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Baran’dan...

Selâm ile…
Her sene 24 Nisan’a denk gelen
hafta “ABD Ermeni soykırımını
tanıyacak mı, tanıyacak mı?” tartışmalarıyla geçerdi. Zannediyoruz bu
hafta, Türkiye’yi 70 yıldır müttefiklik martavalıyla uyutup akla gelecek
her kötülüğü yapan ABD’nin Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanlığının
açıklamalarıyla bu tartışmaların
sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başkan
seçildiğinden beri Türkiye’ye karşı
sert bir tavır takınan Biden’ın 1915
olaylarını “soykırım” olarak nitelemesiyle Türkiye’nin tepesindeki
Demokles’in kılıcı kalkmış oldu.
Ayrıca ABD, elinin ne kadar güçsüzleştiğini de bu kozu oynayarak
ortaya koydu.
Bilhassa 2010’lu yıllar ile birlikte iç ve dış politikada Türkiye’ye
düşmanlık eden hangi unsur varsa,
başta ABD olmak üzere neredeyse
tüm Batı devletlerinin o unsurlar
yanında saf tuttuğunu gördük. Bu
vaziyet gün geçtikçe daha aşikâr bir
hâl aldı. Örnek vermek gerekirse;
Suriye’de PKK/YPG, Libya’da Hafter,
Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Karabağ’da Ermenistan, Ortadoğu’da
işbirlikçi BAE ve Suud şeklinde
çoğaltılabilir. Küfür ocağı CHP’nin
başını çektiği içeridekileri saymamıza lüzum dahi yok zannediyoruz.
Tüm bu kavgaların bir tarafında
olan Türkiye, giriştiği her kavgada
ABD’yi karşısında buluyor ve bu
tavrın bir korkunun tezahürü olduğu rahatlıkla anlaşılıyor.
Evet Türkiye geçmişe nazaran
ayakları üzerinde durmayı becerebilen bir ülke hâline geldi; fakat
bugünlerde içeride iktidar düşsün
diye memleketi satacak bir muhalefet, lideri tüm düşmanların hedef
tahtasındayken al gülüm ver gülüm
oynaşan iktidar partisi unsurları
ve salgın dolayısıyla artan iktisadî
sıkıntılarla uğraşıyor. Vaziyet böyle
olunca da “Türkiye’den niçin bu

kadar korkuyorlar?” sorusu akıllara
geliyor. Esasında bu sorunun cevabını biz de, Batı da çok iyi biliyor.
“Türkiye’nin tarihî misyonunu üstlenmesinden” öylesine korkuyorlar
ki, Anadolu’da saklı olan özün müesseseleşmesi durumunda kurdukları sahte dünyanın başlarına yıkılacağını biliyorlar. Dikkat ediyorsanız
eleştirirken de sadece bunun olmasını sağlayacak şeylerden vurmaya
kalkıyorlar.
Dolayısıyla Türkiye’ye de tek bir
yol kalıyor, kendisine yapma denilen şeylerde ısrarcı olup, özüne dönmek. Bu öze dönüşün yolu ise Batıcı
rejimin yerine İslâm’a muhatap anlayış çerçevesinde teşekkül edecek
bir rejimden geçiyor. Engel olmak
istedikleri de zaten bu düzenin tesis
edilmesi.
Kapağımızda bu mevzuyu işledik
ve “Batı ne olmanı istemiyorsa bir
an evvel ol!” manşetini attık. Kapak
mevzumuzu Ömer Emre Akcebe,
“Korktuklarını Başlarına Getirelim
O Zaman” başlıklı yazısında ele aldı.
ABD’nin sözde Ermeni soykırımını kabulü çerçevesinde Batı’nın
Türkiye düşmanlığını ve ABD’nin
dış politikasını gazeteci-yazar Bercan Tutar ile konuştuk.
Çakal Carlos (Salim Muhammed), bu hafta çatışmada öldürüldüğü iddia edilen İdris Debi’den
bahsediyor ve “Ölen Çad Cumhurbaşkanı Alkolik Bir Haindi” diyor.
İbrahim Tatlı, “Davası Meçhul
Dava Partisi” başlıklı yazısında
sürekli “dava, dava” deyip de davalarının ne olduğunu izah edemeyen,
Erdoğan’a yük olmaktan başka bir
vasfı olmayan Ak Partililerden bahsediyor.
Abdulkerim Kiracı, Ramazan
yazılarına “Niçin Oruç Tutarız?”
başlıklı yazısıyla devam ediyor.
Harun Şimşak, alâka ile okuyacağınızı düşündüğümüz “Mihmandar-ı Resûlullah” başlıklı yazısında
Halid bin Zeyd Ebû Eyyub el-Ensarî
Hazretlerini anlatıyor.
Kâzım Albay, “Hadislere Yönelik Saldırının Kökeni”ni anlattığı
yazısında hadisle ilgili tartışmaların temelinde oryantalistlerin ileri
sürdüğü iddiaların bulunduğunu
belirtiyor.
Eren Haklı, “Neden Kitap Okuyamıyorum?” başlıklı yazısında
gençlerin dikkat dağınıklığı sebebiyle kitap okuyamamasından bahsediyor.
Dergimizde ayrıca sizler için
derleyip yorumladığımız haberleri
de bulabileceksiniz.
Gelecek sayımızda görüşmek
dileğiyle…
Allah’a emanet olun.
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Korktuklarını Başlarına Getirelim O Zaman
Ömer Emre Akcebe
Batı Türkiye’ye yönelik baskıyı her
geçen arttırıyor, bunun herkes farkında; fakat Türkiye’ye karşı niçin böyle
bir siyaset izlendiğine dair elle tutulur
bir izahatı ne yazık ki henüz görebilmiş değiliz. Tabiî hiç konuşulmuyor
da değil, Türkiye’nin dışa dönük hamleleri olduğu, millî silah endüstrisinin
geliştiği, Doğu Akdeniz ve benzeri
hadiselerde millî çıkarlarını koruduğu gibi bir sürü saikten ayrı ayrı bahsediliyor; fakat bize kalırsa bunların
hiçbiri, Batı’nın sıkıştırmasını izah
etmeye yetmiyor.
Zaman zaman kırıcı da olsa doğru
konuşmakta her zaman fayda var, vaziyetin tam mânâsıyla kavranabilmesi
için. Türkiye, mevcut rejimi, siyasî
düzeni ve bu temeller üzerine kurgulanmış olan bürokrasisi, ordusu,
hukuku, eğitimi ve tüm bu çerçeveye
mahkûm kalmış bulunan silah sanayi

30 Nisan
1030 – Büyük Türk
Kumandanı Gazneli
Mahmud'un vefatı.
2 Mayıs
2011 - Usame bin
Ladin’in şehadeti.
1 Mayıs
2010 – Fransa’da peçe
yasaklandı.
3 Mayıs
1481 - Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri’nin
vefatı.
1919 – Afgan-İngiliz
Savaşı başladı.
Afganistan
bağımsızlığını
kazanmak için işgalci
İngiliz kuvvetlerine
saldırdı.

ve dış politikasıyla Batı için tehdit
falan arz etmiyor.
Herkes Neden
Batı ile İş Tutuyor?
Gündemde sıkça işitiyoruz, Yunan, Rum, Ermeni ve hatta Arab ve
Kürtler bize düşmanlık ediyorlar, Batı
da bunları Türkiye’ye karşı destekliyor. Doğru mu, elbette ki manzaraya
satıhtan bakıldığında yerden göğe kadar doğru. Peki, iyi de, düne kadar bir
bünyenin birbirinden ayrılmaz uzuvları gibi işleyen bu milletler Türkiye’ye
niçin düşmanlık gösteriyor yahut Batı
ile Türkiye arasında niçin Türkiye’den
yana değil de Batı’dan yana oluyorlar,
bunlar hiç konuşulmuyor. Hatta konuşulmak istendiğinde, aman canım

o da eskide kaldı, şimdi konjonktür
bilmem ne diye başlayan kamyon yüküyle lâfı ağızlara tıkayıp kimseye söz
hakkı bile tanımıyorlar. Bu arada tabiî
bunlar eskide kaldı kalmasına da,
şimdi ne yapmak gerek ki yeniden bir
müşterek paydada buluşulabilsin meselesini konuşmaya hiç sıra gelmiyor.
“Yunan bize düşman, Ermeni bize
düşman, Arablar zaten hain, Kürtler
de emperyalistlerin bilmem nesi”
deyiverdin mi mesele hemen kapanıveriyor, oysa ki tam da konuşmanın
asıl başlaması gereken yerde.
Bundan evvelki sayılarımızda defaatle işledik. Herkes sofrasına elinde
olanı koyar diye kaç kere anlattık
inanın artık biz hatırlamıyoruz; fakat
tekrar hatırlatacak olursak…

Her ne kadar bugün Batı
Rusya ve Çin ile büyük
bir kavga hâlindeymiş
gibi görüntü veriyorsa
da, Rusya da, Çin de
Amerika’nın başı çektiği
Batı menşeili dünya
düzenine bir alternatif
teklif etmiyorlar. Her iki
ülke de Batı ile Batı’nın
kuralları içerisinde
kalmak suretiyle
çekişiyorlar ve olur
yahut olmaz ama bu
itiş kakışın sonunda kim
kazanırsa kazansın,
kumar masası hesabı
Batılı dünya düzeni
kazançlı çıkıyor.
Burada bir tek Türkiye,
bugün olmasa bile
ihtiva ettiği potansiyel
bakımından, ki burada
adını da açık açık
koyalım, Allah lütfettiği
ve Büyük Doğu-İbda
bu topraklarda neşet
ettiği için Batı açısından
tehdit arz ediyor.

Bizim Soframızda
Ne Var?
Biz, bir birlik tesis etmeye kalkacak olursak; bunu silah sanayine
dayandırarak yapamayız, en azından
henüz, çünkü elimizdeki silah teknolojisinin fersah fersah ötesinde
teknolojileri var; finansal destek ile
yapamayız, çünkü biz daha kendi
kendimize bile yetemiyoruz ve içine
kendimizi hapsettiğimiz iktisadî düzen kuralları çerçevesinde kendisini
değil düşmanını yaşatır konumda
bulunuyoruz; örnek bir rejimimiz de
yok, nihayetinde birileri rejim üzerinden birlik tesis edecek olsa, lâiklik
için Fransa ile demokrasi içinde
Amerika ile birlik tesis ederler de bize
sıra gelmez; yine böylesi bir birliğin
tesis edilmesine vasıtalık teşkil edecek
bir hukukî düzenimiz de yok, ceza
kanunumuz şuradan, medeni kanunumuz buradan ithâl… Peki, bizim
kendi soframıza koyacak kendimize
ait hiçbir şeyimiz yokken, birileri gelip bizimle niçin dost olsunlar? Kara
kaşımıza gözümüze sebep bizimle
birlik olacaklarsa bile, onun da muhakkak daha karasını bulurlar.
Yunan bize düşmanlık ediyor,
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Batı’nın maşalığını yapıyor. Niçin
yapmasın?
Ermeni bize düşmanlık ediyor,
Batı da ona arka çıkıyor. Niçin çıkmasın?
Arablar bize hainlik ediyorlar,
Batı’da bunu teşvik ediyor. Niçin etmesin?
Kürtlerin bir kısmı Türkiye’den
ayrılarak Irak ve Suriye’nin kuzeyinde
bir devlet kurmak üzere bölücülük
yapıyorlar, Batı da bunu destekliyor.
Niçin desteklemesin?
Bu arada tüm bunlar arasındaki
en komik suçlama bize kalırsa Kürtlerin bir kısmına hitaben yapılan,
“onlar orada seküler bir Kürt devleti
kurmaya kalkıyorlar” suçlaması olsa
gerektir. Affedersin ama sen nesin?
Batı’nın Erken Uyarı
Sistemi Çalışıyor
Bize kalırsa esas önemli noktaya
asıl şimdi gelmiş bulunuyoruz. Türkiye, mevcut hâliyle satıhtan bakıldığında Batı için tehdit teşkil etmezken,
Batı’nın derdi ne ki bizi sıkıştırıp
duruyor?
Her ne kadar bugün Batı Rusya ve
Çin ile büyük bir kavga hâlindeymiş
gibi görüntü veriyorsa da, Rusya da,
Çin de Amerika’nın başı çektiği Batı
menşeili dünya düzenine bir alternatif teklif etmiyorlar. Her iki ülke de
Batı ile Batı’nın kuralları içerisinde
kalmak suretiyle çekişiyorlar ve olur
yahut olmaz ama bu itiş kakışın sonunda kim kazanırsa kazansın, kumar masası hesabı Batılı dünya düzeni kazançlı çıkıyor.
Burada bir tek Türkiye, bugün olmasa bile ihtiva ettiği potansiyel bakımından, ki burada adını da açık açık
koyalım, Allah lütfettiği ve Büyük
Doğu-İbda bu topraklarda neşet ettiği
için Batı açısından tehdit arz ediyor.
Yani Batı’nın tehdit idraki bugüne
yönelik alarm verip da ciyaklamıyor,
istikbâl kaygısı çekiyor.
“Siz” aman canım bu ne ki diyebilirsiniz; fakat “onlar” da “biz” de
bu işin ciddiyetinin farkındayız. Bu
sebebledir ki, içinde bulunduğumuz

konjonktürü a’dan z’ye kadar bütün
varlığı ve teşekkülüyle bugünün Türkiye’sine bakarak anlamaya, anlamlandırmaya çalışmak başlı başına hata
olur.
Korkularıyla
Yüzleştirelim Onları
İçinde bulunduğumuz badireden
Türkiye’nin tek başına çıkması, ilâhi
bir mucize olmazsa, pek de mümkün
görünmüyor. Dolayısıyla Türkiye’nin
evvelâ kendi sofrasını, kendi çevresine göre, kendisinin olanlar ile donatması gerekiyor. Her zaman ifâde
ettik, edeceğiz de, Batılı bir dünya
düzeni çerçevesine mahkûm kaldığı
sürece Türkiye’ye nefes aldırmazlar,
aldırmayacaklar da. Kurallarını karşı
tarafın koyduğu ve keyfine göre esnetebildiği bir oyunu bırakın kazanmayı, oynayamazsınız bile. Şu sıralar
sıkça işitiliyor, “Türkiye oyun kurucu
oldu” falan diye. Oyun kurmak topun
sahibi olduğun için oynatılmak değil,
oyunun kurallarını tayin edebilmektir.
Dayağı Yiyip Yiyip
Gavurdan İnsaf Beklemek
Batı’ya karşı aman sesimizi çıkartmayalım, aman dikleşmeyelim,

aman karşılık vermeyelim diyen bir
takım bürokrat zümresinin varlığını
da unutmayalım tabiî. Bunlar adeta
bir tanrı gibi taptıkları Batı’ya bizim
mukavemet gösteremeyeceğimize
öylesine iman etmiş vaziyetteler ki,
oradan gelen tekme ve tokatlara dahi
elhamdülillah şeklinde mukabele
etmeyi ibadet addediyorlar. Oysa ki
Batı adamının, hasmını ele geçirdikten sonra, hele ki bir de karşılık
vermiyorsa kana doyuncaya kadar
öldürdüğünü, sonra da arta kalanı
posasını çıkartıncaya kadar iliğini kemiğini sömürdüğünü Amerika yerlileri ile Afrika tecrübesinden bilmiyor
muyuz? Biz, ikinci meclisi kuranlar
işbirliği yaptığı için değil, Birinci
meclisi kuranlar Kurtuluş Savaşı’nda
bu milletin demir leblebi olduğunu
gösterdikleri için bugüne dek nefes
alabildik. Bunun dışında sergilenecek
her türlü tavrın bizi Amerikalı yerliler ile Afrikalı kabileler hâline getireceğini görmez misiniz?
***
Klişe gelecek belki ama işte o
meşhur “Olmak yahut olmamak!”
noktasına gelmiş bulunuyoruz. Bu
ifâdenin bir de Can Yücel tercümesi
vardı, nasıldı, “Bir ihtimâl daha var, o
da ölmek mi dersin?”
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İçinde bulunduğumuz
badireden Türkiye’nin
tek başına çıkması,
ilâhi bir mucize
olmazsa, pek de
mümkün görünmüyor.
Dolayısıyla Türkiye’nin
evvelâ kendi sofrasını,
kendi çevresine
göre, kendisinin
olanlar ile donatması
gerekiyor. Her zaman
ifâde ettik, edeceğiz
de, Batılı bir dünya
düzeni çerçevesine
mahkûm kaldığı
sürece Türkiye’ye
nefes aldırmazlar,
aldırmayacaklar
da. Kurallarını karşı
tarafın koyduğu
ve keyfine göre
esnetebildiği bir oyunu
bırakın kazanmayı,
oynayamazsınız bile.
Şu sıralar sıkça işitiliyor,
“Türkiye oyun kurucu
oldu” falan diye. Oyun
kurmak topun sahibi
olduğun için oynatılmak
değil, oyunun kurallarını
tayin edebilmektir.

Tarihe dönülüp bakıldığında
görüleceği üzere, bizim kaderimiz,
umumiyetle bu iki şıkkın birbirine
olan mutabık kılınmış hâli, cihad ve
şehadet üzere tecelli etmiştir. Küçük
cihaddan da, büyük cihaddan da
maksat budur, “ol”maktır!
Hasılı kelâm, madem ki bize bir
bedel ödetiliyor, o zaman binbir mihnetle bu rezilliğin değil de, bari kutlu
bir davanın bedelini ödeyelim, aşkla!

4 Mayıs
677 - Eyyûb el Ensarî (r.a) Hazretleri’nin vefatı.
2018 – Kumandan Mirzabeyoğlu Cuma günü,
Telegramcıların tansiyonunu manipüle etmesi
neticesinde beyin kanaması geçirdi ve
Yalova Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
5 Mayıs
2011 – Baran Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
Kâzım Albayrak, 15 Temmuz Şehidimiz
Halil Kantarcı, Gazeteci-Yazar Yakup Köse,
Av. Ali Rıza Yaman, Av. Müşir Deliduman’ın da
içerisinde bulunduğu bir grup ilk kez 28 Şubatçı
zihniyetin yargılanması için suç duyurusunda
bulunup basın açıklaması yaptılar.
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ABD “VAHŞI BATI”YI UNUTTU,
SÖZDE ERMENI SOYKIRIMINI TANIDI!
AMERIKA'YA TAPAN
BÜROKRATLAR
MILLÎ GÜVENLIK
SORUNUDUR!

Her sene aynı teraneyi dinlemekten, yani Amerika Birleşik Devletleri “soykırım” iddiasını kabul edecek
mi, etmeyecek mi zırvasını dinlemekten nihayet kurtulmuş bulunuyoruz. ABD Dışişleri bakanlığından
yapılan bir açıklama ve akabinde
Biden’ın kullandığı “soykırım” ifadesiyle, Amerika’nın sözde “Ermeni
soykırımı” iddiasını resmen tanıyacağı netleşmiş oldu.
Biden, 24 Nisan’da yaptığı yazılı
açıklamada, “Amerikan halkı, 106
yıl önce bugün başlayan soykırımda
hayatını kaybeden tüm Ermenileri
onurlandırıyor. Tarihi onaylıyoruz. Bunu suçlamak için değil, asla
tekrarlanmamasını sağlamak için
yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.
Biden’den önceki ABD başkanları, bir NATO müttefiki ve Ortadoğu'nun önemli bir gücü olan Türkiye
ile ilişkilerin bozulmaması amacıyla
24 Nisan’da, 1915 olayları için
“Ermeni soykırımı” yerine, “felaket”
veya “tarihin karanlık dönemi” gibi
ifadeler kullanmayı tercih ediyordu.

