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Baran’dan...
Selâm ile…
II. Dünya Savaşı’nın ardından global hâkimiyeti ele geçirmeye başlayıp
Sovyetlerin çökmesiyle pozisyonunu
tahkim eden ABD, bilhassa Trump’ın
iktidara gelmesinin ardından dikkatini
Ortadoğu’dan Pasifik’e çevirmeye başlamıştı. “Ticaret savaşları” olarak adlandırılan hamlelerle birlikte Trump’ın
“tüccar” kişiliğine bağlanan ABD-Çin
rekabetinin esasında Amerikan devletinin bir politikası olduğu, Biden’ın
iktidara geldikten sonra attığı adımların aynı istikamette olduğunun görülmesinin ardından netlik kazanmıştı.
2000’li yıllar ile beraber “gerileme”
sürecine giren ABD’nin son yıllarda
dikkatini Çin’e vermesinin ve gücünü
Pasifik’e kaydırmasının sebebi bu hafta
yayınlanan bir haberle daha açık bir
şekilde görüldü.
Dünyayı içinden çıkılması güç
bir siyasî, iktisadî ve içtimaî buhrana
sürükleyen Kovid-19 salgınının hâlâ
etkili bir şekilde devam ettiği süreçte,
virüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan
Çin’in, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde
18,3’lük bir ekonomik büyüme yakaladığı açıklandı. Bu haber esasında
Çin’in bağımlılıklarından büyük ölçüde kurtulduğunun, ABD başta olmak
üzere Batı dünyası büyük sıkıntılar
yaşarken, global düzenin değişiminde
başat aktörlerden biri olacağının ilanı
niteliği taşımaktadır.
Hemen hemen her yerde Kovid-19’un getirdiği ağır şartlar yaşanırken gelen bu haber, Trump’ın
salgından bahsederken “Çin virüsü”
demesindeki haklılık payını da gösterdi; çünkü salgın Çin’e hiç dokunmadı.
ABD’nin 1970’lerde başta Sovyetler ile bağlarını koparmak ve ucuz iş
gücünden faydalanmak olmak üzere
bir takım iktisadî sebeplerle kendine
bağımlı olarak global sisteme entegre
ettiği Çin, 2000’li yıllar ile beraber
yakaladığı ivmeyle dünyanın siyasî
ve iktisadî bakımdan en ehemmiyetli
gücü konumuna geldi. “Kuşak Yol
Projesi” ile birlikte Asya, Avrupa ve
Asya’daki tüm ülkeleri alâkadar eden
bir eko-politik hattı oluşturmaya başlayan Çin, diğer ülkelerle geliştirdiği
münasebetle karşılıklı menfaate dayalı
politika iddiasında olsa da alttan alta
global liderliğe göz kırpıyor. ABD ise
tahtını kaptırmak istemezken Çin ile
karşı karşıya gelmeyi de göze alamıyor
ve müşterek bir paydada buluşabilmek
adına zorlama siyaseti güdüyor; fakat
bu iki ülkenin nihayetinde didişmesi
mukadder. Amerikalılara göre altı
sene içerisinde, bize göre ise 2022’ye
kadar Çin çevresinden başlayarak
attığı büyük adımların neticesi harp
olacaktır. Zira bu kadar silahlanmanın
ve kaosun varacağı nokta budur.
Bizim ise hadiselere baktığımız
nokta malûm; Müslümanların faydasına olabilecek her türlü gelişmeyi

