soslu bildiri yayınlayıp iktidara ve
Müslüman halka ayar vermeye çalıştı. Bu hadsizliğin bedelini ödetmesi
gereken Ak Parti’nin sözcüsü Ömer
Çelik ise çıkıp CHP’nin bazı iddialarına şu sözlerle cevap verdi:
“Millî Savunma Bakanımızın
sarıklı amiral meselesine olumlu
baktığını söylüyorlar. TSK’daki disiplin süreci devam ediyor, her fırsatta
yargı diyorsunuz, usûl diyorsunuz, ne
yapılmalı? TSK kendi soruşturmasını
tamamlamasın mı? Biz bu görüntüye
(bir amiralin sarıkla namaz kılması)
olumlu bakmıyoruz! Hiçbir şekilde
de doğru bulmuyoruz! Bu yanlış!”

Biz de Ömer Çelik’e soralım, bir
amiralin sarıkla namaz kılmasının
nesi yanlış, neye göre yanlış? Bu rahatsızlığınızın sebebi İslâm düşmanlarından korkunuz mu yoksa Allah
Resûlü’nün sünneti mi?
Esasında bu soruların cevabını da
Ömer Çelik konuşmasının devamında verdi. Kıbrıs’taki Kur’ân kursu
yasağına temas eden Çelik, mevzuat
değişikliği ile işin hallolabileceğini
belirtirken, şuurlu her Müslüman’ın
rahatlıkla idrak edebileceği üzere İslâm düşmanlığından başkaca bir şey
olmayan laikliğin kendileri için çok
kıymetli olduğunu ve laikliği savunduklarını söyledi. Böylece düşmanlığın da neye olduğu hususunda cevap
verilmiş oldu. Bundan daha net de
bir cevap olamazdı zannediyoruz.
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