RESMI OLARAK SÖZDE
“ERMENI SOYKIRIMI”NI
TANIYAN ÜLKELER
1915 olaylarını “soykırım” olarak
resmen kabul eden ülke sayısı 31.
Sözde “Ermeni soykırımı”nı resmen tanıyan ülkeler: Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya,
Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili,
Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya,
Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya,
Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç,
İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela,
Uruguay.
Birleşik Krallık’ın parçaları olan
Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda

ABD’NIN KANLI TARIHI
İttihatçılar koca imparatorluğu yıkmış ve enkaz altında
da Müslüman Türk, Müslüman Kürt ne kadar kalmışsa,
senelerdir huzur içinde yaşadığı milleti emperyalistlerin
gazıyla sırtından hançerlemeye kalkan Ermeni de bu enkaz
altında o kadar kalmıştır. 15 Temmuz’da bu ülkede darbe
girişiminde bulunmuş, PKK-PYD ile Türkiye’nin toprak
bütünlüğüne kastetmiş, Türkiye ekonomisine göstere göstere
suikast düzenlemiş ve son olarak Türkiye’yi yargılayarak
“soykırım” yaptığına dair hüküm veren Amerika’nın Türkiye’nin dostu ve müttefiki değil, düşmanı olduğunun anlaşılması için illaki tankla tüfekle Anadolu’yu işgal etmesi mi gerekir? Tarihi Kızılderililer ile zencilere karşı işlediği insanlık
suçları ve soykırım üzerine inşa edilen Amerika’nın, bugün
de Afganistan ve Irak başta olmak üzere Müslümanlara karşı
sürdürdüğü mezalim ortadayken, Guantanamo’da yaşananlar henüz hafızalarda tazeliğini korurken, “İnsan hakları
evrensel palavrasından” beri kendisine biçtiği misyon olarak
insan haklarının havariliği rolünü sürdürmeye çalışmak için
“yaşanmaya değer hayat”ın bin yıllık temsilcisi olan milleti
“soykırım”la suçlaması ancak komiktir.

da sözde soykırımı tanıyor ancak
İngiltere henüz bu yönde resmi bir
açıklama yapmadı.
İspanya’da ise Bask Parlamentosu soykırım olarak tanımlayan bir
deklarasyon yaptı. Avustralya’nın
Yeni Güney Galler eyaleti de 1915
olaylarını bir soykırım olarak kabul
ediyor.
ABD’de Senato 2019 yılında,
1915 olaylarını oy birliğiyle soykırım
olarak kabul ettiğini açıklamış, ancak Donald Trump yönetimi, 1915
olaylarını “soykırım” olarak görmediklerini ilan etmişti.

Amerika’nın “soykırım” açıklamasının daha dumanı tüterken,
kimliği meçhul bir Türk yetkili çıktı
ve Amerika ile Türkiye’nin müttefik ilişkilerinin önemli olduğuna, bu konuların Haziran ayında
düzenlenecek NATO toplantısında
konuşulacağına dair uluslararası
basına açıklamalarda bulundu. Bu
ne demek biliyor musunuz? “Kardeş
biz birazdan bütün bulutları toplayacağız, göğü gece çakan şimşeklerle ışıl ışıl, gök gürültüleriyle gümbür
gümbür edeceğiz ama siz bu ışık
ve ses şovuna bakmayın, yağmayacağız.” demek. Fikirde müphem,
aksiyonda açık olmak siyasetin temel şiarıyken, bu açıklamayı yapan
Türk sığırı her kimse, onun siyasetten zerre kadar nasibi olmadığı
açık. Bunun adı soğukkanlı siyaset
yahut itidalli davranmak falan değil,
düpedüz mahkûm psikolojidir,
sığırlıktır.
Bu açıklamadan sonra ne
denebilir ki? Kürecik radar üssü,
İncirlik üssü, Amerikan istihbarat
ofislerinin kapatılması ve ülkedeki Amerikan misyonlarından
ajan faaliyetlerinde bulunanların
istenmeyen kimse ilan edilmeleri,
buradan yola çıkarak devamında
NATO gibi müşterek misyonların
kilitlenmesi vs... Ama yok, o gözü
çıkasıca yetkili açıklamış, “siz ne
yaparsanız yapın, biz size karşı bir
reaksiyon göstermeyeceğiz.” demiş
peşin peşin.
Hepsini geçelim, Türk tarafı bu
açıklamadan sonra tamamen sükunete bürünse, hiçbir şey yapamayacak durumdaysa bile en azından
sussa ve muhatabını acaba ne oluyor
endişesine gark etse olmaz mıydı?
Ama o da yok!
Ruhunu Amerika’ya gönüllü bir
şekilde peşkeş çekmiş, bilhassa orada eğitim almış, Amerika’yı hasım
değil de tapınılacak bir güç, dost,
müttefik şeklinde idealize etmiş her
kim varsa bunların devlet bürokrasisinden uzaklaştırılmasının artık
millî güvenlik sorunu halini aldığı
görülmüyor mu? Cumhurbaşkanı
Erdoğan, sağlıkçılarla yaptığı iftar
sonrasında konu ile alakalı herhangi
bir şey konuşmaz ve soru da almazken, adını açıklamayan bu yetkili
kimdir ki sürekli olarak Türkiye’nin
dış politikasına müdahil olmakta ve
takozluk etmektedir.
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ABDÜLHAKÎM ARVASÎ HAZRETLERI’NIN
ŞAHITLIĞINDE ERMENI MEZALIMI
Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin kendi ağzından İstanbul’a geliş hikâyesi: İstanbul’a 1335 (1919)
NİSAN ayında geldim. İstanbul’a
gelişimin sebeblerini tafsilâtlı
şekilde bildirmek isterim. Tâ ki,
o zaman çok küçük yaşta olan ve
nereden nasıl geldiklerini bilmeyen aile yakınlarımıza ve onların
çocuklarına bu bilgiler tarafımdan
yadigâr kalsın… Şöyle ki: Vatanımız bulunan Başkale kasabası, bir
zamanlar derebeyleri idaresindeydi. Nihayet Hakkâri vilâyetinin
ve sonra sancağının merkezi iken
Birinci Dünya Harbi’nin başlarında
Rus askeri İran tarafından gelerek
onları istilâ ederken, vatandaşlarımız Ermeniler silâhlandılar ve
Müslümanların mallarını yağma
etmeye koyuldular. O sırada bizim
evimizi de tamamıyla soydular ve
hiçbir şey bırakmadılar.
Kışın başlangıcı sıralarında,
aile efradımız, yakındaki dağ ve
köylere kaçıp sığınmaktan başka
çare bulamadılar. On gün sonra
İlâhî inayet eseri olarak kasaba geri
alındı ve ailece oraya dönüldü. O
kış, malsız ve imkânsız olarak günü
gününe yaşadık ve bin zorlukla
bahara girdik. O sene Mayıs’ın
ikinci pazar gününe tesadüf eden
Receb ayının birinci günü akşamı,
düşman kasabamıza bir saatlik
mesafeye yaklaştığından hükümet
tahliye emrini verdi. Tekrar dağlara
ve çöllere düştük. Mayıs’ın 12. günü
evlerimizi, akaretlerimizi, çarşılarımızı, medreselerimizi, camilerimizi
tamamiyle yakıp kül ettiklerini
haber aldık. Bu vaziyetten sonra
bize hicret yolu göründü. Düşman
istilâsına devam ederek Van taraflarını işgâl altına aldı. Van’ın şimâl
cihetinde bulunan bazı Keldânî

aşiretleriyle Ermeniler ayaklandılar ve dünyanın yaratılışından
beri görülmedik zulüm ve vahşete
yol açtılar. O sırada hicret edenlere güney-batı istikametinde bir
hicret yolu aramaktan gayri hiçbir
tedbir düşmez oldu. Bu istikamete
yol veren bir derenin iki yanındaki düzlükte, çoğu kadın ve çocuk
o kadar insan birikti ki, birkaç
ordu kadar kalabalık belirtiyordu.
Eli silâh tutanların hemen hepsi
Erzurum taraflarında ve cebhede olduğu için bu kalabalık, tam
bir ana-baba günü manzarasıyla
müdafaasız kimselerden ibaretti.
Kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlardan bu müdafaasız küme iki kısım
olarak, biri Musul istikametinde
çekilirken, öbürü civar kasaba ve
köylere sığınmayı tercih etti.
Ermeni fedaileri bu perişan muhacirleri takib ediyor, genç kız ve
kadınları esir edip götürüyor, büyük bir kısmını şehid ediyor ve elde
kalan silâh ve eşyayı topluyorlardı.
Zaho’nun dağ ve çöllerinde muhacirlerin yüzde yetmişi açlıktan can
verip ve hattâ hayvanlara ve kuşlara
yem oldular. Hükümet o günün
parasıyla muhacirlere adam başına
3 kuruş tahsis ettiyse de uğranılan
yerlerdeki memurlar bu paranın
üçte ikisini nefslerine ve ancak üçte
birini muhacirlerden kendi adamlarına dağıtıyorlardı. Memleketinde
hanedan seviyesinde ve zengin
olanlar hicrette mahv ve perişan
oldular. Aşağı tabakadan olanlarsa
memurlarla anlaşarak keselerini
doldurdular. Böylece muhacirlerin
yüzde sekseni mahv ve telef oldu.
Yüzde onu Anadolu’nun muhtelif
yerlerinde iş bulabildiler. Bizimle
beraber Givardan Şemdinan’a ve
oradan Ravandız’a kadar tam 29

gün ihtiyar kadınlar, küçük çocuklar, ıssız çöl ve dağlarda, elimize
ne geçerse kemirip Haziran’ın
birinci gecesi Ravandız’a hepimiz
aç olarak girdik. Birçokları memedeki çocuklarını sulara atmış, biraz
daha büyüklerini de kucaklarına
birer parça ekmek bırakıp, dağlar,
kayalıklar içinde bırakmışlardı.
Bunların hemen hepsi öldü.
Memleketimiz soğuk iklimlerden olduğu hâlde Ravandız gibi
harareti 40 dereceden ziyâde bir
yerde 90 gün oturduk. Eylül’ün 2.
günü Erbil’e çoğumuz hasta olarak
girdik. Kardeşim Seyyid İbrahim
Efendi’yi kara toprakta Allah’ın
rahmetine bıraktığımız gibi, Şeyhler Hanedanı adını alan 9 erkek
kardeşi ve 4 amcamın kız ve değerli
fertlerini Erbil ve civarında toprağa
verdik. O sene Kurban Bayramı’nın
arefesine rastlıyan Ekim ayının
9. günü Musul’a vardık. Musul
şehrinde bazı ileri gelen Müslümanlar’dan gördüğümüz yardım
ve iyilikleri ancak Allah’ın ilmi
ihata edebilir. Gavs-ı Âzam Hazretleri’nin civarında sakin olarak
Bağdad’ı yurt edinmek emelindeydik. Fakat o civarda İngilizlerle

BAHATTIN YEŞILOĞLU: ERMENI HAMLESI AMERIKA’NIN ACZIYETI
Amerika yıllardır koz olarak
elinde tuttuğu mevzuu nihayet son
raddeye getirdi. Yıllarca kongreye
Ermeni mevzuu gelir, dönemin
ABD başkanından dönerdi, bu mesele koz olarak Amerika’nın elinde
kalırdı. Dolayısıyla Amerika’nın
attığı son adım, esasında acizliğinin yeni bir tezahürü!
Bir Osmanlı Ermenisinin
ifadesiyle, “Biz, yâni soydaşlarımız
Avrupalı ve Rusların oyununa
geldik. Siz de arkasında Yahudi
ve Sebatayistlerin olduğu İttihat
ve Terakki’nin oyununa geldiniz.

Asırlardır beraber yaşayan Türkler
ve Ermeniler, hiç istenmedik tarihî
bir acıyı tecrübe ettik!”
Evet, Osmanlı Ermenisinin
sözünde haklılık payı vardır.
Bu Ermeni, tıpkı Hrant Dink,
Markar Esayan gibi Anadolu
kokuyor… HDP’nin mayası bozuk
Ermeni vekili Garo Paylan’ın
esamisi okunmuyor! Selanik
merkezli Yahudi Sebatayist destekli
İttihatçılar, Ermeni örgütlerle iş
birliği yaparak Abdülhamid Han
Hazretlerini tahttan indirmişler…
Koca devleti savaşa sürükleyerek

yıkmışlar… Anadolu evlatlarını
ve evlerini acılara gark eylemişler!
Bakmayın siz Mustafa Çalık ve
diğerlerine… İttihad ve Terakki’yi
övenleri biliyorsunuz… Bu gözü
kara ve komitacıları kahraman
yapanlara aldırmayın!
Evet, Ermeniler bizi arkadan
vurmuş, buna karşılık verilmiş ve
istenmeyen hâdiseler yaşanmıştır.
Bu gerçek. Ben asıl meramıma
geleyim…
Savaşı kaybeden Osmanlı iken
kazanan İngiliz ve Fransız olmuştur. Niçin o zamanlar “soykırım”

muharebe azgın hâlde olduğundan
Musul’u bırakamadık. Bağdad’ın
istilâsında hicretimizin ikinci yılı
ve Musul’da ikametimizin 18. Ayı
dolmuştu. O sıralarda kıtlık şiddetlendi ve bize yeniden yol göründü.
Nüfusu 150’ye varan ailemizden
bakiye 66 kişiyle Adana’ya geldik.
18 ay kadar da Adana’da yerli din
ve ilim adamlarının yardımlarıyla
geçinerek ömür sürdük. Haleb’in
düşman eline geçmesi üzerine
Adana’nın da düşmesi ihtimâline
karşı bu defa ailemizden Adana’da
toprağa verdiklerimizin haricinde
29 nüfusla ESKİŞEHİR’e ulaştık.
1335 (1919) yılı NİSAN’ın ortalarında BURSA’ya gitmek üzere
İSTANBUL’a geldim. O zamanın
Evkaf Nazırı tarafından Eyüp
Sultan’da Yatılı Medrese’de barındırıldık. Perakende aile fertlerini
Allah’ın inayetiyle orada toplayabildim. Böylece İSTANBUL’A DAHA
EVVEL BİR HESAB SAHİBİ
OLMAKSIZIN İLÂHÎ SEVKLE
GELDİM ve yıllarca süren mihnet
ve meşakkat devresini kapatmış oldum. Bütün bunlar, Mustafa Sabri
Efendi’nin Şeyhülislâmlığı zamanına tesadüf etti.
gündeme getirilmedi? Osmanlı’ya
karşı kışkırttıkları Ermenilerin
haklarını aramadılar? Aramadılar,
işbirlikçiler ile anlaştılar, halifelik
kalkacak, İslâm’ın kökü kazınacak,
hesapta millî görüntüsü altında
Batı’nın her şeyi kopyalanacak!..
İngiliz ve Fransız bunların sözünü
aldı… Ve bu yüzden Ermeni hâdiseleri gündeme getirilmedi.
Evet ABD Başkanı Joe Biden
“soykırım”ı tanıyor. Niçin? Türkiye
kontrolden çıktı da o yüzden. Dua
edelim. Rabb’im küfrü birbirine
düşürsün. Müslümanlara birlik
ve beraberlik şuurunu bahşetsin.
Amin.
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Ölen Çad Cumhurbaşkanı Alkolik Bir Haindi!
Carlos (S. Muhammed)
Henüz birkaç gün önce yaşanmış bir hadise olması sebebiyle Çad
Cumhurbaşkanı İdris Debi’nin ölümünden bahsetmek istiyorum. Bu
hasta alkolik hain artık dünyada değil. Onun nasıl öldüğü hususunda şu
ana kadar yapılan açıklamalara göre;
Debi, Çad Değişim ve Uyum Cephesi’ne karşı yürütülen bir operasyonda
çıkan çatışmada öldü.
Bir kere en başta İdris Debi gerçek bir Çadlı değil. O, Zagava kabilesine mensup birisiydi ve bu kabile
Sudan asıllı bir kabiledir. Onların
yaşadığı bölgenin bir kısmı İngilizler
tarafından Fransızlara verilmişti,
bu sebeple bazıları Fransız tarafında, yani Çad’da kaldı. İdris Debi de
Fransız tarafından doğmuş bir Zagava kabilesi mensubudur ve aslen
Sudanlıdır.
Debi’nin ailesini biliyorum, bazılarını tanıyorum ve iyi insanlar
olduğunu düşünüyorum. Çoğunluğu
Sudan’da yaşayan bu aile vatansever
ve antiemperyalist bir düşünceye sahip. Debi’nin teyzelerinden biri Çad
Büyükelçiliği’nde görevliydi. Bu hanımla Debi hakkında ilginç konuşmalarımız oldu, bana onun hakkında
kimsenin bilmediği şeyler söyledi. İyi
bir adam değildi, hangi seviyede olduğunu bilmesem de hasta denilecek
kadar alkolikti.
Değişim ve Uyum Cephesi,
Çad’ın kuzeyinde Libya sınırında
faaliyet gösteren bir oluşum. Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Hüseyin
Habri’nin de kabilesi olan Gorani
kabilesine mensuplar. Debi, Hüseyin
Habri tarafından önemli mevkilere
getirilmişti. Gerçek bir vatansever
olan Habri Çad’ın kuzeyinde Ulusal
Kurtuluş Cephesi’nin de kuruculuğunu üstlenmişti. Kimsenin ajanı
değildi ve iktidarı ele almayı başarmıştı. Habri, Debi’nin tehlikesiz
biri olduğunu düşünüyordu. Hatta
Çad’ın kuzeyini elinde bulunduran
Libya’ya karşı Debi önemli bir vazife
üstlendi. Kaddafi’nin o dönem en
yakınındaki adam olan General Hafter, Libya’nın güney sınırının dışında, Çad’ın kuzeyinde çok büyük bir
askeri üs kurmuştu. Binlerce asker
ve ağır askerî teçhizatla donatılmış
bir üstü burası. Kuzey Çad, Libya’nın
kontrolü altında bulunuyordu. Allah
rahmet eylesin, Kaddafi bu süreçte
çok hatalar yaptı. Güneydeki Habri,
kuzeyde kontrolü elinde bulunduran
Libya’ya karşı saldırı düzenlemek
için Debi’yi görevlendirdi. Debi jipler
ve birkaç yüz adamla saldırı için hareket etti. Jiplerle hareket etme fikri-

nin Debi’ye ait olduğu zannediliyor;
ama öyle değildi. Operasyona komuta eden ikinci kişinin fikriydi bu, bu
hadisenin detaylarını kardeşinden
öğrendim. Debi, 10 günde Libya
üssüne erişti, Libya üssünün çevresi
ağaçlardan yapılmış siperlerle doluydu. Üssün hâkimi olan Hafter ise
kendinden o kadar emindi ki hiçbir
şey yapamayacaklarını düşünüyordu.
Libya ordusundaki en rütbeli asker
olan Hafter hiçbir tedbir almadı.
Debi oraya ulaştığında rahatça üsse
baskını düzenledi ve hazırlıksız bin
askeri esir aldı. Hain Hafter sebebiyle
kendilerini savunamadılar bile. 7-8
bin Libya askeri öldürüldü, mühimmatlar yakıldı. Esir alınanlar arasında Hafter de vardı. Çad’ın başkentine
götürülen Hafter burada dış istihbarat servisleriyle de görüştü. Kaddafi
de ordusunda en önemli mevkide
bulunan generalin esir alınması ve
bariz hataları sebebiyle küplere binmişti, haklı sebeplerle Hafter’i yüzüstü bıraktı. Amerikalılar da Hafter ile
görüştü ve bu görüşmenin ardından
serbest kalıp ABD’ye giden Hafter bir
Amerikan ajanı oldu.
Bu adamın kendisini bir general,
bir mareşal olarak göstermesi büyük
bir utançtır. Kaddafi’nin öldürülmesinin ardından ABD’den Libya’ya
gelerek faaliyetlere başladı. Bu adam
hakkında düşmana çalıştığına dâir
çok uyarı yapıldı. Kaddafi’nin öldürülmesinden beri Libya’da karışıklık
ve savaşlar devam ediyor, ülke artık
harabeye dönmüş vaziyette. Türkiye
de buradaki savaşa müdahale etti.
Esasında herkes pay almak için orada. Ruslar da Libya’da faaliyet gösteriyor. Ayrıca irili ufaklı birçok asi
grup var. Anlayacağınız son derece
karışık bir durum hâkim.
Hafter, Trablus’u hakimiyeti altına
almak istedi; fakat Türkiye’nin mü-

Debi’nin ailesini
biliyorum, bazılarını
tanıyorum ve iyi insanlar
olduğunu düşünüyorum.
Çoğunluğu Sudan’da
yaşayan bu aile
vatansever ve
antiemperyalist
bir düşünceye
sahip. Debi’nin
teyzelerinden biri
Çad Büyükelçiliği’nde
görevliydi. Bu hanımla
Debi hakkında ilginç
konuşmalarımız oldu,
bana onun hakkında
kimsenin bilmediği
şeyler söyledi. İyi bir
adam değildi, hangi
seviyede olduğunu
bilmesem de hasta
denilecek kadar
alkolikti.