memnuniyetle karşılarız. ABD ile Çin
arasındaki patlaması muhtemel hadislere de bu gelişmelerden biri olarak
bakarız.
Kapağımızda bu meseleyi işlerken
“Ortadoğu’dan Sonra Şimdi Dünyada
Herkes 2022’ye Hazırlanıyor!” manşetini attık. Kapak mevzumuzu “Çin’de
Beklenmeyen Gelişme ve Dünya Düzeni Dengesi” başlıklı yazısında işleyen Ömer Emre Akcebe, ABD ile Çin
arasındaki sürtüşmeye temas ederken
“İki küfür milleti arasındaki her türlü
gerilim ve çatışmanın Türkiye için
nefes alabilmek anlamına geleceğini
unutmuyoruz.” diyor.
Kapak mevzumuz ile alakalı olarak
Çin üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Barış Adıbelli ile bir röportaj
yaptık. Adıbelli’nin “Kuşak Yol Projesi
Çin’in Marshall Plânıdır” dediği, Çin
Halk Cumhuriyeti’nin siyasî yapısından Çin toplumunun kendisine bakışına ve aktüel meselelere kadar birçok
mevzuyu konuştuğumuz bu söyleşiyi
alâka ile okuyacağınızı düşünüyoruz.
Türkiye geçtiğimiz hafta Kovid-19
sebebiyle tam kapanma sürecine geçti.
Bu vesileyle salgın tedbirlerini ve cezalarını hukuka uygunluğu açısından
sizler için soruşturduk.
İbrahim Tatlı, “Milletin Kafasını
Karıştıran İktidar” başlıklı yazısında
son günlerde iktidarın yaptığı bariz
hataların Müslüman Anadolu halkı
üzerinde oluşturduğu rahatsızlıktan
bahsediyor.
Her Ramazan’da olduğu gibi bu
sene de işgalci İsrail, Müslüman Filistin halkı üzerindeki baskısını artırdı.
Ayrıca bu ay yapılması gereken Filistin
seçimleri de İsrail’in Kudüs’te seçime
müsaade etmemesi sebebiyle iptal
edildi. Bu vesileyle Hamas Sözcüsü
Sami Ebu Zuhri ile bir röportaj yaptık.
Ayrıca dergimizin orta sayfasında
Filistin’de yaşananlar ve Siyonistlerin
28 Ramazan’da gerçekleştirmeyi plânladıkları saldırı girişimiyle alakalı soruşturmamızı bulabileceksiniz.
ABD’nin Doha’da verdiği sözü
tutmaması sebebiyle Taliban yeniden
saldırıları başlattığını duyurdu. Abdullah Said bu vesileyle “Taliban Sözünü
Tutmayan ABD’ye Had Bildiriyor”
başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Sinami Orhan, “Liberal Bataklık
Dansı” başlıklı yazısında Grup Yorum’un eski üyesi Dilan Ekin hakkında yaptığı açıklamayı yorumladı.
Kâzım Albay’ın “Yeni Hadis Usûlü
Meselesi” başlıklı yazısını alâka ile
okuyacağınızı düşünüyoruz.
Abdulkerim Kiracı, “Saçaklızâde
Mehmed Efendi”nin portresini çıkardı.
Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de bulabileceksiniz.
Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle… Allah’a emanet olun.
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Çin’de Beklenmeyen Gelişme ve Dünya Düzeni Dengesi
Ömer Emre Akcebe
Son zamanlarda dünya çapındaki konjonktürü değerlendirdiğimiz
makalelerin Çin ile alâkalı bölümlerindeki görüşlerimiz, umumiyetle
Çin’in kendi içindeki kalkınmayı
tamamlayamadığı, bu sebeble de
Amerika başta olmak üzere Batı
dünyasıyla simbiyotik bir münasebet
içinde olduğu, kendisini global iktisadî düzenden ayrı konumlandırarak
siyasî ve askerî bir hamleye kalkışmasının pek mümkün olmadığı
yönündeydi. Çin’in kapalı bir ülke
olması, milletlerarası plana taşınan
istatistikler dışında onun hakkında
pek bir malûmatımız olmaması hasebiyle, bu fikrimizde yanılmış bulunuyoruz.
Bütün dünya ekonomileri salgın
hastalık dolayısıyla yavaşlar, durağanlaşır yahut küçülürken, Çin,
%18,3’lük, tarihî çapta ehemmiyeti
olan bir büyüme performansı sergileyerek, kendi içindeki kalkınmasını
tamamladığını ve artık siyasî, askerî
ve şimdi de iktisadî mânâda bağımsız bir ülke olduğunu tüm dünyaya
deklare etmiş oldu.
Batılıların kullandığı, “game
changer - oyun değiştirici” diye bir
tabir vardır, bizimkiler sık sık Türkiye’ye yakıştırmak için uğraşırlar
oradan hatırlarsınız. Çin’in 2021 se-
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ölümünün gerçekleştiği
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nesinin ilk çeyreğinde göstermiş olduğu %18,3’lük büyüme oranı “oyun
değiştirici” bir gelişmedir ve Ortadoğu için sürekli olarak kullanılagelen
“kartlar yeniden dağıtılıyor” esprisini
dünya çapına taşıyıp, dünya düzeninde kartların yeniden dağıtılmakta
olduğunu bize göstermektedir.
Bu büyüme oranı bize 1,4 milyarlık nüfuslu Çin’in kendi ekonomisinde devamlılığı sağlamak üzere Fransa, Amerika gibi bir ekonomiyi kendi
sınırları içinde var ettiğini göstermektedir. Bu gelişme Çin ekonomisinin devamlılığını muhafaza etmesi
için artık eskiden olduğu gibi dışa
bağımlı olmadığının da resmidir.
Peki, Çin’in kendi iç dinamiklerine dayanmak suretiyle iktisadî
bağımsızlığını elde etmiş olması ne
anlama gelir?