dahalesi sebebiyle başarılı olamadı.
Ülke ikiye bölündü. Trablus’un
doğusunda az da olsa bir Türk nüfus bulunuyor. Kaddafi döneminde
Araplar, silahlı olmaları sebebiyle
oraya gitmeye korkar ve sürekli “Onlar Arap değil Türk!” derlerdi. Tabiî
ki ben rahatlıkla giderdim o bölgeye.
Libya bölünmüş durumda ve şimdi neler olacağını bilmiyoruz. Ümid
ediyorum ki, bir gün Libya’daki bu
kargaşa sona erecek ve düzen tesis
edilecek. Tekrar hür ve bağımsız
bir Libya ortaya çıkacak. Bu kolay
olmayacak; ama Erdoğan’ın bölgede

düzeni tesis etme noktasında başarılı
olacağını düşünüyorum.
Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin
kurucularından olan Hüseyin Habri’ye dönecek olursak. İdris Debi’nin
tehlikeli olmadığını düşünerek ona
güvendi ve yardımcısı konumuna
getirdi; fakat Debi ona ihanet etti ve
darbe yaparak iktidarı ele geçirdi.
Akabinde Habri ülkeyi terk etti ve
Senegal’e kaçtı. Yüz kızartıcı suçlar
isnad edilerek uluslararası mahkemede yargılanması istenirken, Senegal bunu kabul etmedi ve ülkede
yargılandı. Birçok ülkenin, özellikle
de NATO ülkelerinin başında yozlaşmış adamlar varken, vatansever bir
adama atılan suçlar utanç kaynağıdır.
Bugün İsrail insanlık dışı birçok suç
işlerken uluslararası hukuk tehdidine maruz kalmıyor; fakat Habri
emperyalistler ve ajanları tarafından
mağlup edilmesinden, Debi tarafından ihanete uğramasından takribî 25
sene sonra yargılandı ve ceza aldı.
Hülasa; bir çatışma yaşanmış olsa
bile İdris Debi’nin Değişim ve Uyum
Cephesi tarafından öldürüldüğünü
düşünmüyorum. Yerine kimin geleceğini görmek gerekiyor. Ayrıca Afrikalı liderler dışında, akıllı bir adam
olan Fransa Cumhurbaşkanı cenaze
törenine iştirak etti. Bölgede Rusya
dahil birçok ülke faaliyet gösterirken
Fransa eski sömürgesi olan alanları
kimseye bırakmak istemiyor.
2018 yılında İdris Debi Kudüs’ü
ziyaret etmiş ve burada Netenyahu
ile de görüşmüştü. Çad’da iktidara kim gelirse gelsin bu yozlaşmış
adamdan daha iyi olacaktır. Ümidim
o ki, hem Libya hem de Çad içinde
bulundukları kargaşadan kurtulacaktır.
Allahü Ekber!
24.04.2021
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İÇIŞLERI BAKANLIĞI, TÜRKIYE EMEKLI SUBAYLAR DERNEĞI YÖNETIMINI GÖREVDEN ALDI

İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma
Bakanlığı'nı yalanlayan Türkiye
Emekli Subaylar Derneği (TESUD)
yönetimini görevden aldı. Bakanlık
açıklamasında, “Türkiye Emekli
Subaylar Derneği” Yönetim Kurulu Yöneticilerinin son günlerdeki
açıklamalarında ve basın yayın or-

ganları vasıtasıyla yapmış oldukları
beyanlarında, 104 emekli amiral
tarafından yayımlanan bildiriye
destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile
benzerlik taşıdığı görülmüştür.”
denilerek şunlar kaydedildi:
“Emekli amirallerce yayınlanan

bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza
Kanununun 316/1 maddesi kapsamında başlatılan soruşturma, halen
devam etmektedir. TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine
Bakanlığımızca da 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler
Denetçileri görevlendirilmiştir.
Müfettiş ve denetçiler tarafından
inceleme sonrası hazırlanan rapor;
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili maddeleri uyarınca ve genel
hükümler gereğince yasal işlemlerin takdir ve ifası için Başsavcılığa
tevdi edilmiştir. Ayrıca Dernek
Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer
Yönetim Kurulu Üyeleri, 5253
sayılı Dernekler Kanununun 27 nci
maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak Bakanlık
makamının onayı ile görevden
uzaklaştırılmıştır.”
Ne Olmuştu?
TESUD kamuoyunda "104
emekli amiral bildirisi" olarak

bilinen bildirinin yayınlanmasının
ardından TEMAD (Türkiye Emekli
Astsubaylar Derneği) ile birlikte
Milli Savunma Bakanlığını ziyaret
etmiş ve burada her iki derneğin
yöneticileri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ile bir araya gelmişti. Buluşmanın
ardından bir açıklama yayınlayan
Milli Savunma Bakanlığı, "Dernek
yöneticilerinin söz konusu bildiriyi kınadıklarını ve 'bu birlik ve
beraberliğimizi bozmaya yönelik
bir harekettir' değerlendirmesinde
bulunduklarını" ifade etmişti. Ancak daha sonra bir açıklama yapan
TESUD "Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama
ifadesi kullanılmamıştır" mesajını
paylaşarak, Bakanlığı yalanlamıştı. Açıklamada, "Kınama ifadesi
kullanılmamıştır" büyük harflerle
yazılmıştı. Açıklamada ayrıca Milli
Savunma Bakanlığındaki buluşmanın, Bakanlığın daveti üzerine
gerçekleştiği vurgulanmıştı.

İKI YENI BAKANLIK OLUŞTURULDU, KABINEYE ÜÇ YENI İSIM GIRDI
Resmi Gazete'de yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ile "Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı" kuruldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin,
Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş
getirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne
göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet birimleri şunlardan oluştu:
"Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü,
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlü-

ğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi
Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji
Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
Özel Kalem Müdürlüğü."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hizmet birimleri ise şunlar
oldu:
"Çalışma Genel Müdürlüğü, İş

Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası İşgücü Genel
Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik
ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve
Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı,
Personel Dairesi Başkanlığı, Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın
ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel
Kalem Müdürlüğü."

KOBANI BAHANESIYLE DÜZENLENEN EYLEMLERE İLIŞKIN DAVA BAŞLADI
6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen ve başta Yasin Börü
olmak üzere birçok Müslüman’ın
hayatını kaybettiği eylemlere ilişkin,
aralarında PKK'nın sözde üst düzey
yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş
genel başkanları Selahattin Demirtaş
ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu
108 sanığın yargılanmasına başlandı.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince,
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları
bulundukları cezaevlerinden Ses ve
Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)
aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar
salonda hazır bulundu. Mahkeme
Başkanı Bahtiyar Çolak, iddianamenin kabulüne ilişkin kararı okudu.
Sanıkların kimlik tespitine geçildiği
sırada sanık avukatları, söz alarak du-

ruşma salonuna giremeyen avukatlar
olduğunu öne sürdü. Başkan Çolak,
Kovid-19 tedbirleri kapsamında
yeterli sayıda avukatın salona alındığını, ayrıca yerleşkede avukatlara özel
tahsis edilen başka bir salon bulunduğunu, isteyen olursa o salondan
da duruşmanın takip edilebileceğini

söyledi. Bunun üzerine salonda bulunan avukatlar, oturdukları sıralara
vurarak alkışlarla durumu protesto
etti. Mahkeme Başkanı Çolak'ın,
duruşma düzenini bozanları salondan çıkartacağını bildirmesi üzerine
sanıklar da alkışlayarak protestoya
katıldı. Bu sırada tutuklu sanıklardan

Sebahat Tuncel, "Savunma hakkı engellenemez" şeklinde slogan atmaya
başladı. Protesto ederek salondan
ayrılan sanık avukatlarının, bu esnada
tutuklu sanıklara "mahkemeye kimlik
tespiti yaptırılmaması" yönünde
telkinde bulundukları duyuldu. Tek
tek isimleri okunan sanıklardan eski
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen
hariç diğerleri, isimleri okunmasına
rağmen salonda hazır olduklarına
dair beyanda bulunmadı. Duruşmayı
izleyen bazı müştekiler de sanıklara
ve avukatlarına tepki gösterdi. Basının da yoğun ilgi gösterdiği duruşma
için Sincan Cezaevi Jandarma Taburu
ile Ankara İl Jandarma Komutanlığından gelen jandarma personeli
görev alıyor. Cezaevi yerleşkesinde de
çok sayıda sivil ve resmi kıyafetli polis
hazır bulunuyor.

yorum
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Davası Meçhul Dava Partisi
İbrahim Tatlı
Hangi partiden bahsettiğimizi
hemen anlamışsınızdır. Kendini AK
Parti olarak tesmiye eden ama çoklarının ve benim de vicdanımda AK
olmayan partiden bahsediyorum.
Hiçbir zaman kendi iddia ettikleri
isimle anmadığım ve isimlerini mecburen cümle içinde kullandığım bu
parti, hak etmediği ismin yanında
hak etmediği bir sıfatı da sahiplenmeye çalışırken düştüğü saçma durumu fark etmemektedir: “dava partisi”. İslam davasının partisi olması
durumunda “dava partisi AK Parti”
unvanını hak edebilir.
Şimdi soralım, bu partinin yahut
yapılanmanın davası nedir?
Kuruluşunda Muhafazakâr
Demokrat olarak kendini takdim
eden partinin, bu sıfatı düşmanları
ürkütmemek için aldığı bellidir. Rejim düşmanlığı zannı uyandıracak
her türlü maksat ve yaklaşımdan
uzak durulacağının teminatıydı muhafazakâr demokratlık. O vakitler
düşman bile buna inanmamış ama
mühlet tanımıştı. Müslümanların
laik düzen içinde boğulmasını engellemek en büyük amaçtı. Başörtüsü
yasağının kalkması ve İmam Hatip
okullarının eski statüsüne döndürülmesi yani 28 Şubat darbesiyle gelen
yasakların ortadan kaldırılmasından
başka maksat yoktu. (Erdoğan’ı ılıman İslam için kullanmak isteyen
FETÖ’yü hariç tuttum). Partinin
kendisi de her türlü mide bulandırıcı
şahsın doluştuğu bir yapıydı ve Erdoğan’ın bunlar içindeki durumuna
bakıldığında, düşman açısından enterne edildiği var sayılabilirdi. Uzun
yıllar böylesi adamlarla, Kemalist
vesayet ve FETÖ paralel devlet yapılanması arasında ayakta kalıp hepsini faka bastırmış olması Erdoğan’ın
hem siyasi dehasını hem de başından
beri onlarla aynı düşüncede olmadığını gösterir. Yanındaki pek çok
figür, muhafazakâr demokrat olarak
düşman safına katılırken Erdoğan’ı
partiyi kuruluş amacının dışına çıkarmakla suçladılar ki bu da teşhisimizin ispatıdır.
Zaman içinde Erdoğan’ın mevzi
kazanmasıyla paralel olarak yanında
sürüklediği parti, Erdoğan’la uyumlu
hareket edemedi. Erdoğan’ın zorlaması ve itmesiyle sürüklenen partiyi
terk eden önemli isimleri geçelim,
Erdoğan’ın yanında kalmaya yahut
sürüklenmeye devam edenler yine
Erdoğan’ın zorlamasıyla “dava partisi” tamlamasını kullanır oldu. “İslam
davası” demenin zorluğu ve belki de
şimdilik yersizliği meselesine girme-

den ne davası, neyin davası diye sorduğumuzda maalesef bazı sloganik
laflardan başka bir şey duyamıyoruz.
Geçmişte koskoca Büyük Doğu-İbda
ideolojisini görmezden gelerek bizi
sloganik bulduğunu söyleyenler bugün dava partisi önermesinin karşılığını veremiyorlar. Bunu dile getirmenin zorluğu ve yersizliği midir cevabın verilememesi? Hayır! Sadece cevabı bilmiyorlar, o kadar. Gerçekten
de bilmiyorlar. Sadece “yerli ve milli
olmak” gibi, beğendiğimiz ama içinin nasıl doldurulacağı sorusu koca
bir dünya görüşü meselesini davet
eden cevaptan başka bütün cevaplar
bizi ürkütüyor. En çok da demokrasi
palavrası, kadın erkek eşitliği zırıltısı
ve ayrımcılık yapmama tantanası
gibi İslam dışı-seküler cevaplar ağır
basıyor. Umumi olarak partide kadınların öne çıkıp İslam hükümlerini
tartışacak raddeye varmaları, her an
“laiklik isteriz” çığlıkları atmalarından endişe duymamıza sebep oluyor.
Siyasi dehası ve cesaretiyle Erdoğan’a
ait olan başarıları, hisseleri olmadığı
halde utanmadan kendilerine hamletmekten geri durmazlarken, Erdoğan’ın elde ettiği kazanımların içini
boşaltan da kendileridir. Daha önce
de söylediğimiz gibi, iktidar dönemleri boyunca Müslüman halk lehine
kazanılan ne varsa istisnasız olarak
içini boşaltan, boşaltılmasına seyirci
kalan bu yapı içinde en iyi niyetlilerin de bu kazanımların içini doldurmayı beceremediğini görüyoruz.
Bu yüzden milletimiz ve özellikle
gençliğimiz mevcut özgürlük alanları
sayesinde sesini yükselten her türlü
din dışılığın hedefi haline gelmiştir.
Sonuç ortadadır: Bu parti bir
dava partisi değildir, başındaki adamın peşinde sürüklenen yahut onun
sırtında giden garip bir organizmadır. Özellikle 15 Temmuz saldırısı ve
sonrasında Erdoğan’ın liderlik liya-

Zaman içinde
Erdoğan’ın mevzi
kazanmasıyla paralel
olarak yanında
sürüklediği parti,
Erdoğan’la uyumlu
hareket edemedi.
Erdoğan’ın zorlaması
ve itmesiyle sürüklenen
partiyi terk eden
önemli isimleri geçelim,
Erdoğan’ın yanında
kalmaya yahut
sürüklenmeye devam
edenler yine Erdoğan’ın
zorlamasıyla “dava
partisi” tamlamasını
kullanır oldu. “İslam
davası” demenin
zorluğu ve belki de
şimdilik yersizliği
meselesine girmeden
ne davası, neyin davası
diye sorduğumuzda
maalesef bazı sloganik
laflardan başka bir şey
duyamıyoruz.
kati karşısında bu parti, kadro ehliyetsizliğini ifşa etmiştir. Bu eksiklik,
işler sıkıştığında MHP’nin devreye
girmesiyle daha da aşikâr hale gelmiştir. Erdoğan’ın AK Parti diye tesmiye ettiği partisi, milyonlarca üyesi
ve şusu busuyla ne ağır taşları kaldırabilecekken bu iş MHP’ye kalmış ve
böylece kimin dava partisi olduğu da
açığa çıkmıştır. MHP ve ülkücüler
sürekli dillerine doladıkları “vatan,
millet” sözü için Erdoğan’ın yanında
durabilirken, kendine AK Parti diyen

yapı, bizzat lideri tarafından “beni
yalnız bıraktınız” ithamına maruz
kalmıştır. O itham ve tabiî ki ikazdan
sonra kımıldanması beklenen parti,
bugün çok daha kötü durumdadır.
Erdoğan ve onun Büyük Doğu emeliyle ilgileri olmadığını ve bu emelin
gerçekleşmesine engel olmaya başladıklarını bariz şekilde gördüğümüz
bu yapı, bu garip gidişinden dolayı
Müslüman halk nezdinde de dışlanmaktadır.
Dava partisi nasıl olur diye soranlara Fransa’yı işgalden kurtaran
Jakobenleri ve Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan Müdafaa-yı Hukuk
Cemiyetini örnek gösterebilirim. İlki
Aydınlanma Çağı’nın fikirlerini kan
dökerek yaşatmaya çalışmasıyla kötülenmiş olsa da Fransız Devrimi onlar sayesinde ayakta kalmış ve Fransa
Alman işgalinden korunmuştur. Bugün Batı dünyası varlık hususunda
Jakobenlere çok şey borçlu olduğunu
kabul eder. İkinci örneğe gelirsek;
Anadolu’nun var olma mücadelesine
askeri ve siyasi olarak önderlik eden
İttihatçı asker ve sivil bürokratların
örgütü olan bu cemiyet, savaşı yürütme, Halk Fırkasına dönüşme ve eski
rejimin tamamen yok edilerek laik
cumhuriyet rejiminin inşası işini büyük başarıyla tamamladı. Bununla da
kalmayarak, Müslüman halkın her
türlü muhalefetine rağmen yeni rejimi yaşatacak vesayeti bile inşa etti.
Günümüze gelince, zorluk ve
yokluk şartları içinden gelerek hayallerindeki dünyayı kurmayı başarmış
bu iki örneğin karşısında, elinde her
türlü devlet imkânı, yanında sağlam
halk desteği ve önünde karizmatik
liderine rağmen kımıldayamayan ve
kendisine dava partisi diyen bir yapılanma… Bu haliyle sadece davasız
olduğunu ifşa eden bu parti, gerçek
bir dava partisinin nasıl olamayacağının örneği olabilir.
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SÖYLEŞİ: FARUK HANEDAR
26 NİSAN PAZARTESİ
ABD Başkanı Biden, Ermeni
meselesini “soykırım” olarak tanımladı. Bu haftanın en çok konuşlan meselesi de bu oldu. Her sene
gündeme gelen Ermeni meselesini
bu sene niçin ABD farklı şekilde ele
aldı ve Biden böyle bir çıkış yaptı?
Amerikan yönetimi, Türkiye’deki
Amerikan yanlıları ve bu kararı meşrulaştırmak isteyen diğerleri; “Biden’in kişisel kararı” olduğunu söyleyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Biden’in, başkan yardımcısıyken
de senatörken de ABD Senatosu’nun
Ermeni yalanını tanıyan tasarısını
imzaladığını söylüyorlar. Biden, seçim kampanyasında bu hususta söz
vermişti. Genel olarak bu konuda
tavrı belliydi, göreve geldiğinde de
bunu gerçekleştirdi. Kişiselleştirmeye
çalışıyorlar,
sanki Amerika’nın başkanının kişisel bir
tavrıymış gibi.
Bu öyle bir şey
değil. ABD’nin
genel olarak
Türkiye’ye
bakışının, yaklaşımının bir
işareti, somut
bir göstergesidir bu olay.
Son yıllarda
Türkiye ile ABD arasında neredeyse
sorun yaratmayan bir dış politika
başlığı yok. Her konuda sorunlar
var. İki ülke arasındaki ittifaklık ve
dost ilişkisi zaten çoktan bitmişti,
adının konulması gerekiyordu. ABD,
Türkiye’den artık istediği randımanı
alamamaya başlamıştı. Eski Türkiye’yi tehdit ettiği silahları elinden
alındı. Son kozu buydu ve bu kozu
kullanarak aslında Türkiye’nin bir
anlamda elini güçlendirdi. Türkiye

ABD’nin ulusal güvenlik
stratejisi belgelerindeki ana
hedefi Çin, ardından Rusya geliyor. ABD, esasında
Çin’i kuşatmak için Rusya
ve Türkiye’yi yanında istiyor. Bu iki ülkeden destek
bekliyor. Çin’i Rusya’dan
uzaklaştırma projesi tutmadı, Obama döneminde
Rusya’yı sopayla, tehditle
yanlarına çekmeye çalıştılar
sonuç vermedi. Trump döneminde bu sefer Rusya’ya
yanaşarak aynı politikayı
gütmeye çalıştılar, bu da
tutmadı. Obama dönemindeki ABD’nin Rusya’ya ve
Türkiye’ye yaklaşımıyla, Trump’ın
Rusya’ya ve Türkiye’ye yaklaşımı
arasında maksat bakımından aynılık
var, sadece usuller farklı. Obama
kendi döneminde Çin’e karşı Rusya
ve Türkiye’yi diplomatik temaslarla
yanına çekmeye çalıştı, istedikleri
sonucu alamayınca darbeye kalkıştılar, PKK ve FETÖ üzerinden Türkiye’yi rehin almaya çalıştılar, yine
hüsrana uğradılar. Grand strateji
açısından bakarsak ABD’nin temel
hedefi bu; fakat bir yandan Türkiye’yi
Çin’e karşı yanına almak isterken,
öte yandan gelişip bir güç merkezi
olmasının da önüne geçmek istiyor.
Dolayısıyla Türkiye’yi AB ilişkileri
üzerinden, Doğu Akdeniz sorunu
üzerinden, Kafkasya üzerinden, Ortadoğu ve Libya üzerinden istedikleri
politikalara çekmeye çalıştılar. ABD,
Türkiye’yi Çin’e karşı yanına çekemese bile Rusya ile ilişkilerini baltalamaya çalıştı, Yunanistan ile var
olan sorunları daha da derinleştirme
çabasına girişti. Arap Baharı’ndan
sonra Türkiye’nin Ortadoğu’da ilişkilerini iyileştirdiği ülkelerle tekrar
aralarını açmaya çalıştı. Yeni krizler
devreye sokuldu. ABD yeni dönemde “bekle-gör” politikası uyguluyor.
Türkiye’nin üzerine çok fazla gelirse
Türkiye’nin Rusya ve Çin’e daha

BERCAN TUTAR:
ABD
TÜRKIYE’NIN
MISYONUNA
DÜŞMAN!

son yıllarda her zayıflıkta stratejik
bir üstünlük çıkarma prensibi elde
etti. Burada da Amerika’nın siyasî
iftirasına karşı bir jeopolitik kazanç
elde etmemiz gerekiyor. Türkiye
bunun hesabını yapacaktır. ABD’nin
Türkiye’yi artık kullanamayacağının,
vesayet altında tutamayacağının en
güzel ve bariz işaretidir, ilanıdır bu
siyasî yalan.
ABD Türkiye’den ne istiyor?
Rusya ve Çin’e karşı Türkiye’yi
yanında istiyor, özellikle Çin’e karşı.