Çin’in Global İktisadî Düzene
Entegrasyonu
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği ile Çin Komünist Partisi arasında Japonya’ya karşı kurulan ittifak
zamanla çatırdamaya başlamış, bu
kırılmayı fırsat gören Amerika ise
devreye girerek Çin ile Sovyetlerin
arasını tamir edilemez hâle getirmesini bilmişti. Birçok veçhesi olan bu
ilişkiler yumağını kısaca özetleyecek
olursak, Çin Komünist Partisi (ÇKP)
lideri Mao Zedong, Sovyetler Birliği’nin Stalin sonrası dönemde kapitalist ülkelerle başlattığı barış eksenli
politikalarını sosyalist revizyonizm
olarak tanımlamış, bu ülkelere karşı
sert bir tutum izlenilmesi gerektiğini ifade etmişti. Bununla birlikte
ÇKP, destalinizasyon politikalarının
giderek artması ve Stalin mirasla-

Batılıların kullandığı,
“game changer - oyun
değiştirici” diye bir tabir
vardır, bizimkiler sık sık
Türkiye’ye yakıştırmak
için uğraşırlar oradan
hatırlarsınız. Çin’in 2021
senesinin ilk çeyreğinde
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“oyun değiştirici” bir
gelişmedir ve Ortadoğu
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rının toptan reddedilmesi üzerine
Sovyet komünizmini “Revizyonist
hainliğin” bir ürünü olarak tanımlamış ve iki ülke arasındaki ideolojik
farklılıklar zirve noktasına ulaşmıştı.
Sovyetler ise Mao’yu “Stalinleşmek”
ile suçlamıştı ve her iki ülkenin arası
açılmıştı. Dönemin Amerikan Başkanı Nixon, tam da bu merhalede
devreye girerek Çin’i Batılı düzen
tarafını çekmesini bilmiş, Mao’dan
sonra başa gelen Deng Xiaoping’in
ideolojiden ziyade iktisadı önceleyen
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Amerika ve Batı âlemi
kuvvetten düşer ve
Rusya ancak mevziinde
tutunmaya çalışırken,
Çin’in yükselişinden
bahsetmek elbette ki
bizim için de dünya
çapında ehemmiyetli
gelişmelerin
yaşanmakta olduğunun
ve olacağının
işaretçisidir. Bununla
beraber, geçtiğimiz
haftalarda da üzerinde
durduğumuz üzere
askerî, iktisadî ve
dolayısıyla siyasî bir
güç olmanın yanında,
dünya çapında
herkesin beklediği
yeni bir düzenin tesis
edilmesi noktasında
Çin’in Batı dünyasından
farklı olarak ne teklif
ettiği ise başlı başına bir
sorun teşkil etmektedir.
ve ülkeye yabancı yatırımcı çekmeye dönük siyaseti dolayısıyla Çin’in
global iktisadî düzene entegrasyonunun sağlanmasının ve bugünkü
ekonomik rolünün temelleri daha o
dönemde toprağa atılmıştı. Bu değişimin neticesi olarak teknolojik ve
iktisadî anlamda ciddi bir kalkınma
hamlesine girişen Çin, bugün ABD
ve Avrupa ile siyasî ve askerî planlardan sonra iktisadî düzlemde de rekabet edebilir hâle gelmiş, hatta bunun
da ötesine geçmiştir.
Not: ÇKP-Sovyet Rusya münasebetleri, Mao ve sonrasındaki Deng
Xiaoping dönemleri ile ABD’nin
hadiseye müdahil olmasıyla beraber
günümüze kadar uzanan süreç bu