Terörle savaş
stratejisinde Türkiye
ABD’ye karşı durdu, ABD
kaybetti.
Türkiye’ye özel bir önem
veriyorlar. Türkiye,
coğrafi olarak KuzeyGüney ve Doğu-Batı
eksenindeki bütün güç
mücadelelerini çok
derinden sarsabilecek
imkânlara sahip. Bu
coğrafi üstünlüğe bir
de Türkiye’nin siyasî
kararlılığı eklendi. Bu
siyasî kararlara bir
de askeri üstünlüğü
eklemek gerekiyor.
Savunma sanayimizdeki
gelişmeler Türkiye’nin
yeniden devletten
medeniyete giden
bir güce dönüşmesi
ve tabiî olarak bütün
gözlerin Türkiye’ye
çevrilmesine neden
oluyor. Tüm bunlardan
öte Türkiye’nin
ehemmiyeti tarihte
üstlenmiş olduğu
misyondan, liderlik
rolünden geliyor.

fazla yanaşmasından ve bağımsız
bir politika izlemesinden çekiniyor.
ABD, Türkiye’nin Asya açılımını,
Afrika açılımını veya kendine göre
yeni Avrupa ve Atlantik açılımını
baltalamak istiyor. ABD, “müttefik”
ve “dost” adı altında Türkiye’yi tekrar
eski Türkiye şeklinde kendi dış politikasında istediği işlere koşturma,
bölgede ve dünyada istediği randımanı Türkiye üzerinden elde etme
çabası içinde. Bu sonuç vermeyince,
Türkiye’nin bağımsız duruşu, kendi
milli çıkarları ekseninde hareket etmesi ABD’yi ister istemez Türkiye’ye
karşı yeni bir politika, daha kaotik,
sabotajcı, 15 Temmuz’da gördüğümüz gibi darbeci, işgalci bir politika
izlemeye yöneltiyor. Temel hedef
böyle özetlenebilir.
Biden’in “Ermeni soykırımı”
demesinin bir mahsuru olmadığını
hatta Demokles'in kılıcı gibi sallanan bir mevzunun üzerimizden
kalkacağını söylemiştiniz yazınızda. Buna mukabil bazı iddialar
gündeme geldi, mesela sözde “Ermeni soykırımı”nın kabulünün ar-

söyleşi

dından Türkiye’ye yönelik davalar
açılabileceği, tazminat talep edileceği, ileri aşamalarda Türkiye’den
toprak dahi talep edilebileceği gibi
iddialar söz konusu. Bu hususta neler söylemek istersiniz, bunun bir
yaptırımı olacak mı Türkiye’ye?
O kısmı zor. Devlet yetkilileri de
uzmanlar da bu hususu hukuki olarak sık sık dile getiriyor. Ermenilerin
Doğu Anadolu’da Müslüman Kürtlere ve Türklere yaptığı katliamlardan
sonra Osmanlı devleti kontrollü
bir göç politikası uyguladı. Bunun
“katliam” diye nitelendirilmesi tarihi kayıtlarda yok. Ayrıca bu 1946
yılında “soykırım” tasarısı kabul
edilmeden önce gerçekleşen bir şey.
Bu anlamda Ermenilerin Türkiye’ye
karşı hukuki bir talepte bulunması
mümkün değil. Ermenistan’ın hukuki talepte bulunamayacağına dair
hem Avrupa mahkemelerinin hem
de Fransa’daki anayasa mahkemesinin kararları var. Geçmişte de bunun
hukuki bir mesele olamayacağını,
tarihi bir mesele olduğunu ve bunun
siyasileştirilemeyeceğini söylemiştim. Tarihi ve siyasi bir meseleden
hukuki bir sonuç çıkarılması çok zor.
Zaten böyle bir şey olsaydı çok daha
fazla üstümüze gelirlerdi. Türkiye’yi
siyasî olarak sürekli tehdit ederlerdi.
Hukuki olarak ellerinde böyle bir şey
olsaydı Türkiye’den toprak ve tazminat talep ederlerdi. Kimileri buna
“3T” diyor; tanınma, tazminat ve
toprak. Bu taleplerin gerçekleşmesi
zor. Bunlar Türkiye’ye karşı psikolojik harekatlardır. “Avrupa Ermeni yalanlarını tanısa bu talepler gündeme
gelecek.” diyen bir kesim de var. Esasında bunlar Türkiye’yi korkutmak,
sindirmek, Türkiye’den istediklerini
sonuna kadar almak için gösterilen
sopalardı, silahlardı. Eski Türkiye
bunlardan korkuyordu, çekiniyordu,
artık eski Türkiye yok. Türkiye günümüzde uluslararası alanda deneyimli,
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diplomasisi çok güçlü olan bir ülke.
Böyle bir şeyin olmayacağı zaten
eskiden de biliniyordu ama bizim
eski siyasiler Batı hayranı ve biraz
çekingen oldukları için Amerika’nın
bu tehditlerine hep boyun eğmişlerdi. Uluslararası hukuk anlamında
böyle bir şey yok. Uluslararası hukuk
anlamında böyle bir şey olsa bile bir
devletin kendi gücüyle kendi hukuku oluşur. ABD’nin neler yaptığını
hepimiz biliyoruz, hiçbir uluslararası
hukuku tanımıyor. Zaten geçmişi
soykırımlarla dolu bir ülkenin, Türk
milletine yönelik bu iftirası temelsiz
ve hukuksuz.
Uluslararası hukuk denilen şey
zaten güçlünün istediğini kabul
ettirdiği bir şey değil mi?
Evet. BM’nin kararları da olsa,
Türkiye’nin imza attığı anlaşmalarda
da böyle bir şey yok. Türkiye neyi
nasıl yapacağını iyi bilen bir ülke.
Türkiye’ye diplomasi dersi vermeye,
uluslararası hukukla Türkiye’yi korkutmaya çalışıyorlar. Bunu yapmaları
çok zor. Osmanlı yönetimi her şeyi
raporlamış, arşivlerimiz var. Bizim
arşivlerimiz açık, çekinmelerinin nedeni bu. Türkiye uluslararası normlara, hukuka uygun şekilde davranıldığını düşünüyor. Ama Ermenileri
kışkırtanların, Müslüman soykırımı
yapanların kimler olduğunu da biz
gayet iyi biliyoruz. Arkasında Rusya,
İngiltere ve o dönemin diğer önde
gelen ülkeleri var. O anlamda bizim
Batı’dan hesap sormamız lâzım.
Ermeni çetelerin Ruslara güvenip
yaptığı katliamlar ortada. Onların
sistematik bir katliamı söz konusu.
Yukarıda genel mânâda bahsettiğiniz ama hususi plânda soralım;
ABD ile Rusya arasında Ukrayna
krizi vesilesiyle bir gerilim oldu.
NATO’nun müdahil olup olamayacağı, Montrö tartışmalar vs. yaşandı.
ABD, Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’ye nasıl bir rol biçti?

11
ABD, Türkiye’yi sürekli koç başı
olarak kullanmak istiyor. Nasıl ki
Çin konusunda istiyorsa Rusya’yı
kuşatma konusunda da Türkiye’yi
kullanmak amacında. Rusya’nın kuşatılmasında Türkiye coğrafi olarak
çok kritik bir önemde, zira Soğuk
Savaş boyunca bundan faydalandılar. Dolayısıyla Türkiye’nin desteği
olmadan ABD’nin jeopolitik olarak
ne Rusya’ya ne de Çin’e karşı durabilmesi imkânsız. ABD bunu bildiği
için Türkiye hayati bir öneme sahip.
ABD’nin başarıya ulaşabilmesi için,
Rusya ve Çin karşısında elinin güçlenmesi için, hatta Avrupa’ya karşı
elinde koz olması için Türkiye çok
önemli ve kritik bir rolde. ABD,
Türkiye’nin tarihsel önemini, dünyadaki elmas niteliğindeki değerini
bildiği halde bizim idarecilerimizin
“çekingenliği” sebebiyle müttefiklik ilişkisinin karşılığını vermedi.
Amiyane tabirle Türkiye’yi köle gibi
kendi çıkarları, işleri için koşturdu.
Bunu Afrika’da, Asya’da, Ortadoğu’da, Avrupa’da gördük…
Çin açısından Türkiye’nin
ehemmiyeti nedir?
Çin’in dünyaya tek sağlam çıkış
kapısı var Doğu Türkistan. Doğu
Türkistan üzerinden de çıktığı yer
yine Türk Cumhuriyetleri; Kırgızistan’a, Türkmenistan’a, Tacikistan’a
ve Kazakistan’a çıkıyor. Türkiye’nin
Türk dünyası üzerindeki etkisini
hem Çin, hem ABD iyi biliyor. Doğu
Türkistan meselesinde Türk dünyası
üzerinden tırmandırmak istedikleri
kriz, Çin’in karadan Asya’ya devamında Hazar Denizi’ne oradan da
Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmasını engellemek için. Çin’in diğer
çıkış kapısı Güney Çin Denizi ve Sarı
Deniz. Oradan da çıktığı zaman etrafında Japonya, Filipinler, Endonezya,
Malezya var. Bunlar ABD’nin desteklediği ülkeler. Bu ülkelerle kara suları
tartışmaları yaşanıyor, devamında
Hint Okyanusu var, ancak ondan
sonra dünyaya açılabiliyor. Çin’in
etrafı kuşatılmış durumda. Çin kendisini Arakan ve Pakistan üzerinden
Hint Okyanusu’na ulaştırmaya çalışıyor. Afganistan üzerinden Pakistan
ile ilişkilerini iyi tutuyor. Oradan
da Basra Körfezi’ne ulaşmaya çalışıyor. ABD’nin 1980’lerden bu yana
temel politikası Çin’in ve Rusya’nın
Hazar’a, Basra Körfezine ve Hint
Okyanusu’na, Rusya’nın da Türkiye
üzerinden Karadeniz’e oradan da
Akdeniz’e ulaşmasını engellemek.
Bu konuda son zamanlarda oldukça
başarısız olan ABD, Türkiye-Rusya krizini tırmandırmak istiyor ve
Rusya’nın hem enerji yollarını hem
de askeri-siyasî yollarını kapatmak
amacında. Ukrayna kriziyle birlikte
Rusya’nın Avrupa’ya enerjisini Polonya-Ukrayna üzerinden ulaştırmanın yollarını kesti. Baltık üzerinden

Rusya Almanya ile bir anlaşma
imzalamış durumda. Rusya, Türkiye üzerinden Akdeniz’e açılmaya
ve enerjisini Türk Akımı üzerinden
Avrupa’ya ulaştırmaya çalışıyor. Eğer
Türkiye, ABD’nin yanında Rusya’ya
karşı bir pozisyonda askeri-siyasî bir
ittifak içine girerse Rusya’nın ekonomik damarları tamamen kesilmiş
olur. Böylece Rusya ABD için daha
kolay bir lokma olacak. Rusya’nın
sıkışması ABD’nin Çin politikalarında elini güçlendirecek. Onun için
Rusya olabildiğince Türkiye’nin daha
bağımsız, özerk politikalarına destek
veriyor. Karabağ Savaşı, Suriye, Libya örneklerinde gördüğümüz üzere
menfaatler noktasında uyuşmazlıklar yaşansa da Batı’nın yaptığı gibi
doğrudan Türkiye’ye karşı bir cephe
almıyor. Çeşitli konularda sorunlar yaşamamıza rağmen nükleer iş
birliğinde olsun, enerjideki işbirliği
olsun, bilgi teknolojilerinin transferinde olsun, S-400 füze satışlarında
olsun, Sputnik V aşısının Türkiye’de
üretimi gibi spesifik ve kritik kararlarda olsun hep Türkiye’den yana,
Türkiye’ye karşı alttan alan bir Rusya
görüyoruz. Çünkü Rusya, “büyük
Avrupa ailesi” yerine “büyük Avrasya
ailesi”nin bir parçası, lideri olmak
ve bunu geliştirmek istiyor. Büyük
Avrasya’yı da ancak Çin ve Türkiye
yardımıyla kurabileceğinin farkında.
Şunu biliyor ki, Soğuk Savaş’ta Türkiye, Avrupa ve Atlantik’ten yanaydı
Rusya kaybetti. Terörle savaş stratejisinde Türkiye ABD’ye karşı durdu,
ABD kaybetti.
Türkiye’ye özel bir önem veriyorlar. Türkiye, coğrafi olarak
Kuzey-Güney ve Doğu-Batı eksenindeki bütün güç mücadelelerini
çok derinden sarsabilecek imkânlara
sahip. Bu coğrafi üstünlüğe bir de
Türkiye’nin siyasî kararlılığı eklendi.
Bu siyasî kararlara bir de askeri üstünlüğü eklemek gerekiyor. Savunma
sanayimizdeki gelişmeler Türkiye’nin
yeniden devletten medeniyete giden
bir güce dönüşmesi ve tabiî olarak
bütün gözlerin Türkiye’ye çevrilmesine neden oluyor. Tüm bunlardan öte
Türkiye’nin ehemmiyeti tarihte üstlenmiş olduğu misyondan, liderlik
rolünden geliyor.
Rusya ve Çin’in çevresindeki bütün kuşaklar Müslüman ülkelerden
oluşuyor. Onların da Türkiye’yi karşılarına almaları demek hem Ortadoğu’yu hem de bu Müslüman kuşağı karşılarına almaları demek. Hem
siyaseten hem de tarihi olarak Türkiye’yi İslâm dünyasının lideri olarak
görüyorlar, bunu itiraf etmeseler de
durum bu. Dolayısıyla Türkiye’nin
tavrı, duruşu ve bundan sonra o liderliğe soyunması çok önemli.
Teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
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DIŞ DÜŞMANLARI
İspanyol Raportör Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı Türkiye ilerleme raporu Dışilişkiler Komitesi'nde yapılan çok sayıda değişikliğin ardından 4'e karşı 49 oyla geçti. Taslak metinde bulunan çok sayıda ifade değiştirilerek sertleştirildi. 'Endişe' ifadeleri yerine 'ciddi endişe', 'Türkiye'nin dış politikası' ifadesi yerine 'Türkiye'nin saldırgan dış politikası gibi ifadeler konulurken pek çok alanda Türkiye'ye yapılan çağrılara
da 'acil' ifadesi eklendi. İspanyol Raportör Amor'un hazırladığı Türkiye ilerleme raporu Dışilişkiler Komitesi'nde büyük değişikliğe uğradı.
Raportör Amor'un orjinal taslak metninin üzerine verilen yüzlerce değişiklik önergesi pazarlıklar sonucu 31 ortak önerge altında toplandı ve
eklenip çıkarılanlar ile rapor önemli ölçüde Türkiye aleyhine ağırlaştı. Oldukça uzun ve kapsamlı uzun ortak değişiklik önergelerin içerisine
2021'de gerçekleşmiş gelişmeler de konuldu ve bu şekilde 2020 raporu 2021'in de önemli bir bölümünü kapsar nitelik kazandı.

BOĞAZIÇI OLAYLARI RAPORA EKLENDI
Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin gelişmelere de yer
verilen raporda rektörün atanmasına verilen tepkilerin ve protestoların Türk yetkililer tarafından şiddetle
bastırılması kınanıyor. Öğrencilerin kitlesel gözaltına
alınması, polisin barışçıl gösterilerde aşırı güç kullanmış olması, İstanbul valisinin üniversite çevresinde her türlü toplantı ve gösteriyi seçici davranarak
yasaklaması eleştirilirken öğrenciler için kullanılan
ifadelerden ve tasvirlerden dehşete düşüldüğü belirtiliyor. Öğrenciler, mezunlar ve akademisyenlerin
'teröristler' olarak betimlenmesi ve LGBTİ gruplarının
hedef alınmasının kabul edilemez olduğu kaydedilerek Türkiye'ye, barışçıl toplanma haklarını kullananlar
hakkındaki tüm suçlamaları düşürme çağrısı yapılıyor.

HDP'YE YÖNELIK KAPATMA DAVASI DA ŞIDDETLE KINANDI

Nacho Sanchez

Halkın Demokratik Partisi'nin (HDP) gençlik örgütleri de dahil Türk yetkililer tarafından sürekli olarak
hedef alınma şekli büyük endişeyle not ediliyor. Türkiye Yargıtay Savcısının HDP'nin kapatılması ve 600'den
fazla HDP üyesine yönelik siyasi yasaklama talebiyle
Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu iddianameyi şiddetle kınıyor. Orta vadede ciddi bir siyasi hatanın ötesinde bunun çoğulculuğa ve demokratik ilkelere geri
döndürülemez bir darbe oluşturacağı ve Türkiye'deki milyonlarca seçmeni temsilsiz
bırakacağı vurgulanıyor. Kobani
bahanesiyle memleketi
yangın yerine çeviren Eski HDP eşbaşkanları Figen
Yüksekdağ, eski
cumhurbaşkanı
adayı Selahattin
Demirtaş ve
Diyarbakır eski
belediye başkanı Gülten Kışanak'ın Kasım
2016'dan bu
yana devam eden
tutuklulukları
hatırlatıla-

rak AİHM Büyük Daire kararlarına uyulmaması
karşısında AP'nin dehşete düşmüş olduğu kaydediliyor ve derhal serbest bırakılmaları çağrısı yineleniyor.
Gergerlioğlu'na İlişkin Gelişmeler de
Rapora Girdi
HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun
milletvekilliği ve dokunulmazlığının kaldırılması kararı
ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında
tutuklanması kınanıyor. Cezaevlerinde ve polis nezaretinde yapılan soygun ve taciz iddialarını parlamentoya taşıdığı ve onlara karşı sosyal medya kampanyası
başlattığı gerçeği de dahil olmak üzere, bu kararın insan hakları aktivizmine misilleme olduğuna inanıldığı
belirtiliyor. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcısının,
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Danış
Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Garo Paylan, Hüda Kaya,
Sezai Temelli, Serpil Kemalbay da dahil olmak üzere 9
HDP milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması
için soruşturma hazırladığından endişe duyulduğu
ifade ediliyor.

NIN TÜM IÇ VE
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RINA SAHIP ÇIKTI
"İSTANBUL
SÖZLEŞMESI'NDEN
ÇEKILME KARARINI
KINIYORUZ"
Rapora ayrıca "Türk hükümetinin, Türkiye'yi AB ve uluslararası standartlardan
uzaklaştıran ve Türkiye'nin kadına yönelik
şiddeti önleme ve kadın haklarını geliştirme
konusundaki taahhütlerini ciddi şekilde
sorgulayan ve insan haklarının ciddi şekilde bozulduğunun açık bir işareti olarak
İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını
şiddetle kınamaktadır." ifadesi konuldu. Ülkedeki yüksek kadın cinayetleri göz önüne
alındığında, Sözleşme'nin Türkiye'yi imzalayan ve onaylayan ilk ülke olması nedeniyle
bu kararın anlaşılmaz bulunduğu ve acilen
tersine çevrilmesi gerektiği ifade ediliyor.

CHP ÜZERINDE
ARTAN BASKIYA
DIKKAT ÇEKILDI
Mahkeme kararıyla parti broşürlerine el
konulması da dahil olmak üzere ana muhalefet partisi CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu
üzerinde giderek artan baskıdan derin endişe duyulduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'na
yönelik aleni tehditler ve gerçekleşmiş fiziki
saldırılar ortada dururken siyasi beyanları
nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması
gibi olası girişimler konusunda ve Eylül
2019'da yaklaşık 10 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sürekli siyasi ve adli tacize uğraması konusunda ciddi endişeler yineleniyor.

YOLSUZLUK VURGUSU
Türkiye'deki yolsuzluğun yaygınlığından
endişe duyulduğu dile getirilirken Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele çerçevesinde
hiçbir ilerleme belirtisi bulunmadığı vurgulanıyor ve Türkiye'ye etkili bir yolsuzlukla
mücadele stratejisi ve eylem planı sunma
çağrısı yapılıyor. Kamu kurumlarının hesap
verebilirliği ve şeffaflığının iyileştirilmesi
gerektiği belirtilerek, Türkiye'nin organize
suçla mücadelede sınırlı ilerleme kaydettiğinin de altı çiziliyor. Türkiye'nin, Europol
ile işbirliğine girmesi, kara para aklama,
terörizmin finansmanı ve siber suçlarla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri iyileştirmek
için veri koruma yasasını Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirmesi isteniyor.

OHAL ELEMENTLERI YASALARA ENTEGRE EDILDI
Raporun son halinde ayrıca
temel hak ve özgürlüklerin 2016
yılında ilan edilen OHAL'den
önce de kötüye gitmekte olduğu
hatırlatılıyor ve OHAL dönemindeki elementlerin yasaların içine
entegre edilmiş durumda olduğu
belirtiliyor. Alevilerin, Kürtlerin,

kadınların ve LGBT'lerin protestoları başta olmak üzere devleti
eleştiren her türlü aktivizm üzerinde bilinçli, aralıksız ve sistematik baskı kurulduğu kaydediliyor.
Anti-terör önlemleri ve yasalarının suistimalinin devlet politikalarının ana omurgası haline

geldiği, suçun bireyselliği ilkesinin
çiğnenerek kolektif suçlamalara
gidildiği ve bu şekilde gazetecilerin, insan hakları aktivistlerinin,
siyasi muhaliflerin itham edildiği
ve yargılandığı ifade ediliyor.

YARGI REFORMU HAVADA KALDI
Yargı Reformu Stratejisi ve
sonraki üç yasama paketi, özellikle savcıların yaklaşımlarında fiili
değişikliklere dönüşmezlerse ve
mahkeme kararları uluslararası
standartlara aykırı olmaya devam
ederse hükümet tarafından ileri
sürülen hedeflere ulaşılamayacağı
belirtiliyor. Adalet sistemine erişimi iyileştirmek, etkililiğini artırmak ve makul bir süre içinde adil
yargılanma hakkına daha iyi koruma sağlamak için yasama ve yargı
güç kollarında ciddi bir reforma
acilen ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.
Ekim 2020'de 'Evrensel Periyodik

Gözden Geçirme' raporu çerçevesinde, Türkiye'nin Hakimler ve
Savcılar Kurulu'nu (HSK) yürütmeden bağımsız hale getirmek için
bir anayasa değişikliği yapmasına
yönelik tavsiyeleri kabul etmeyi
reddetmesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedilerek Türkiye'deki
avukatların durumundan da yine
derinden endişe duyulduğunun
altı çiziliyor. Özellikle son yıllarda
yüzlerce kişinin mesleki faaliyetleri ve müvekkillerini temsil ettikleri
için taciz edildiği, tutuklandığı,
yargılandığı ve mahkûm edildiği
not ediliyor. Aynı şehirde farklı

RAPORDAKI DIĞER MADDELER...
Ebru Timtik, Grup Yorum
ve Tahir Elçi Vurguları
Avukat Ebru Timtik'in terör
örgütüne üye olduğu iddiasıyla
yargılanmasının ardından adil
yargılanma talebiyle 238 gün açlık
grevi yaptıktan sonra ve temyiz
başvurusu Yargıtay'da beklemedeyken ölmesinden üzüntü
duyulduğu, Grup Yorum'dan
müzisyenler Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in ardından Mustafa
Koçak'ın da 2020'de adil yargılanmak için açlık grevi sonucu ölen
dördüncü mahkûm olduğu hatırlatılıyor. İnsan Hakları Avukatı Tahir Elçi'yi öldürmekle suçlanan üç
polis memuru aleyhinde devam
eden davanın nihayet olaya ilişkin
tüm gerçekleri ortaya çıkarmasının beklendiği ifade ediliyor.
KHK'lılar Stigmatize Edildi
Aralarında öğretmenler, doktorlar, akademisyenler de dahil
olmak üzere 152 binden fazla
memurun da bulunduğu geniş
çaplı işten çıkarmalar için etkili bir
çare bulunmamasının üzüntü verici olduğu belirtilerek; görevden
alınanların hem kamuda çalışmalarının kalıcı olarak yasaklandığı
hem de özel sektörde önlerine
engel çıkarıldığı vurgulanıyor.

Birçoğunun, kendilerinin yanı sıra
aileleri üzerinde de kalıcı bir sosyal ve mesleki damgalama yediği,
stigmatize edildiği ve bunun yıkıcı
etkileri olmaya devam ettiğine
parmak basılıyor. Olağanüstü
Hal Tedbirleri Araştırma Komisyonu'nun bağımsızlık, tarafsızlık
veya verimlilikten yoksun olduğu
bu nedenle de etkin işleyişi hakkında güçlü şüphelerin bulunduğu
kaydediliyor. Keyfi pasaport iptallerinin yaşandığı, ilgili kişilerin
dolaşım özgürlüğü üzerinde gerekçelendirilmemiş bir kısıtlama
koyulduğu not ediliyor. Türk makamları ihraç edilenlerin savunma
haklarına saygı göstermeye ve
uluslararası standartlara uygun bir
değerlendirme prosedürü sağlamaya davet ediliyor.
Medya Çoğulculuğunu ve
Özgürlüğünü Tamamen Yitirdi
AB'nin temel değerlerinden
biri olan medya özgürlüğü ve bağımsızlığının önemini yineleniyor;
medya kuruluşlarındaki çoğulculuk eksikliğinin yanı sıra, eleştiriyi
susturmak amacıyla sık sık terörle
mücadele yasalarını kötüye kullanıldığı, ifade özgürlüğünü, basın
özgürlüğünü ve bilgiye erişimi
kısıtlayan orantısız ve keyfi ted-

baroların kurulmasının hukuk
mesleğinin daha fazla siyasallaşmasına yol açacağına, bunun
da hukuk mesleğinin tarafsızlık
gerekliliğini zedeleyeceğine dikkat
çekiliyor. Türk makamları, avukatların bağımsızlığına saygı göstermeye ve çalışmalarını uluslararası
insan hakları standartlarına uygun
olarak özgürce yürütmelerine izin
vermeye davet ediliyor. Sadece
avukatlık mesleğini icra ettikleri
için gözaltına alınan tüm avukatların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuluyor.
birlere ilişkin ciddi endişeler dile
getiriliyor. Türkiye'ye başta sosyal
medya platformları olmak üzere
medya özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü garanti etme çağrısı
yapılarak; yazarlara, muhabirlere,
köşe yazarlarına ve gazetecilere baskı uygulamak için sürekli
olarak kötüye kullanılan Ceza
Kanunu'nun 'Cumhurbaşkanına
hakaret' ile ilgili kısmına dikkat
çekiliyor. Hukuka aykırı olarak tutulan gazetecilerin, yazarların ve
tüm medya çalışanları ile sosyal
medya kullanıcılarını derhal serbest bırakılması isteniyor. Geçen
yıl hapisteki gazeteci sayısının
160'tan 70'e düştüğü ancak bu
sayının bile çok yüksek olduğu
hatırlatılarak bu durumun ciddi
bir endişe kaynağı olmaya devam
ettiği kaydediliyor.
AB Üyelerine
Yönelik Provokatif
Söylemler
Türkiye’nin Avrupa değerlerinden ve standartlarından sürekli
olarak uzaklaşmayı sürdürdüğü,
buna ek olarak Doğu Akdeniz'de
AB üyelerine yönelik tek taraflı
eylemler gerçekleştirdiği, ayrıca
AB ve üyelerine yönelik yer yer
provokatif söylemleri kullandığı
belirtilirken bu vaziyetin AB-Türkiye ilişkilerini tarihi bir dip noktaya
getirdiği öne sürülüyor.
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İMAN VE ISLÂM ATLASI'NDAN ORUÇ BAHSI...
Fetvâlar
*Niyetliyken orucunu bile bile
bozan biri, hangi şart altında keffaret
dışı kalabilir? Elcevap: Hilâli gördüğü halde şahitliği kabûl edilmeyen
kişi…
*Geceden niyetlinin farz orucu
tutulmakta iken nafile oruca hangi
şart altında dönebilir? Elcevap: Eğer
o kişi geceden mükellef olmadan
niyet edip gündüz teklif çağına ve
bülûğa ererse…
*Hangi oruçludur o kimse ki,
orucunu kasıtla bozduğu halde kendisine kaza bile gerekmesin? Elcevap:
Üzerinde kaza var zannedip sonradan olmadığını anlayan kimse…
*Hangi zevc ve zevcedir onlar ki,
mukim ve sıhhatle oldukları halde
oruç zamanı ve cebir olmaksızın
birleştirir de birine sadece kaza ve
öbürüne keffaret icap eder? Elcevap:
Fecir vaktini birinin bilip öbürünün
bilmediği kimselerdir ki, bunlardan
bilmeyene kaza bilip de bildirmeyene
de keffaret icap eder.
*Ramazanda özürsüz ve kasıtla
oruç bozanlardan keffaret dışı ayrıca
bir örnek var mıdır? Elcevap: Vardır!
Orucu içinde keffareti gerektirici
şekilde bozulduğu halde aynı gün
hastalanan ve mazereti sonradan
gelen…
*Ramazan orucunu tamamen
terketmiş olmasına rağmen kendisine kaza borcu bile düşmeyen kim
olabilir? Elcevap: O kimse olabilir ki,
yabancı memleketlerde İslâma girdiği halde oruç farizasını öğrenememiş
ve sonradan bilmiş olsun…
*İşi sadece kaza borcu üzerine
bırakmak ve kefaretten uzak kalmak
için hangi yol vardır? Elcevap: Niyet
etmemek… (Bu noktada, keffareti
mucip fiili işlememek diye cevap
verilseydi; bilmem, daha yakışıklı
olmaz mıydı? Olmazdı; zira fıkıh bu
inceliği mahfuz tutarak sualin zahirine cevap verir ve bu cevapla niyet
etmemeyi teşvik mânası çıkmaz.)
İtikâf
*Mescide kapanmak, belirli bir
müddetle bütün dış alâkaları kesmek, yalnız kendi kendisiyle kalmak
ve Allaha bu hal içinde yönelmenin
ibâdeti…
*Ekseriyetle oruçlu olarak yapıldığı ve Ramazanın son 10 gününe
rastladığı için itikâfı, oruç ve bahsi
içinde mütalâa etmek uygun…
*İtikâf, ferdin, öbür ibadetlerde
genişliğine toplum mânasına mukabil, derinliğine kendine saplanma,
dış cemiyetten kopup iç cemiyette
Allaha yol bulma keyfiyeti…
*Esasen kalabalıklar içinde daima
yalnızlığını hisseden ve bir nevi itikâf
içinde yaşayan fert, dinî ve resmî
itikâfta öz hakikatinin aranması usu-

lüne kavuşur ve en haşin yalnızlık
içinde kendisine şahdamarından
daha yakın olan Mutlak Ferdi hissedebildiği kadar hissetmenin tatbikat
zaman ve mekânını bulur.
*Öyleyse itikâf, Allah ile yalnız
kalmanın dış ifadesi…
*Farkına varmadan kalabalıkta
yalnızken, farkına varıp yalnızlıktan
ulvî visali, mes’ut kavuşmayı dileme
iradesi… Budur itikâfın ruhu…
*Mescit, genişliğinde cemiyeti,
“mutekif-itikâf edici” ise, o çerçeve
içinde derinliğine ferdi temsil eder
ve bu nispet ikisini de birbirine yakınlaştırır…
*İçinde 5 vakit namaz kılınan
cami veya mescitte ve niyetle olması
şarttır. Tâ ki, itikâfçı hem cemiyeti
karşısında bulsun, hem de ferdiyetinin zarı içinde kalsın…
*Kur’ân mescitlerde itikâf halinde
bulunanları müjdeliyor.
*Allahın Sevgilisi her Ramazanın
son 10 gününü itikâfa hasretmişlerdir.
*İtikâfın, vâcip sünnet ve müstehap ksımları var.. Aslında ihtiyarî
iken nezrolunursa vacip, Ramazanın
son 10 gününde sünnet, başka zamanlarda da müstehap…
*Vâcip ve müstehap şekiller için
ille Ramazan şart değildir; istendiği
zaman, istendiği müddetçe olabilir.
Vâcip şekilde oruç şart ve müddet en
aşağı 1 gün… Sünnet şekil zaten Ramazan içi olduğuna göre oruç tabiî…
Müstehap şekilde oruç ve muayyen
müddet şart değil; hatta birkaç saat
için itikâf niyetiyle 1, 2, 3 saat camide kapalı kalıp bu müddeti kaza veya
nafile namazla geçiren, birkaç damlacık da olsa itikâftan tadmış ve onu
yerine getirmiş oluyor.
*İtikâfın şartları, niyet, cemaatli
mescit, oruç ve kadında özür hali
dışında olmak…
*Niyetin sade kalbden değil,
lisanla olması lâzım… Lisanla belirtilmeyen nezir makbûl olamaz.
Niyetlerde itikâfı yalnız geceli, yalnız
gündüzlü veya geceli gündüzlü diye
göstermek lâzım ve bu şekiller mümkün… Ramazanın sünnet itikâfını
nezretmek de kabil… Ama esasında
vazife olan nezr imkânsız…
*İtikâf yerlerinin en faziletleri,
Mekke’de “Mescid-i Haram”, Medine’de “Mescid-i Nebevi” ve Kudüs’te
“Mescid-i Aksâ”…
*İtikâf kendi müddeti içinde bölümsüz ve kesintisiz…
*İtikâf nezredip de yapmadan
ölenin gün başına bir Fıtır sadakası
borcunu karşılar. Vasiyet edilmiş
olmalı…
*Kadın itikâf için zevcinden izin
alacak…
*İtikâfta meşgale namaz, zikir,

Kur’ân ve Hadîs okumak ve dinî
eserler mütaalası…
*İtikâfı bozan âmil, hacetsiz camiden dışarı çıkmak ve kasdi cünüplük… Uyku halinde gelen cünüplük
ne orucu bozar, ne itikâfı…
*Mütekif, dışarı ile zarurî bir temas ihtiyacı varsa onu ancak cami
içinde görür ve tabiî hacet def ’i ve
abdest alma mecburiyeti dışında hiçbir sebeple cami kapısından çıkamaz.
*İtikâf mescit içinde hapsolmak
değil, dünya hapsinden korunmak
için mescide sığınmak işidir; ve bu
bakımdan cami içinde ne tavır alınması gerektiği kendinden malûmdur.
Cebredilmediği ibadeti yapan, onun
edebini de takdir eder ve itikâfı bir
saklambaç oyunu seviyesine düşürmez.
* Tekitli sünnet olan itikâf, hakkiyle yerine getirilmek şartiyle Allaha götüren batınî marifet yolunun
çıkış noktası…
Fıtır Sadakası
*Zekât nisabına malik bulunanlara vacip olduğu halde orta derecede
imkân sahiplerince de ihmali caiz
olmayan ve ihtiyarî yardımların dışında tutulan, resmî, senelik, fukarayı hatırlama vazifesi…
*Aile reisi, evinde, hizmetçisi
dâhil, kaç kişiye bakıyorsa veya bakımını üstlendiği kaç kişi varsa onların
fıtır sadakalarını verir.
*Fıtır sadakası, vazife halinde Ramazan hediyesi olarak zekâtın küçük
bir şubesidir ve adam başına muayyen miktarlarda buğday, arpa, kuru

üzüm ve kuru hurma veya bunların
bedelleri üzerinden verilir. Buğdayda 520 dirhem, yani takriben 1700
gram… 2 kilo kabûl etmek münasip… İşte bu hesapla aynen veya nakden ödenir. En pahalıları üzerinden
vermek en hayırlısı…
*Fıtır sadakası mükelleflerinin en
yakınlarından, mal ve imkân sahibi
olanlar kendi ceplerinden verirler.
İmkân sahibi olmayanlar da aile reisi
tarafından…
*Fıtır sadakası buluğa ermemiş
çocuk ve mecnun adına da verilmek
iktiza eder.
*Niyet şart, fakat fakire bildirmek
mecburi değil…
*Helâl ettirmekle mükellefiyetten kurtulunmaz. “Usûl ve füruğ”
tabirinin belirttiği yakın akrabaya
verilmez.
*Verilme vakti, Bayramın ilk
günü fecrin tulû’undan Bayram Namazının kılınmasına kadardır. Daha
evvel ve sonra da verilebilir…
*Herhangi bir özürle oruç borcu
düşen yahut oruç tutmayan şahıs
fıtır sadakasından âzâde değildir.
Ödeyecektir.
*Bir sadaka birkaç fakire verilmek
üzere parçalanamaz. Buna karşılık
bir fakire topyekûn verilebilir.
*Fıtır sadakasının ölüm zahmetini ve kabir azabını hafifletici mikyasta sevabından bahsedilmiştir.
Necip Fazıl Kısakürek
İMAN ve İSLÂM ATLASI
Sh. 176-182
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Niçin Oruç Tutarız?
Abdulkerim Kiracı
“Her şeyin kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur.”
İbadetlerimiz ile ilgili olarak
“neden bunu yapıyorum?” sorusu
yükseldiğinde buna fıkhi cevaplar
veririz. “Namaz kılıyoruz çünkü
Kuran’da böyle emredildi”, “Zekât
veriyoruz çünkü böyle emrolunduk”
gibi. Dinin toplumsal bir inşayı hedeflediğini düşündüğümüzde, fıkhi
yanıtlar geçerli cevabı bize sağlamış
olmaktadır. Ancak insan meraklı bir
canlıdır. Kendisine bir şey yapılması
söylendiğinde bunun sebebini merak eder. Bunun en canlı örneğini
Kuran’da Hazreti İbrahim ve Hazreti
Musa kıssalarında görmek mümkündür. Doğrudan Allah’tan vahiy alan
peygamberler dahi Rablerinin birçok
hikmetini anlarken zorlanmakta ve
bunlar için ayrıca bir çaba gösterip
sorular sormaktadırlar.
Ramazan ayında bulunuyorken
bizlerin de “niçin oruç tutuyoruz?”
sorusu aklımıza gelmiyor desek
doğru olmaz sanırım. Peki gerçekten
böyle bir soruyu düşündüğümüzde nasıl bir cevap verebiliriz? İlk
yanıtımız Kuran’da oruç tutmamız
emredildiği şeklinde olur. Ardından
ise Hazreti Peygamber’in uyguladığı
devamlı ibadetler arasında orucu sayarak, bizim de oruç tutmamızın bir
yükümlülük olduğunu ifade ederiz.
Ancak farz oruçlarını zaten halihazırda tutan ve fıkhi yükümlülüklerin
kabul edildiği bir durumda, oruç
tutmanın sebebini sorabilmek için
yönümüzü farklı bir cihete çevirmemiz gerekir.
Öncelikli olarak orucun mahiyetini ve ibadetler içerisindeki konumunu anlamamız gerekiyor. Fakat
buna geçmeden önce insan fiilleri
üzerinde durmamız lazım. İnsan
davranışlarının iki tür olduğunu söyleyebiliriz: hareketlilik ve durağanlık.
Her ikisi de insan iradesinin tecellisi
olarak meydana gelmektedir. Cansız
bir maddenin sürekli eylemsiz kalmasının aksine insan, irade ettiğinde
durabileceği gibi hareket de edebilir.
İnsanın bu iki davranışının karşılıklarını ibadetlerde gözlemlemek
mümkündür. Kimi ibadetler hareketi
esas alırken, kimisi ise durağanlığı
emreder. Bu anlamda namaz, zekât,
hac, kurban ve hatta kelimeyi şehadet bir eylemi gerektiren ibadetlerdir.
Bunları gerçekleştirmek için asgari
anlamda bir hareketin bulunması
gerekir. Ancak oruç için harekete
ihtiyaç yoktur.
Bu durum orucun insan için ilk
önemli anlamına işaret etmektedir.