kısa izahattan anlaşılamayacak kadar
karmaşıktır. Biz yerimiz el verdiğince genel bir çerçeve çizmeye gayret
ettik.

mek elbette ki bizim için de dünya
çapında ehemmiyetli gelişmelerin
yaşanmakta olduğunun ve olacağının işaretçisidir. Bununla beraber,
geçtiğimiz haftalarda da üzerinde
durduğumuz üzere askerî, iktisadî ve
dolayısıyla siyasî bir güç olmanın yanında, dünya çapında herkesin beklediği yeni bir düzenin tesis edilmesi
noktasında Çin’in Batı dünyasından
farklı olarak ne teklif ettiği ise başlı
başına bir sorun teşkil etmektedir.
Deng Xiaoping ile beraber yabancı
sermayeyi Çin’e çeken, sermayenin
burada kalıcılığını sağlamak için de
kanunlarından başlayarak aslında
gitgide Batılılaşan, Komünist rejimi
ise yalnız yerli sermayeyi ve emeği
kontrol edebilmek için muhafaza
eden Çin, kapitalizm ile komünizmin birbirine karıştığı bu bulamaç
ile dünyanın geri kalanına yeni bir
dünya görüşü olarak ne teklif edebilir? Çin, içinde bulunduğumuz
süreçte, nasıl yöneteceğim sorusuna
cevab aramaktan ziyade bize kalırsa
hâlen bağımsızlığını tesis etmekle
meşgul bulunuyor; fakat bağımsızlığın tesis edilmesinde kullanılan fikir
sisteminin aynı zamanda nihai hedef
olarak da kendisini dayattığını, yâni
fikrin hem vasıta ve hem de dolayısıyla hedef teşkil ettiğini hesaba
katacak olursak, Çin’in bugün Batıya mukavemet etmek
için vasıta olarak
kullandığı Kapitalizmin nihayetinde aynı
zamanda
onun için
hedef teşkil
edeceğini