Oruç, uzuvlar itibariyle hareketi istemez. Esas olan hareketsiz kalmak,
yemek yememek, cinsi münasebetten
uzak durmaktır. Bu duruma dikkat
çeken İmam Gazâlî (ö. 505/1111)
İhyâ’û ûlûmi’d-dîn-dîn’de orucu
bâtın ibadet olarak ifade eder. Diğer
ibadetlerin aksine oruçta insanların
görebileceği bir şekil şartı yoktur.
Kişi namaz kıldığını, zekât verdiğini
veya hacca gittiğini diğer insanlara
gösterebilecek iken oruç tuttuğunu
gösteremez. Bu ancak kişinin iç dünyasını ilgilendiren bir meseledir. Bu
durum bizi diğer ibadetlerden farklı
olarak Allah ile yakinen bir irtibata
sevk etmektedir. Oruç tutmak bu
anlamda, sırf Allah için yeme ve
içmeden kesilmesi ile insanı O’nu
tefekküre sevk eder.
İmam Gazâlî bu bahisle ilgili olarak şunları söyler: ''Orucun iki hususiyeti vardır. Onlar sebebiyle Allah'a
nispet edilmeye hak kazanmıştır:
Biri orucun hakikati; bozanları yapmamaktır. Bu bâtini bir iş olduğu
için insanların nazarından gizlidir.
Ona riya karışamaz. Diğeri, Allah'ın
düşmanı şeytandır. Onun ordusu
kişinin heva ve istekleridir. Oruç,
onun ordusunu kırar. Zira orucun
hakikati arzuları terk etmektir.” Bu
ifadelerin bizi götürdüğü diğer bir
nokta ise eylemsizliğin, kötü fiillere
yönelik halidir.
İnsan davranışlarının iki kısım
olduğunu söylemiştik ayrıca bu
fiillerin hem iyi hem de kötü vasıflarına sahip olduğunu ifade etmemiz
gerekir. Bir iyilik yapılabileceği gibi
bir kötülüğü işlememek de iyi vasfını
alabilir. Oruç da ikinci kısma giren
bir ibadet konumundadır. Hazreti
Peygamber’in ifade ettiği gibi “Kan
vücutta dolaştığı gibi, şeytan da insanın içinde dolaşır. Onun yolunu

ancak oruçla daraltırsınız.” Orucun
da bu manada kötü fiilleri ortadan
kaldırma özelliği bulunmaktadır.
Yine bir hadis-i kudsîde geçtiği
gibi “Ademoğlunun her iyi amelinin
mükafatı, on mislinden yedi yüz misline kadar kat kat verilir. Ancak oruç
böyle değildir. O'nun mükafatını bizzat ben vereceğim. Kulum şehvetini
ve yemeğini benim için terk eder.”
şehveti yani maddi olan şeyleri arzuyu terk etme ile orucun önemli
bir bağlantısı bulunmaktadır. İmam
Gazâlî de oruç tutanları sınıflarken
bu hadisi göz önüne almıştır:
“Avâm’ın orucu: İki uzvu (mide
ve tenasül uzvunu) şehvet tehlikesinden korumaktır; yani yemek, içmek
ve cinsî münasebetten sakınmaktır.
Havass’ın orucu: Bu yukarıdaki
esaslara riayet ile beraber, gözünü,
kulağını, dilini, elini, ayağını ve diğer azalarını günahtan korumaktır.
Ahassü’l-havass’ın orucu: Avam ve
havassın orucundaki hususlara riayetle beraber, kalbini hasis emeller,
dünya düşüncelerinden sıyırmak ve
Allah’tan başka her şeyden el çekerek
bütün mevcudiyetiyle Allah Teâlâ’ya
bağlanmak ve hatırına ondan başkasını getirmemektir.”
Görüldüğü üzere İmam Gazâlî
oruç tutanları sınıflara bölerken, asıl
fıkhi anlamı ilk derece ile sınırlı görmekte, diğer sınıflarda tüm bedeni
ve düşünceyi tezkiye etme anlamına
yormaktadır. Oruç tuttuğumuzda
sırf kendimizi yeme içmeden alıkoymayıp tüm maddiyat ile aramıza
bir mesafe çekmemiz gerekmektedir. Ramazan boyunca okunan
mukabeleleri, teravihleri ve Hazreti
Peygamber’in ömrü boyunca yaptığı
itikafları da bu anlamda değerlendirmek gerekir. Çünkü bu ibadetlerde
bulunan şey olabildiğince dünyevi

olandan uzaklaşıp, dini olanla iştigal
etmektir.
Müslüman olarak yapmamız gereken ve ibadetlerin de bu anlamda
özü olan, maddi olandan soyutlanarak manevi olana yönelmektedir. Bu
hale bürünmek için de bedeni haz
ve isteklere ket vurarak başlamak
gerekir. Hazreti Peygamber’in ifade
ettiği gibi “Her şeyin kapısı vardır.
İbadetin kapısı da oruçtur.” Orucun,
bir aylık sürece yayılması ile adeta
yoğunlaştırılmış beden tezkiyesi
hedeflenmektedir. Bedeni hazlardan
uzaklaşarak, ruhu cilalamak ve manevi anlam ve alem bütünüyle daha
kolay hemhal olunmaya çalışılmalıdır. Esasen orucun böyle bir etkisi
olduğunu anlayan birçok Gnostik,
Hristiyan ve Yahudi mistikleri de
uzun süreli açlıklar ile nefislerini
terbiye etmeye ve bu anlamdan pay
almaya çalışmışlardır.
Günümüzde, özellikle de pandemi sürecinde Ramazan’a has ibadetlerin birçoğunu yapamadığımız ortada. Ancak orucun ilk ve asıl düzeyi
olan kendimizi yeme ve içmeden alı
koymanın bile insanın hem bedenine
hem de ruhuna etkileri muhakkaktır.
Bu anlamda niçin oruç tutarız sorunu yukarıda verdiğimiz cevapları
yetersiz veya zor bulan kişilere, az
yemek yiyerek beden hazlarını asgariye indirmek ve bu sayede de maddi
olandan daha kolay soyutlanıp manevi alana yönelmek şeklinde cevap
vermek mümkündür. Bizler de sırf
iftar ve sahur sofralarımızdaki yiyecek miktarına dikkat ederek bile bu
mananın hikmetine kavuşma imkanına sahip olabiliriz.
Kaynakça
İmam Gazâlî, İhyâ’û ûlûmi’d-dîn;
Kimyâ-yı Sa’âdet.
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FRANSA'DA ASKERLER
MACRON’A SESLENDI:
BÜYÜYEN KAOSU
ENGELLEMEZSEN
İÇ SAVAŞ ÇIKAR!
Aşırı sağcı Valeurs Actuelles
adlı sitede yayımlanan ve 20 emekli general, emekli ve muvazzaf
100 kadar subay ile 1000’den fazla
askerin imzası bulunan mektupta,
hükümete vatanperverliği savunma çağrısı yapıldı. Fransa’nın çok
sayıda tehdit altında olduğu iddia
edilen mektupta, ülkeyi tehdit
eden çözülmenin kınanması
gerektiği ifade edildi. Mektupta,
ırkçılık karşıtı bir ayrımcılıkla
vatan topraklarında huzursuzluk
ve topluluklar arasında nefret
oluşturulduğu belirtilerek "ırkçılık"
ve "dekolonizasyon" gibi terimlerle
ırkçı bir savaş istendiği belirtildi. Bu terimleri kullananların,
Fransa’nın geleneklerini, kültürünü hor gördüğü ve geçmişinden

uzaklaştırarak ülkenin dağıldığını
görmek istediği savunulan mektupta, İslamcılık ve banliyölerin
ayrımcılık ve bölünmeye yol açtığı
iddia edildi.
Mektupta, yetkililerin, polisleri gösterilerde paravan ve
günah keçisi olarak kullandıkları,
insanların sadece verilen emirleri
yerine getiren polisleri tehdit ettiği
aktarılarak "Tehlikeler büyüyor,
her geçen gün şiddet artıyor."
ifadesi kullanıldı. Yöneticilerin
bu tehlikeleri yok etmesi gerektiği
belirtilen mektupta, "Artık ağırdan
almaya vakit kalmadı, aksi takdirde bu büyüyen kaosu yarın iç savaş
sonlandıracak ve sizin sorumlu
olacağınız binlerce ölüm meydana
gelecek." denildi.

WSJ: ABD, NÜKLEER ANLAŞMAYA DÖNÜŞ
İÇIN İRAN'A YÖNELIK YAPTIRIMLARI
HAFIFLETMEYE AÇIK

ALMANYA 4 TEMMUZ’A KADAR
AFGANISTAN’DAN ÇEKILMEYI PLANIYOR

ABD’nin Afganistan’daki askeri
güçlerin 11 Eylül’e kadar çekileceğini açıklamasının ardından Almanya bu ülkede konuşlandırılan
askerlerini 4 Temmuz’a kadar geri
çekmeyi planladığını bildirdi.
Almanya Savunma Bakanlığı
Sözcüsü Annegret Kramp Karrenbauer AFP’ye yaptığı açıklamada,
şu anda devam eden görüşmelerin
geri çekilme süresinin kısaltılması
yönünde ilerlediğini belirtti.
Sözcü, Afganistan’dan asker
çekme tarihini 4 Temmuz’a almayı
planladıklarını ancak nihai kara-

rın NATO’ya ait olduğunu ifade
ederek, “Önümüzde artık zorlu
bir lojistik görevimiz var ancak bu
olasılığa hazırlıklıydık” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, 11
Eylül 2001 saldırılarının 20.
yıldönümünde tüm ABD kuvvetlerinin Afganistan’dan çekileceğini
açıkladı.
NATO’nun Kararlı Destek
Misyonu çerçevesinde, ABD, Almanya, Türkiye, İngiltere ve İtalya
başta olmak üzere 36 ülkeden 9
bin 592 asker Afganistan’a konuşlandırıldı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Tahran yönetimiyle devam
eden nükleer anlaşma müzakereleri
için İran ekonomisini rahatlatacak
bazı yaptırımları hafifletmeye açık
olduğu sinyalini verdiği belirtildi.
Wall Street Journal’ın konuya aşina
kişilere dayandırdığı haberine göre,
ABD'nin, İran Merkez Bankasına,
ulusal petrol ve tanker şirketlerine,
çelik, alüminyum da dahil olmak
üzere diğer birkaç önemli ekonomik
sektöre yönelik terör yaptırımlarını
kaldırmaya açık olduğu kaydedildi.
Haberde, üst düzey bir Avrupalı
yetkilinin de Washington'un ayrıca
tekstil, otomobil, nakliye ve sigorta
gibi sektörler için potansiyel yaptırımların hafifletilmesine yeşil ışık
yaktığı değerlendirilmesine yer
verildi.
İran'ın söz konusu sektörleri

ABD ile 2015 yaptığı Nükleer Anlaşma kapsamında tekrar geri kazanmaya çalıştığı, nükleer anlaşmaya
geri dönmesi için, ülkeye karşı uygulanan yaklaşık bin 500 yaptırımın
sadece 800’ünün hafifletilmesinin
yeterli olacağı ifade edildi. Görüşmelere aşina olanlar, ABD'nin hafifletmeye hazır olduğu yaptırımların
sınırlarını daha net bir şekilde ortaya
koymasıyla müzakerelerde ilerleme
kaydedileceği yorumunu yaparken,
ABD’li diplomatların ise süreci gelecek haftalarda zorlu görüşmelerin
beklediğini ve kaydedilen ilerlemenin kırılgan olduğu uyarısında
bulunduğuna dikkati çekildi. Biden
yönetiminin kaldırmayı düşündüğü
yaptırımların çoğu, 2018’de Nükleer Anlaşmadan tek taraflı olarak
çekilen eski ABD Başkanı Donald
Trump tarafından İran'a getirilmişti.

biyografi
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Mihmandar-ı Resûlullah
Harun Şimşak
Halid bin Zeyd Hazretleri hicretten iki yıl önce hanımı ile birlikte
Müslüman oldu. İkinci Akabe biatında biat eden müjdeli kimselerdendi.
Zira Akabe biatları ile alakalı nazil
olan ayette Peygamber Efendimize
“onların biatlarını kabul et ve onlar
için Allah’tan bağışlama dile.” (Mümtehine Suresi 12. Ayet) emri vardı.
Allah Resûlünün hakkında bağışlanma dilemelerinden büyük saadet,
daha büyük müjde mi vardır? Bu
müjdeli kimseler içinde bir kimse idi,
Hazrecli idi yani ensardan, Medineli
Halid bin Zeyd Hazretleri.
Peygamber Efendimizin hicretlerini gözleyenlerden idi. Ve vakit geldi
hicret gerçekleşti. Kâinatın Efendisi
Medine’ye ayak bastılar. Her Medineli gibi onun da yüreği bir serçenin
yüreği gibi çarpmaya başladı. “Acaba
Kâinatın Efendisi kimde konaklayacak? Kimdir bu nasibli kişi? Ah
ne olur o nasibli ben olayım.” diye
içinden geçirmiştir muhtemelen. İşte
Sevgili, devesi Kusva ile geliyordu,
Ensar büyük bir coşku ile Kusva’nın
yularından tutarak her biri bir taraftan “Buyurunuz Ey Allah’ın Resûlü,
hanemi şereflendiriniz.” diyerek
deveyi kendi hanesine çekmeye çalışıyordu. Allah Resûlü Medineli ashabına “Devenin yularını bırakınız,
ona dokunmayınız. O memurdur.
Allah tarafından memur olduğu yere
gidiyor. Durunuz bakalım nereye
gidecek.” buyuruyorlar. Bu kelamdan
sonra Medine’yi büyük bir sessizlik
kaplıyor. Herkes nefesini tutmuş
“Acaba deve nerede duracak? Kimdir
bu nasibli?” diyerek o mübarek deveyi, Kusva’yı izliyor. Deve ilkin Sehl
ve Süheyl isimli iki öksüze ait, boş
bir yerin önüne çöküyor. Biraz sonra
kalkıp tekrar yürümeye koyuluyor.
Bu sırada Hazrecli nasipli Hazreti
Halid devenin hanesine yaklaştığını
görüyor, gönlündeki tek dilek devenin hanesinin önünde durması. Öyle
de oluyor. Deve Hazrecli Hazreti
Halid’in evinde duruyor ve tekrar
ilk çöktüğü yere geri dönüyor. Allah
Resûlü böylece deveden iniyorlar ve
buyuruyorlar “Konağımız burasıdır
inşallah…” Devenin ilk ve son çöktüğü yer Peygamber Mescidi, ikinci
çöktüğü yer de misafir olacakları ev,
Hazrecli Hazreti Halid’in hanesi.
Hazreti Halid, müthiş bir heyecan
ve Kâinatın Efendisini ağırlamanın
verdiği derin haşyet içerisinde Efendimizi buyur ediyor. Allah Resûlü
haneye teşrif edince alt katta kalmak
istiyorlar. Üstteki çardak katı Hazreti Halid ve zevcesine kalıyor. Fakat

Hazreti Halid ve zevcesi gece olunca
uyuyamıyor ve Efendimize yalvararak onu üst kata çıkarıyorlar.
Peygamber Efendimizi hanesinde yedi ay ağırlamak şerefine
erdiği için kendisine Mihmandar-ı
Resul denmiştir. Mihmandar, değerli kimseleri ağırlayan demektir.
Allah Resûlü, Mihmandar-ı Resûl’ü
Musab bin Ümeyr ile kardeş ilan
etmiştir. Nice şereflere ve nasiblere
mazhar olan Hazreti Halid, hiçbir
zaman cihaddan geri kalmamış, her
daim cenk meydanlarının serdarlarından olmuştur. Çok sevdiği Allah
Resûlü’nün her savaşta korumalığını
üstlenmeye gayret etmiş, mübarek
çadırlarında nöbetler tutmuştur. Kâinatın Efendisi onun hakkında “Sabahlara kadar beni muhafaza edeni
sen de dünya ve ahirette muhafaza et
Allah’ım!” diye dua etmişlerdir.
Gel zaman git zaman, katılmadık
savaş bırakılmadan Hazreti Halid’e
ihtiyarlık isabet eder. Yaşı doksan
küsur olmuştur, yaşlılığından itibaren her sene bir savaşa katılmıştır.
Zira Hazreti Halid “Kendi eliniz ile
kendinizi tehlikeye atmayın.” ayetinde geçen tehlikeyi savaşa gitmeyip
işiyle gücü ile meşgul olmak şeklinde
tefsir eder, cihaddan geri kalmayı
en büyük tehlike addeder idi. Bu
yüzdendir ki ilerleyen yaşına ve hastalığına rağmen Efendimizin fetih ile
müjdelediği onu fetheden komutanı
ve askeri övdüğü Konstantiniyye’yi
muhasara etmeye giden Yezid bin
Muaviye’nin ordusuna katılmış, ölüm

Nice şereflere ve
nasiblere mazhar olan
Hazreti Halid, hiçbir
zaman cihaddan geri
kalmamış, her daim
cenk meydanlarının
serdarlarından olmuştur.
Çok sevdiği Allah
Resûlü’nün her savaşta
korumalığını üstlenmeye
gayret etmiş, mübarek
çadırlarında nöbetler
tutmuştur. Kâinatın
Efendisi onun hakkında
“Sabahlara kadar beni
muhafaza edeni sen
de dünya ve ahirette
muhafaza et Allah’ım!”
diye dua etmişlerdir.
döşeğinde Konstantiniyye’yi muhasara etmiştir. Muhasara sırasında
mübarek ruhunu teslim eden cenk
meydanlarının serdarı, Mihmandar-ı
Resul Hazreti Halid vefat etmeden
önce Konstantiniyye’ye defnedilmeyi
vasiyet etmiştir. Yezid bin Muaviye
cenaze namazını kıldırmış ve vasiyeti
üzerine bir grup asker tarafından
defni Konstantiniyye surlarının dibine yapılmıştır. Muhasara kalktıktan
sonra bu durumu öğrenen Bizans
imparatoru, kabri bulacağını ve naaşı

hayvanlara yedireceğini söyleyince
Halife Hazreti Muaviye böyle bir şey
yaptığı takdirde İslam beldelerindeki
hiçbir kilisenin ve Hristiyan’ın eman
altında olmayacağını bildirmiş, bunun üzerine Bizans imparatoru kabre
dokunmaktan vazgeçmiştir. Daha
sonradan Bizans halkı kabri bir bina
içine alarak hürmet etmiş ve onun
yüzü suyu hürmetine yağmur istemiş
ve dilekleri gerçekleşmiştir.
Fatih Sultan Mehmet tarafından
İstanbul fethedilince Akşemseddin
keşf yolu ile Hazreti Halid’in kabrini
bulmuş ve dahi bulunduğu bölge de
onun künyesi ile isimlendirilmiştir
“Eyüp Sultan”. Hazreti Halid’in künyesi Ebû Eyyûb el-Ensari’dir. Osmanlı’dan günümüze İstanbul’un manevi
sahibi olarak bilinir itikat edilir. Osmanlı’da İstanbul’a gelenlerin Eyüp
Sultan Hazretlerinin kabrine gelerek
şehre girmek için izin istemeleri,
çıkanların ise çıkmak için müsaade
almaları adetten idi. İstanbul’dan
hacca gidecek olan hacılar kervanı
Eyyûb el-Ensari Hazretlerinden müsaade alarak yola çıkar geldiklerinde
tekrar izin alarak evlerine iskân
ederlerdi. İstanbul’un manevi sahibi,
cenk meydanlarının serdarı, Mihandar-ı Resul’u tazim ile yad etmeye
gayret ettik. Onu vasfetmeye gücüm
takatim yetmez idi; fakat ben onun
ismi ile şereflenmek için bu yazıyı
kaleme aldım. Allah Mihmandar-ı
Resul Eyyûb el-Ensari Hazretlerinin
bereketlerini, himmetlerini üzerimizden eksik etmesin. (Amin)
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Geçen hafta, Türkiye’de bürokratların
ahvalinin görülmesi
bakımından ehemmiyet arzeden iki haber
gündeme düştü. İkisi
de Millî Eğitim Bakanlığı ile alakalı…

haber

PARA ILE OY ARASINDA MEB

Parayı veren okulu
LGBT’ye de boyar

İnşaatı AB projesi kapsamında
yapılan Ostim İlkokulu'nun
yapımının tamamlanmasının
ardından ortaya çıkan renklerin
LGBT renklerini tedai ettirmesi
sebebiyle bir vatandaş CİMER’e
şikâyette bulunmuş. Vatandaşın
CİMER'e başvuru yapmasıyla ortaya
çıkan bilgiye göre, okulun bu renklere
boyanması üzerinde Yenimahalle
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir
tasarrufu olmadığı ortaya çıkmış.
CİMER’e yapılan başvuruya cevap
veren Yenimahalle İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, neresinden tutulsa elde
kalacak şu beyanatta bulunmuş:
“CİMER iletişim başvurusu ile
ilgili olarak Müdürlüğümüz İnşaat
Emlak Şube Müdürlüğü Bölümü ile
görüşülmüş bilgi alınmıştır. Alınan
bilgide, yıkılarak yeniden inşaatı
tamamlanan Ostim İlkokulu AB
projesi kapmasında yapıldığını,
okul binası ve cephelerin LGBT
renklerine boyanması tamamen
proje dahilinde yapıldığını
Müdürlüğümüzün bu konuda
tasarrufu bulunmadığı bilgisi
tarafımıza iletilmiştir.”
Bu haberi birkaç veçheden ele
almak gerekiyor.
Memleketimizde en garanti
görülen iş devlet memurluğu. Ak
Parti’nin Batı ile mutabık şekilde
yürüdüğü süreçte para muslukları
Türkiye’ye akarken, devlet
memurluğunun süksesi de artınca,
tüm devlet müesseseler, “bir dönüm
bostan yan gel yat Osman”larla
doldu. Hiçbir şey yapmadan,
hiçbir sorumluluk almadan devlet
kesesinden beslenmeyi alışkanlık
hâline getirenlerin vaziyeti CİMER’e
yapılan bu başvuruya verilen cevapta
da kendini gösteriyor. Cevabı yazanın
Türkçe bilmemesini bir kenara
bırakalım, yazılandan anlaşılacağı
üzere Yenimahalle İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün okul üzerinde bir
tasarrufu olmadığı gibi, kendi görev
alanında bulunan okuldan da haberi
de yok.
Meselenin bundan daha
ehemmiyetli ve vahim olan boyutu

“CİMER iletişim başvurusu ile ilgili
olarak Müdürlüğümüz İnşaat
Emlak Şube Müdürlüğü Bölümü ile
görüşülmüş bilgi alınmıştır. Alınan
bilgide, yıkılarak yeniden inşaatı
tamamlanan Ostim İlkokulu AB projesi
kapmasında yapıldığını, okul binası ve
cephelerin LGBT renklerine boyanması
tamamen proje dahilinde yapıldığını
Müdürlüğümüzün bu konuda tasarrufu
bulunmadığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.”
ise bürokratik bir yazışmada “LGBT
renkleri” diye bir tabirin kullanılmış
olması. CİMER’e bir başvuru

yapılıyor ve okulda niçin “LGBT
renkleri”nin kullanıldığı bir vatandaş
tarafından soruluyor. Verilen cevapta,
İnşaat Emlak’tan mevzu ile alakalı
malumat alındığı belirtilip, tabir
ayniyle kullanılıyor. Merak ettiğimiz
nokta, “LGBT renkleri” tabirinin
Millî Eğitim Bakanlığı’nın AB
ortaklığında yürüttüğü bu projede
geçip geçmediği. Geçmemesine
rağmen resmî yazışmada
kullanılıyorsa, büyük vahamet; yok
geçmesine rağmen ne CİMER’den, ne
MEB’den, ne de diğer müesseselerden
buna karşı bir ses yükselmiyorsa,
vahametin püsküllüsü!..
Millî Eğitim Bakanlığı’nın AB
ile ortak yürüttüğü birçok proje

mevcut. Bu projelere bakanlığın
sitesinden ulaşmak mümkün. Ostim
İlkokulu’nun yeniden imarı, “Eğitim
Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi”
kapsamında yapılıyor ve bu projenin
hayata geçirilmesi adına AB’nin
Millî Eğitim Bakanlığı’na 150 milyon
euroluk hibe yaptığı görülüyor.
Yoksa, İstanbul Sözleşmesi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
ile kaldırılmış olmasına rağmen
memleketin evlatlarını ifsad ederek
sapıklaştırma faaliyetleri devletin
diğer müesseseleri eliyle 150 milyon
Euro karşılığında mı sürdürülüyor?
Bundan da beteri, mesele sadece
memlekete döviz girmesi mi?
Tüm bunlardan sonra şunu da
ifâde etmekte fayda var, bahse konu
olan, kimsenin haberi olmayan bu
okul, LGBT renklerine boyanmış da
değil.
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MUZIRSA MUZIRDIR
"Gençler İçin Nutuk"
isimli kitap 25. sayfasında,
Osmanlı Padişahı Vahdettin'e
yönelik, ‘soysuzlaşmış,
alçak' ve dönemin Osmanlı
hükümetine yönelik, ‘Aciz,
haysiyetsiz ve korkak'
ifadeleri kullanıldığından, kitabın
5. sayfasında, ‘Öğretmen sopayla
vurmuştur' denilerek, öğrencileri
olumsuz etkileyecek şiddet,
ve yine kitabın
24. sayfasında yer alan görselde,
Kemal Atatürk'ün elinde sigara
gösterilerek' öğrencilere olumsuz
örnek teşkil edecek ögelere
yer verildiğinden, söz konusu
kitabın öğrencilere dağıtılması
uygun görülmemiştir."
Mersin Çamlıyayla’da Ülkü
Ocakları okullara Nutuk dağıtmak
istedi. “Bir dönüm bostan yan gel
yat Osman” olmak istemeyen ve
vazifesini layıkıyla yerine getirerek
Ülkü Ocakları’nın okullarda
dağıtmak istediği kitabu inceleten
Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim
Müdürü, kitabı incelettikten sonra
öğrenciler için mahsurlu olması,
bunun “muzır yayın” kategorisine
girmesi sebebiyle dağıtım
yapılamayacağını beyan eden bir
cevap verdi ve şöyle denildi:
“Mavi Çatı Yayınlarına
ait basım yılı Haziran 2020
olan ‘Mustafa Kemal Atatürk
Gençler İçin Nutuk' isimli kitap,
müdürlüğümüz Eser İnceleme
ve Değerlendirme Komisyonu
tarafından incelenmiş olup;
kitabın 25. sayfasında, Osmanlı
Padişahı Vahdettin'e yönelik,
‘soysuzlaşmış, alçak' ve dönemin
Osmanlı hükümetine yönelik,
‘Aciz, haysiyetsiz ve korkak'
ifadeleri kullanıldığından, kitabın
5. sayfasında, ‘Öğretmen sopayla
vurmuştur' denilerek, öğrencileri
olumsuz etkileyecek şiddet, ve
yine kitabın 24. sayfasında yer alan
görselde, ‘Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk'ün elinde sigara
gösterilerek' öğrencilere olumsuz
örnek teşkil edecek ögelere yer
verildiğinden, söz konusu kitabın
öğrencilere dağıtılması uygun
görülmemiştir.”
Devletin her türlü imkânından
faydalanmak için can atıp, her türlü
mesuliyetten kaçanlar makamları
işgal etmeyi sürdürürken işini
layıkıyla yapmaya çalışan Mersin
Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim

Müdürü’nün görevden alındığı
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
“iftihar” ile duyuruldu. Bakanlıktan
yapılan yazılı açıklamada,
“Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Nutuk’
eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili
medyaya da yansıyan yazışmasına
ilişkin olarak Maarif Müfettişleri
tarafından soruşturma başlatıldı”
denilirken müfettiş soruşturması
neticesinde, İlçe Milli Eğitim
Müdürünün yöneticilik görevinden
alındığı duyuruldu.
Türkiye’de bürokratik kafanın
hiçbir şekilde değişmediği,
statükonun muhafazasından başka
hiçbir misyonunun olmadığı
bilinen bir gerçek ve bunun nasıl
kırılacağı tartışılan bir mesele.
Genellikle bu hususta bürokratik
kadrolarda kendisine yer bulan
idealist kimselerin birtakım
değişikliklerin yapılmasına ön ayak
olabileceği iddiası ortaya atılıyor.
Buna mukabil, yukarıdaki iki haber
vesilesiyle görüyoruz ki, Batıcı
rejimin müesseselerini dolduran
bu kadroların arasında idealist
insanların barınması gibi bir durum
katiyen sözkonusu bile olamaz. Bu
saikle kendisine yer bulanlar ya bir
süre sonra sistemin dişlilerinden biri
hâline dönüşür yahut da bu yönde
bir emare gösterdiği takdirde kellesi
alınır.
Bu iki haber “yeter ki döviz
gelsin, yeter ki oy gelsin” mottosuyla
hareket edilmeye devam edildiği
sürece Türkiye’nin ileriye
doğru atacak tek bir adımı bile
olmadığının resmidir.
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REJIM, ILAHINA
DIL UZATILMASINA
TAHAMMÜL EDEMIYOR
Öğrencilerin ödev grubunda
Kemalizm propagandası yapan
öğretmene hak ettiği cevabı
veren veli, başlatılan soruşturma
kapsamında gözaltına alındı.
Konya'nın Sarayönü ilçesindeki
Şehit Ramazan Akyürek Mesleki
Teknik Anadolu Lisesi’nin
mesajlaşma uygulamasındaki öğrenci
grubunda gerçekleşen sohbet, sosyal
medyada gündem oldu.
23 Nisan’da grupta TBMM'nin
açılış videosunu paylaşan tarih
öğretmeni, Fatih G. isimli velinin
tepkisiyle karşılaştı. M. Kemal’in yer
aldığı görüntüye Fatih G., "Burası
ödev grubu değil mi? Mustafa Ke
malın ne işi var burada." ifadesini
kullandı.
Yeter çocukların beynini
yıkadığınız!
Günün “önemi” nedeniyle söz
konusu paylaşımın doğal olduğunu
savunan öğretmen bu kez ise
Fatih G., “Doğallık ne alaka ya.
Kutlayacaksan evinde kutla Ata'nı,
burası ödev grubu ise ödev paylaş.
Çocukların beyninin yıkandığı yeter
artık, çok seviyorsan Ke mal atanı
evinde çocuklarınla kutla hanfendi.
Milleti Kemal'le putla rahatsız
etmeyin artık.” ifadeleriyle tüm
Müslümanların içinden geçenleri
söyledi.
Memlekette her türlü
edepsizlik, ahlâksızlık, Hakk
ve halk düşmanlığı meydana
gelirken kafasını kuma gömenler,
ilahlarına laf dokundurulduğu için
olsa gerek hemen harekete geçti.
Konya Cumhuriyet Başsavcısı
Ramazan Solmaz, olayla ilgili yazılı
açıklama yaparak şüpheli Fatih G.
hakkında Sarayönü Cumhuriyet
Başsavcılığınca “5816 sayılı Atatürk
Aleyhine İşlenen Suçlar”kapsamında
soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Gözaltına alındı
Fatih G.’nin Sarayönü İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince
gözaltına alındığını da belirten
Solmaz, zanlının adli işlemleri
sonrasında mevcutlu olarak
Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı'na
sevk edileceğini, Sarayönü
Cumhuriyet Başsavcılığınca
soruşturmanın titizlikle
yürütüldüğünü bildirdi.

İMAM HATIPLILERE
HAKARET EDEN
EROL MÜTERCIMLERE
10 AY HAPIS
CEZASI
Erol Mütercimler, katıldığı
bir televizyon programında
imam hatiplileri kastederek
“Ama sonuca bakın, o imam
hatipten mezun olmuş olanlar
karşımıza bakın ne olarak
çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr,
ahlaksız…” ifadelerini
kullanmıştı. Mütercimler’in
ifadelerinin ardından aralarında
Sanayi Bakanı Mustafa
Varank ve Bilal Erdoğan’ın da
bulunduğu 16 kişi İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’na
suç duyurusunda bulundu.
Şikâyetin ardından Mütercimler
hakkında İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı Basın Suçları
Bürosu tarafından soruşturma
başlatıldı. Soruşturma
kapsamında savcılık tarafından
ifadesi alınan Mütercimler,
program sırasında çok yorgun
olduğunu bu nedenle söylemek
istediklerini tam olarak dile
getiremediğini, sözlerinin
yanlış anlaşıldığını iddia etti.
Mütercimler hakkında, ‘Halkın
Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din,
Mezhep, Cinsiyet ve Bölge
Farklılığına Dayanarak Alenen
Aşağılama' suçundan 9 aydan 1
buçuk yıla kadar hapis istemiyle
dava açıldı.
Mahkeme 10 ay hapis
cezası verdi, cezasını
daha önce suç işlememiş
olması sebebiyle erteledi.
İstanbul 12. Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada
esas hakkında mütalaasını
açıklayan cumhuriyet
savcısı, Mütercimler’in
9 aydan 1 yıl 6 aya kadar
hapis ile cezalandırılmasını
istedi. Savunma yapan Erol
Mütercimler, “Ben bu kadar
yıldır medyadayım. Hayatımda
küfrün yeri yoktur. Kurmuş
olduğum ifade inciticidir
kabul ama hakaret amacı
taşımamaktadır. Ne hakaret ne
aşağılama amacıyla böyle bir
cümle kurmadım. Beraatimi
talep ediyorum.” dedi. Kararını
açıklayan mahkeme, sanık
Erol Mütercimler’in ‘halkın
bir kesimini sosyal sınıf din,
mezhep, cinsiyet ve bölge
farklılığına dayanarak alenen
aşağılama’ suçundan 10 ay
hapis ile cezalandırılmasına
karar verdi. Mahkeme, sanığın
daha önce suç işlememiş
olması sebebiyle cezasını
hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına çevirdi.
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Hadislere Yönelik Saldırıların Kökeni
Kâzım Albay
Hadisle ilgili tartışmaların temelinde oryantalistlerin ileri sürdüğü
iddiaları bulmak mümkündür. Batılılaşma hastalığına maruz kalan ülkemizin ise Batı’nın kültürel, ilmî, siyasî
ve iktisadî etkisine son derece açık
olduğu mâlûmdur.
Oryantalistlerin İslâm dini ile ilgili
teorilerinin arka planında onların
dünyaya bakışı yani ideolojileri söz
konusudur. Onların bağlı olduğu sosyal teorilerde, “Batı merkezci” anlayış
hakim olup ontolojik olarak da Doğu’yu “öteki” olarak görürler. Bu husus Batı’nın liberalinde de, faşistinde
de, komünistinde de vardır. Batı’nın
önemli filozofu Hegel de tarihin en
üst noktası olarak Batı’yı görür. Revizyonist oryantalistler Hegel’in tarih
görüşüne dayanır. “Sosyal Darwinizm” denilen fikirlerle birlikte yürürler. Hegel, “Tarih, lineer (doğrusal)
gider.” diyor. “Tarih sürekli ilerledi
ve Almanya ve Batı’da en mükemmel
şeklini buldu.” diyor. Oryantalizm ise
bu görüşü aldı ve Müslümanları ikinci
sınıf gördü ve “Batı’yı örnek alın, medenî olacaksınız, çıtanız bu olmalı.”
dedi. Bilhassa Kemalistler tarafından
“Muasır medeniyet” denilen çizgi,
Batı’nın işaretlediği bu aşağılayıcı
çizgidir. Edward Said, “Oryantalizm,
sömürgeciliğin keşif koludur.” diyor.
Şimdi ise post-oryantalizm dönemine girdik. Amaçlar aynı, sadece
metodlarda bazı değişiklikler yaptılar.
Doğrudan iftira ile saldırmıyorlar da,
kaynakları tetkik etme bahanesiyle
şüphe tohumları ekiyorlar. Sınırlı sayıda ve işine gelen kaynağa bakmakta
ve kendi koydukları prensipleri de
çiğneyerek işine gelmeyen kaynağı
atlamaktadırlar. Aslında bu ümmete
özgü olan isnad sistemini akılları
bir türlü almamakta, kendi kutsal
kaynaklarındaki sakatlıklara bakarak
bunun da verdiği kıskançlıkla İslâm
kaynaklarına iftira atmaktalar.
Batı’nın ilerlemeci tarih anlayışını
esas alan ve Batı’yı üstün görüp her
hususta kabul eden bizdeki Kemalistlere ve bilumum Batıcılara göre de
evrimin en üst noktasında Batı vardır,
Doğu ise aşağı ve geri olarak görülür.
Batı’nın kopya olarak beşinci sınıf
taklitçisi olan Kemalistlerin Müslümanlara, “gerici, irticacı” demelerinin
altında da bu görüş yatmaktadır. Ancak taklidçinin taklid edilen nezdinde
de bir itibarının olmadığı açıktır. Bizim nezdimizde ise yerleri hayvanlar
derekesidir. Maymunun insan hareketlerini taklidi onu insan yapmayacağı gibi sadece komiktir.
Doğulu olup da oryantalistler gibi

düşünenler ülkemizde azımsanmayacak miktardadır. Bizde oryantalizm
sorunundan çok oksidentalizm sorunu vardır. Oksidentalizm, Batı’yı bir
Doğu’lu olarak bir yandan emperyalist görüp öbür yandan modernleşme
ve ilerleme aracı olarak kutsayan
protez görüştür. Laik eğitim sistemi
ve Batı’nın rasyonalizmi de bunu
destekler. Bizdeki modernistler buna
misaldir. Mesela, oryantalistler “klasikleri yeniden okuma” diye bir proje
ortaya atarlar. Zira onların Kitab-ı
Mukaddesleri şüphelidir. Bizdekiler
ise Batı’dan gördüklerini taklid amacıyla (Batı ileri ya!) tevâtür olarak bize
gelen Kur’ân’a ve sened-isnad sistemiyle bize gelen Sünnet’e (hadislere)
Batılıların yöntemini tatbik etmeye
kalkarlar.
Müsteşriklerin (oryantalist) manevî babası kabul edilen, samimî ve
katı bir Yahudi olan Ignac Goldziher,
Batı’da dağınık şekilde kullanılan
muhtelif yöntemleri tek tek gaye çerçevesinde birleştirip “terkibî tetkik
yönetimi”ni kullanır. Pozitivist ve
tekâmülcü görüşü benimser. Goldziher, Müslümanlar arasına girer, Cuma
namazı kılar. Sonra Yahudiliği gereği
tevbe eder. O, reformist bir Yahudidir
ve bizdeki reformistlerin öncüsü olan
Efganî ve Abduh, Goldziher ile dostluk kurarlar. Çünkü tepkileri aynıdır,
gelenek düşmanlığında birleşirler.(1)
Goldziher’in talebesi Shact’ın
ortaya attığı Juynboll’un geliştirdiği,
“müşterek râvi” teorisinin kaynağı
Weber’in “hukuk sosyolojisi” sahasında ortaya koyduğu teoridir. İsnadda
müşterek bir râvî varsa bu uydurmadır, diyorlar ve siyasî bir sebeb arıyorlar. Farklı rivayetlerde müşterek bir
râvî buldular mı, hemen uydurmadır,
diye damgalıyorlar.
Oryantalist Shact, İmam Şafiî’nin
hadis kuralları koyarak geleneğe müdahale ettiğini ve ilk hâli bozduğunu
iddia eder. Onun öğrencisi Fazlurrah-
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saldırmıyorlar da,
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bakmakta ve kendi
koydukları prensipleri
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Aslında bu ümmete
özgü olan isnad
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kaynaklarına iftira
atmaktalar.

man da aynı çizgiyi sürdürür. Bizdeki
Ankara Okulu ise oryantalist Shact’ın
bu kitabını hemen tercüme eder ve
yayınlar. Oryantalizmin Türkiye acentası olarak çalışırlar.
Oryantalizm (Şarkiyatçılık) bir
ideolojinin adıdır, gizli bir Haçlı zihniyetidir. Bilimsellik/ilmîlik ise onun
kisvesidir. 1950’den sonra özü aynı
kalmış, bazı sığ iftiraların bırakılması
gibi taktiksel değişikliğe gidilmiştir.
Ancak bilgi problemi ve sömürgecilik
anlayışı bâkidir.
Hadis kaynaklarının şifahî bilgilere dayandığı şeklindeki oryantalist
iddiayı ciddi şekilde eleştiren Fuad
Sezgin ile Mustafa el-A’zamî’nin çalış-

malarını zikretmek gerekir. Sezgin’in
Buharî’nin Kaynakları Hakkında
Araştırmalar eseri, temel hadis kitaplarının şifahî haberlerden telif edildiği şeklindeki oryantalist iddianın
yanlışlığını ortaya koyan önemli bir
araştırmadır.
Aslında oryantalistler, kendi ideolojilerine (sistemlerine) bağlı olarak,
İslâm’ın kaynaklarını araştırmışlar,
ilmî bir disiplinle çalışmışlar ancak
son değerlendirmeleri ve satır aralarına zerkettikleri yorumlar ise gayet
sübjektif ve art niyetli olmuştur. Kimi
bunu doğrudan yaparken kimi ise
daha sinsi bir dil kullanmıştır. Onların ilmî müktesebatının fazla olması
ve analitik düşünce tarzlarının oturmuş olması ise bizdeki satıhçı ve kendi kaynaklarına tam vakıf olamayan
bazı ilahiyatçı akademisyenin hayranlığını cezbetmiş ve kendilerinin de
bağlı oldukları bir usûl ve sistemleri
olmadığı için (İslâm’a muhatap anlayış eksikliği) oryantalistlerin görüşlerinin peşine düşmüş ve çoğu yerde de
onların kopyacısı olmuşlardır. Hatta
bazıları oryantalistleri geçme yarışına girmiş, hepten zıvanadan çıkarak
ölçü, edep, endaze bilmez bir halde
savrulup durmuşlardır.
Batı’nın (oryantalistlerin) İslâm
kaynaklarındaki bilgi ve rivayetlerin doğruluğunu tesbitteki “bilimsel
yaklaşım”ı, aşırı “septik (şüpheci)” ve
“indirgemeci” temele dayanan “rasyonel-analitik” bir yöntem olduğunun
altını çizelim.(2)
Dipnotlar
1-Erdinç Ahatlı, Bir Oksidentalizm Çağrısı: Oryantalizmi Yeniden Okumak, Batı’da
İslâm Çalışmaları Sempozyumu, s. 305-306.
2-Özcan Hıdır, Oryantalizmin Günümüzde İslâmî Metinleri (Kur’ân ve Sünnet)
“Yeniden Okuma”daki Düşünsel ve Metodolojik Etkisi, Dinî ve Felsefî Metinler, Yirmibirinci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve
Algılama Sempozyumu, Cilt 1, Sultanbeyli
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,
2012, s. 12.