Yeni Bir Soğuk Savaş Mı?
Bu girizgâhtan sonra, güçlenen
Çin ile ABD arasında yaşanan gerilime bir kez daha bakacak olursak ve
“yeni bir soğuk savaş mı” sorusunu
soracak olursak, buna öyle sanıyoruz
ki en doğru cevabı Nixon’un dışişleri
bakanlığını yapmış ve o zamandan
günümüze dek uzanan süreçte de
Amerika’nın dış politikasında adeta
bir “ombudsman” rolü oynayan Henry Kissinger verecektir.
Geçtiğimiz hafta sonu McCain
Enstitüsü’nün Sedona Forumu’na
konuşan Kissinger, Çin ile ABD’nin
ekonomik, askerî ve teknolojik gücünün yıkıcı bir dünya savaşına yol
açabileceğinden korktuğunu, Çin
ile gerilimin Amerika için en büyük
sorun, dünyanın en büyük sorunu
olduğunu dile getirdi.
Kissinger, Sovyetler Birliği’nin
ABD ile 1947 ve 1991 yılları arasındaki gerilimini Çin ile karşılaştırarak, Washington ve Pekin arasındaki
meselenin daha karmaşık olduğunu
öne sürdü. “Sovyetler Birliği’nin
ekonomik kapasitesi yoktu. Askerî
teknoloji kapasiteleri vardı... Çin,
önemli bir askerî güç olmasının yanı
sıra çok büyük bir ekonomik güç.”
dedi. Henry Kissinger sözünü sonlandırırken, Çin ile gerilimin “dünya
için en büyük sorun” olduğunun ve
Pekin ile bir savaşın gezegeni yutabilecek acımasız bir savaşın fitilini
ateşleyebilecek potansiyeli haiz olduğunun altını çizdi.
Tüm Bu Gelişmeler Bizim
Açımızdan Ne İfâde Ediyor?
Amerika ve Batı âlemi
kuvvetten düşer ve
Rusya ancak mevKissinger
ziinde tutunmaya
çalışırken, Çin’in
yükselişinden bahset-
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de peşinen ifâde edersek, yanılmayız
sanıyoruz.
İşi daha müntehasına götürür ve
oradan bakacak olursak, bizim açımızdan her daim küfür tek millettir,
dolayısıyla Doğu’da da olsa, Batı’da
olsa insanlık çapında yaşanmaya
değer bir hayatın tesis edilmesine
manidir ve imha hedefidir.
Bununla beraber iki küfür milleti
arasındaki her türlü gerilim ve çatışmanın Türkiye için nefes alabilmek
anlamına geleceğini de unutmuyoruz.
***
Bu vesileyle sözümüzü Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun Metris
duasındaki şu satırlarla bitirelim:
- “… Kâfirleri bizim hareketimizin lehine olacak şekilde birbirine
kırdır, onların güçlerini helâk eyle,
binalarını başlarına yık Yarabbi.
Kâfirleri korkularından dolayı iş
ve hareketten kes, kalplerine korku
düşür ve bizlere davanın istediği
heybeti, haysiyeti ve vâkarı ver Yarabbi…”

KISSINGER:
ABD-ÇIN SAVAŞI
DÜNYAYI ALTÜST EDER
ABD’nin hayatta kalan son
stratejistlerinden Henry Kissinger, ABD’yi Çin ile yaşadığı gerilim hususunda uyardı ve olası bir
savaşın ‘dünyayı alt üst edeceğini’
ifade etti.
McCain Enstitüsünde bir
konuşma yapan Kissinger,
Çin-ABD rekabeyinin mevcut
ekonomik, teknolojik ve askeri
güçleri itibariyle yıkıcı bir dünya
savaşına yol açmasından korktuğunu söyledi.
Çin ile yaşanan gerilimin
ABD’nin ve aynı zamanda tüm
dünyanın en büyük problemi
olduğunu ifade eden Kissinger,
eğer olumlu adımlar atılmazsa
yeni bir soğuk savaş döneminin
geleceğini ifade etti.
Kissinger konuşmasının
devamında hem Çin’in hem de
ABD’nin nükleer gücünün, Soğuk Savaş döneminde gündemde
olan kıyamet günü tehdidini
hatırlattığını ve son 70 yılda
yaşanan teknolojik gelişmelerin
hayallerin ötesinde olduğunu
söyledi.
Soğuk Savaş döneminde
Moskova’nın ekonomik anlamda
zayıf olmasına kıyasla Çin’in hem
ekonomik hem de askeri olarak
ABD’ye kafa tutacak durumda
olduğuna dikkat çeken Kissinger,
Çin ile diyalog sürecinin devam
etmesini ve diplomatik kanalların
kullanılmasının önemini işaret
ederek konuşmasını sonlandırdı.

haber
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ÇIN-TAYVAN HATTINDA
GERGINLIK TIRMANIYOR