29 Nisan - 5 Mayıs 2021

yorum

Neden Kitap Okuyamıyorum?
Eren Haklı
Çağımızda kitap okumanın
önemini anlamış fakat kitap okuma
alışkanlığı kazanamamış pek çok kişinin sorduğu bir soru “Neden kitap
okuyamıyorum?”
Türkler, şifahi kültürden gelmiş
bir millettir. Mescid, kıraathane gibi
toplanma merkezlerinde bir alim,
belirli kitapları okur veya bildiklerinden nakleder, insanlar ise dinleyerek öğrenir. Genel olarak evlerde
Kur’an-ı Kerîm ve ilmihalden başka
kitap bulunmazdı.
Dünyanın değişmesiyle beraber
öğrenme yolları da değişti tabii olarak. Bilgiye en hızlı ulaşılan zamanı
yaşıyoruz. Dolayısıyla çok kitap
okumak ve belirli bir usul üzerine
okumalar yapmak oldukça önemli
bir hal aldı. İnancımızda mücadele,
önce fikirlerle başlar. Fikir sahibi olmak noktasında da kitap okumanın
büyük bir payı vardır.
Matbaanın icadı ile birlikte kitap
yazımının arttığını ve şifahi kültürün söndüğünü söyleyebiliriz. Matbaa, bilginin yayılması konusunda
büyük bir devrim olsa da, Gutenberg
bir şeyi kestiremedi. Kitap artık ticari bir metaa haline geldi. Milyarlarca
kitap basımı gerçekleşiyor, meslek
edinemeyen bazı tembeller, içi kof
kitaplar yazıp neşrederek geçimini
sağlamaya çalışıyorlar. Bu sebeple
kitap okuyucu bir kimsenin büyük
bir önemle kitap listesi hazırlaması
ve o listeye göre okumalarını yapması gerekiyor. Böyle bir durumda çok
okumadan ziyade nitelikli okumak
daha önemli oluyor.
Kitap okumayan, ayrıca farklı
yollardan da bilgiye kapalı olan insanların yeknesak bir hayat yaşadıklarına şahit oluyoruz. Bunun farkında olanlar kitap okumak, kendilerini
ilmî alanda geliştirmek istiyorlar.
Ancak bazıları bir türlü kitap okuma
alışkanlığı kazanamıyor ve böylelikle çok istemelerine rağmen kitap
okuyamıyorlar.
“Neden kitap okuyamıyorum?”
diyenlere “Okuma algını değiştirmelisin” demek istiyorum. Maalesef ki
okuma algımız çok farklı. İnsanımız,
kitap okumayı sosyal bir aktivite
olarak bellemişler. Oysaki kitap okumak ciddi bir iştir ve zaman zaman
çok sıkıcı bir hal alabilir. Bunun en
büyük nedenlerinden birinin de
sosyal medya olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal medyada bir gönderinin,
diğer gönderiden çok daha farklı olması sebebiyle orada vakit geçirmek
daha zevkli bir hal alıyor. Oysaki kitaplar genelde tek bir konudan gittiği

için sıkıcı olabiliyor. Ne yapılması
lazım?
Bu konuda tecrübeli bir büyüğün
rehberi ile kitap okuma listesi hazırlamanın büyük bir önemi var. Yoksa
beynimizin çöplüğe dönmesini asla
istemeyiz. Belirli bir usül üzerine
okumalar yapmak daha sistematik
bir bilgi elde etmemizi sağlayacaktır.
Aksi takdirde yalnızca bilgi yığınına maruz kalabiliriz. Örneğin tarih
alanında okumalar yapacaksak;
yakın tarih mi, Osmanlı tarihi mi,
Emeviler tarihi mi gibi tasnif etmeli
ve birini seçmeliyiz. Seçtiğimiz konu
üzerinde yazılmış kitaplardan önce
yüzeysel olanını sonra da derin
konuları işleyenini okursak daha
faydalı olacağını düşünüyorum.
Kitap okumanın sosyal bir
aktivite değil, ciddi bir iş olduğunu
söylemiştim. Günün belirli saatlerini
okumaya ayırmalı, o saatte istemesek
dahi okuma yapmak için kendimizi
zorlamalıyız. Eminiz ki sabahın erken saatlerde işe giden çoğu işçi güle
oynaya değil, istemeyerek gitmektedir. Çünkü buna zorunludur. İlim
talibi de kitap okuma konusunda zorunludur ve belirlediği saatte oturup
kitap okumalıdır. Kitap okumaya
başlamadan önce en uygun mekân
seçilmelidir ve uykuyu açan birkaç
fiziksel hareket yapılmasında fayda
vardır. Dikkat dağılmaması açısından da okuma yaparken bir şeyler
yiyilip içilmemesini tavsiye ederim.
Ayrıca okuduğunuz kitaplar için
evinizde mütevazı bir kütüphane
oluşturmak moral açısından olumlu etkileyecektir. Okunan kitapta
önemli yerleri işaretleyip, okuduktan
sonra rafa kaldırıp, belirli bir zaman
sonra işaretli yerlere göz atmanın
büyük faydası oluyor. Bu şekilde
bilgiler zihinde tazelenmeli ve dinç
kalmalıdır. Önemli bulduğunuz
kitapları arkadaşlarınız ile müzakere
ve mütalaa ederseniz bir daha o bilgileri unutmanız çok zor bir kıvama
gelir. Bütün bu uygulamaları yapan
kişi, bilgi çağında ön saflarda savaşmaya hazırlık yapan kişidir. Malumunuz üzere artık savaşlar bilgiyle
yapılmaktadır. Bilgiye ulaşmanın en
güzel yolu kitaptır.
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ŞİİR VE SANAT HİKEMİYATI'NDAN
(SIFAT VE DEĞER)
VII. Mülâkat
Bedî-İnsanın, “olması gereken”e nisbetle gerçekleştirdiği her
faaliyet ve verimi, nisbet noktasına göre bir hakikatin ifadesidir…
Kavramların, kullanıldığı yerde
değişik mânâlara bürünmesi
davasını da gözönünde tutarsak,
“olması gereken”i üst ideal seviyesinde “hakikat” olarak ele alınca,
ahlâk, “hakkın hakikate uygunluğunda” görünür. Ahlâkî davranışın kendisine nisbetle gerçekleşeceği “olması gereken hakikat”
ise, bu mânâ çerçevesinde “ahlâkî
ölçüler” olarak görünür… “Olan”
ile “olması gereken” arasındaki
uygunlukta tecelli eden ahlâk, bu
mânâda “hak” ve “hakikat”tir…
Şair-Buna nisbetle de hak, ahlâk ve hakikat oluyor… Hakikat
ise, ahlâk ve hak…
Bedî-“Allahın ahlâkıyla ahlaklanınız” ölçüsünü gözönünde
tutarsak, ahlâk kendi kendinin
gayesi olarak, ruhun ruhla sezilişi
halinde ruhî aksiyonu gösterir;
olan’ın-kemmiyet değişimlerinin
getirdiği keyfiyet değişimleri de,
şöyle veya böyle tesirinin tadil
edilmesi gereken bir ruhî aksiyona mevzu olurlar… Kemmiyet
değişimi, ahlâkî keyfiyeti belirleyen değil, ahlâkî aksiyona mevzu
ve vesile olandır…
Şair-Ruhî muvazeneye temas
edeceksiniz herhalde… İnanılanla
iş arasında tecelli eden muvazene,
aynı zamanda “güzel”…
Bedî-Güzel söz, güzel göz,
güzel iş, güzel davranış, güzel
eser, güzel sanat… Güzel, güzel,
güzel… Onu, bahsinin geçtiği
hiçbir yeri atlamayarak izah için,
üzerinde durduğumuz mücerretlere temas zaruretindeyiz.
Şair-Ahlâkın şuurlu varlığa ait
hususiyeti ve “şuur” kavramıyla
üst üste gelişi içinde, açıklanmadıkça pratik bir mahiyeti olmayan “doğru” ve “güzel”e mukabil
ahlâkî kanunların mükellefiyet
yükselişi, mükellefiyetin ise “doğru ve yanlış” – “güzel ve çirkin”i
kavrayışla ilgili oluşu göz önünde
tutulursa, iç’e ve dış’a doğru “insan beni”nden çıkan bütün davranışları ve verimlerini, SIFAT ve
DEĞER olarak “ahlâk”a tercüme
ettirebiliriz… Neticede…
Bedî-Üzerinde durduğumuz
husus, varlık ve oluş’un “hakikatini” temsil ettiği iddiasındaki
her dünya görüşü için geçerli
bir kalıptır… Varlık ve oluş’un
hakikatini gösteren bir görüş,

buna nisbetle gerçekleşecek insan
faaliyetlerinin, yani mükellefiyetlerinin göstericisi olarak, ahlâkî
normları işaretlemiş demektir…
Şair-Buna nisbetle de “estetik”
anlayışını!..
Bedî-Ahlâk’ın “tümdengelim”
ifadesiyle sıfatlandırıcı, “tümevarım” ifadesiyle de “değer verici”
görünüşünü dikkate alırsak,
“olması gereken”e nisbetle faaliyet
olarak, inanılan eser arasındaki
uygunlukta teşekkül edişini anlarız; bu mânâ çerçevesinde doğru
ve güzel “doğru”dur…
Şair-İnsanın “olması gereken”e
nisbetle gerçekleştirdiği her faaliyet ve verimi, nisbet noktasına
göre bir hakikatin ifadesidir…
Böyle demiştik.
Bedî-Burada, “olması gereken”
yerine, “iyi” veya “doğru” veya
“güzel”i koyarsak, her biri “sıfat”
veya “değer” olarak bir hakikati
belirtirler… Anlaşılıyor ki, “güzel”, doğrudan kendinin mevzu
edildiği yerde, “güzel’in güzeli,
yani hakikati ve kaynağı nerde?”
sorusuna muhatap… Soruların
zincirleme soruluşu içinde iş, ahlâkın hakikati davasına dayanır.
Şair-Biz, “hakikatin hakikati”
olarak İslâmı gösterdiğimize göre,
estetik’in ruhî bir fakülte olarak
hakikatinin ahlâka bağlılığı, hem
insan çabasının sebebi, hem de
eserin mahiyeti bakımından,
Allahı arama peşindeki bir iç
âlem düzeni şeklinde gayelilik
belirtir…
Bedî-Öbür mülâkatta, “estetik
ve tarih” üzerinde duralım mı?
(Devam edecek)
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Sayfa:42-44

MÜZEDE SERGILENIYOR

Köklü geçmişimizin miraslarından biri olan kapı tokmakları, şekil,
yapım, dizayn ve anlamları itibariyle
bizlere çok şey anlatıyor. Ege'nin
tarihi kenti Tire'de Tire Kent
Müzesi'nde sergilenen asırlık kapı
tokmakları Anadolu kültürünün unsurlarından birini taşıyor.
İpek Yolu üzerinde bulunan,
Aydınoğulları Beyliği'ne başkentlik
yapan ve Osmanlı döneminde de
Aydın sancak merkezi olan Tire'de
bu tarihi yansıtan çok sayıda eserin
yanı sıra zamana direnemeyip
yıkılan binalardan kalan bazı kapı
tokmakları bugüne ulaşmayı başardı. Anadolu kültüründe özel bir
yeri olan bu sanat eserleri, Tire Kent
Müzesi'nde ayrılan özel alanda eski
zaman hikayelerine meraklı ziyaretçilerini ağırlıyor.
Çok kültürlü yaşama ev sahipliği
yapan kentte Müslüman, Rum ve
Musevi evlerinden kalan 170 kapı
tokmağı müze envanterinde korunurken farklı özellikleri barındıran
30'u sergileniyor.
Maden sanatının önemli unsurlarından tokmaklar bir kültür
mirası olarak korunmaya muhtaç.
Tokmakların birçok anlamı mevcut.
Onlardan biri de arkasındaki konutta kimin yaşadığına ilişkin. Ayrıca
statü göstergesi, bir mesajlaşma
işlevi de bulunuyor.
Tire Kent Müzesi Müdürü Gülşen Özek Bilici, “Ev sahibi bir yere
giderken tokmağa ip asar ve kendisi yokken ziyarete gelenlere 'evde
yokum' mesajı verirdi. Asılan ip kısa
ise gidilen mesafe yakın anlamına
gelir. Evin sahibi uzun süre dönmeyecekse ipin en ucuna düğüm atarak
mesajını vermiş olurdu. Ziyarete gelenler ise eğer yakından geliyorlarsa
üst kısmına, uzaktan geliyorlarsa alt
kısmına düğüm atardı. Misafir şehir

dışında gelmişse de halkalı düğüm
atardı.” dedi. Bilici, Tire'de kapı tokmaklarının evlerin yanı sıra camii,
türbe, medrese, han, kütüphane gibi
farklı yapılarda da kullanıldığını,
halka biçimindekilerin evlerde, yılan
şeklinde olanların kale ve hanlarda,
"Ya Fettah" ya da "Ya Hafız" yazılı
tokmakların ise cami ve türbelerde
kullanıldığını anlattı.
İslamiyet öncesi ve sonrası
tokmak figürlerinin farklılık gösterdiğini vurgulayan Bilici, Müslüman
evlerinde gelen misafirin erkek ya
da kadın olduğunu göstermek üzere
iki kapı tokmağı kullanıldığına
dikkati çekti.
Bilici, "Kapı tokmakları Osmanlı
döneminde mahremiyeti koruyan
en önemli araçlardan sayılırdı. Özellikle yaygın şekilde kullanılan 'kız eli
kapı tokmağı'nın Osmanlı kültüründe çok farklı bir işlevi daha vardı.
Kız eli kapı tokmağı şayet o hanede
gelinlik çağına gelmiş bir kız varsa
kapıya montelenir bu da 'görücü
gelebilir' anlamına gelirdi." dedi.
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ASIRLIK KAPI TOKMAKLARI
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Geçtiğimiz hafta Türkiye'deki bilindik kripto para borsalarından bir tanesi olan
Thodex’te yaşananlar gündeme damga vurdu. Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre
borsa, özellikle de para çekme ve transfer işlemelerini durdurmuştu. Pek çok kişi,
borsanın battığını düşünürken kurucusu Fatih Faruk Özer’in yurtdışına kaçtığı
ortaya çıktı. Özer’in 2 milyar dolar civarında bir vurgun yaptığı iddia ediliyor.
Thodex'in ardından Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.
Borsanın internet sitesi vebitcoin.com’da şu açıklama yer aldı: “Son dönemde kripto
para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha
fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok
zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Hak taleplerinizi gerçekleştire
bilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme
sağlayacağız.” hâdiseyle alâkalı açılan soruşturma kapsamında dört tutuklama yapıldı.

KRIPTO BORSASINDA
BÜYÜK VURGUN

Global ekonomi uzun zamandır
büyük bir krizin içerisinde. Kriz
ortamının yayılmasına rağmen
dünyanın önde gelen şirketleri
servetlerine servet katmaya devam
ediyor. Her krizde olduğu gibi olan
yine dar gelirlilere oluyor. Kovid-19
pandemisiyle beraber gün yüzüne
çıkan sistemik global kriz, salgının
önüne geçmek adına bazı şaibeli
uluslararası kuruluşların yönlendirmeleri çerçevesinde alınan tedbirlerle dar gelirli kesimin omuzlarına yüklendi.

Sineğin Yağını Çıkarma
Araçları
Birçok işyerinin kapanmasıyla işsizliğin inanılmaz boyutlara
gelmesi, şirketlerin batması ve
bazı sektörlerin bir daha toparlanamayacak derecede yara alması,
parasının değerini korumak isteyen
yahut zor durumda kalan insanların bir ümit kapısı olarak borsa ve
kripto para gibi kapitalizmin “kolay
para kazanma vasıtaları” olarak
reklam ettiği alanlara yönelmesine
sebep oldu. Bilhassa global ekonomik çöküş sürecinde borsanın
ivme kazanması da buraya yönelimin hızlanmasında çarpan etkisi
oluşturdu. Oysa bu sahalar türlü
manipülasyonlar yapma imkânına
sahip büyük yatırımcıların, “hızlı
zengin olma” hayali gören ve elinde
kalan son parasıyla bu alanlara
girenlerin varını yoğunu elinden
aldığı bir tuzak olarak dikkat çekiyor. Tabiri caizse sineğin yağını
çıkarma araçları olarak kullanılıyor.
Nitekim yaşananlar da her yönüyle
bunu ispatlar nitelikte.
Thodex Kurucusu
“Kepenkleri Kapatıp”
Yurtdışına Kaçtı
Geçtiğimiz hafta Türkiye'deki
bilindik kripto para borsalarından
bir tanesi olan Thodex’te yaşananlar gündeme damga vurdu. Kulla-

nıcılardan gelen bildirimlere göre
borsa, özellikle de para çekme ve
transfer işlemelerini durdurmuştu.
Pek çok kişi, borsanın battığını
düşünürken kurucusu Fatih Faruk
Özer’in yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. Özer’in 2 milyar dolar
civarında bir vurgun yaptığı iddia
ediliyor.
Türkiye'de aktif olarak kullanılmakta olan, bir çok ünlü isme reklamlarını yaptıran ve kısa bir süre
önce de yatırımcılara 2 milyon adet
Dogecoin dağıtma kararı alarak
sesini daha çok duyurmayı başaran
Thodex isimli Türkiye merkezli
kripto para borsasının 391 bin
kullanıcısı vardı.
Hadisenin ardından Fatih Faruk
Özer’e “tosuncuk” benzetmeleri
yapılırken Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih
Faruk Özer’in kırmızı bültenle
aranması ve Arnavutluk’tan iadesi
için işlem başlattı. Daha sonra
gelen operasyonlarla Faruk Fatih
Özer’in ağabeyi Güven Özer ve kız
kardeşi Serap Özer de yakalandı.
Operasyonda, gözaltı sayısı 69’a
yükselirken 11 kişinin arandığı
bildirildi

Vebitcoin Faaliyetlerini
Durdurdu
Thodex'in ardından Vebitcoin
de faaliyetlerini durdurma kararı
aldığını duyurdu. Borsanın internet
sitesi vebitcoin.com’da şu açıklama
yer aldı: “Son dönemde kripto para
sektöründe yaşanan gelişmelerden
dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk
meydana geldi. Bu durumun
finansal alanda şirket olarak bizi
çok zorlu bir sürece sürüklediğini
üzülerek belirtmek isteriz. Tüm
düzenlemeleri ve hak taleplerinizi
gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık.
Size en yakın sürede bilgilendirme
sağlayacağız.”
Olayın ardından Muğla'nın
Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde oturan Vebitcoin'in CEO'su
İlker Baş (41),22 Nisan gecesi 112
Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak villasına 2 kişinin duvardan atlayarak
girmek istediği ihbarında bulundu.
İhbarın ardından jandarma ekipleri, adrese sevk edildi. Gözaltına
alınan 2 şüpheli jandarmadaki
ifadelerinde, "Vebitcoin'e para
yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker Baş ile konuşmaya
geldik. Kendisine zarar vermedik"
dedi. Konut dokunulmazlığını ihlal
suçundan işlem yapılan şüpheliler
serbest bırakıldı. Mali Suçları Araş-

tırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı,
kripto para platformu Vebitcoin'in
Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. İlker Baş,
polis tarafından gözaltına alındı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü
Siber Suçlar Şubesi ekiplerince
gözaltına alınan şüpheliler Vebitcoin şirket yöneticisi İ.B, şirket
ortağı eşi G.B. ve 2 şirket çalışanı,
ifade işlemlerinin ardından Muğla
Adliyesine sevk edildi.
Soruşturmada 4 Tutuklama
Zanlılar, savcılık sorgusunun
ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh
ceza hakimliğince tutuklandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu
(MASAK) Başkanlığı, 23 Nisan'da
işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in, Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş
ve Vebitcoin firması ve yöneticileri
hakkında inceleme başlatmıştı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da Vebitcoin'in yürüttüğü
işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine "nitelikli
dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde
ve bir kısım adreslerde yapılan
arama ve el koyma işlemlerine
müteakiben şirket yöneticisi ve
çalışanları olan 4 kişi 24 Nisan'da
gözaltına alınmıştı.
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