ÇIN UÇAK GEMISI
GÜNEY ÇIN
DENIZI'NDE
TATBIKAT
GERÇEKLEŞTIRDI
Çin Halk Kurtuluş ordusundan
yapılan açıklamada, 2 Mayıs Pazar
günü Şandong uçak gemisinin Güney Çin Denizi’nde tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi. Donanma Sözcüsü Gao Şiuçıng, tatbikatın meşru
olduğunu ayrıca ulusal egemenliği
ve güvenliği muhafaza etmenin
yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı
korumanın bir parçası olduğunu
belirtti. Gao, "Diğer ülkelerin buna
objektif ve akılcı şekilde bakacağını
umuyoruz. Gelecekte Çin donanması planlandığı gibi benzer tatbikatlar
yapmaya devam edecek." ifadesini
kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Vang Venbin, ülkesinin Tayvan’ın
bağımsızlığına yönelik ayrılıkçı faaliyetleri boşa çıkaracak inanca ve
kapasiteye sahip olduğunu söyledi.
United Press International'ın (UPI)
haberine göre Vang, 30 Nisan günü
basına yaptığı açıklamada, Tayvan
Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’in Demokratik İlerleme Partisinin Tayvan
geriliminden sorumlu olduğunu

söyledi. Vang ayrıca, bazı güçlerin
bağımsızlık arayışı içinde olarak provokasyon yaptığını vurguladı. Vang,
“Çin’in ulusal egemenliğini ve toprak
bütünlüğünü korumada kararlı olduğunu ve ‘Tayvan’ın bağımsızlığı’
ayrılıkçı faaliyetlerini boşa çıkarmak
için her türlü kapasiteye ve inanca
sahip olduğunu vurgulamak istiyorum.” dedi.

JAPON GEMILERINI HEDEF ALMA YETKISI VAR
Çin'in "Liaoning" isimli uçak
gemisinin, 29 Nisan Perşembe günü
Japonya'nın güneyindeki Okinawa
eyaleti ile Miyakojima adasının
arasından geçtiği bildirildi. Kamu
yayıncısı NHK'nın Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Liaoning beraberindeki
5 gemiyle Japonya'nın güneyindeki
Okinawa'ya yakın seyretti. Deniz

Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF)
açıklamasına göre, güneydeki Okinawa eyaleti ile Miyakojima adasının
arasından geçen Liaoning kuzeye
ilerleyerek Doğu Çin Denizi'ne girdi.
Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine ve söz
konusu sularda kurallara uymayan
yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

"ABD’NIN ÇIN'IN
ETRAFINDAKI
SULARDA ASKERI
FAALIYETLERI YÜZDE
20'DEN FAZLA ARTTI"
Çin Savunma Bakanlığı, ABD
Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasından bu yana ABD ordusunun Çin etrafındaki sularda askeri
faaliyetlerinin geçen senenin aynı
dönemine göre yüzde 20, gözlem
faaliyetlerinin de yüzde 40'tan fazla
arttığını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü
Vu Çien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında,
ABD’nin Çin’in etrafındaki Güney Çin ve Doğu Çin Denizi’nde
yürüttüğü faaliyetleri değerlendirdi.
Vu, "ABD’de hükümetin göreve
başlamasından bu yana ABD savaş
gemilerinin Çin’in bulunduğu
sularda faaliyetleri, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 20’den fazla,
gözlem uçaklarının faaliyetleri
de yüzde 40’tan fazla arttı." dedi.
ABD’yi sıklıkla Çin’in etrafındaki
hava ve deniz alanlarına savaş uçağı
ve gemisi göndererek faaliyette bulunmakla, bölgeyi askerileştirmekle,
bölgesel barış ve istikrarı tehdit
etmekle itham eden Vu, "Çin, bu
duruma kararlılıkla karşı çıkıyor."
ifadesini kullanarak ABD’ye askerî
kuvvetlerini sınırlandırma çağrısı
yaptı.

ÇIN, GÜNEY ASYA’DAKI TESHIR EDICI ROLÜNÜ SAĞLIKLA PEKIŞTIRMEYE ÇALIŞIYOR
Çin, sağlıkla ilgili acil durumlara
ortak karşılık vermek ve gelecekteki
zorluklarla başa çıkabilecek kapasiteyi oluşturmak amacıyla Pakistan,
Nepal, Sri Lanka, Bangladeş ve
Afganistan’dan oluşan beş Güney
Asya ülkesi ile çevrim içi toplantı
düzenledi. Çin Komünist Partisinin

(ÇKP) resmi yayın organlarından
Global Times gazetesinin haberine
göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi,
düzenlenen çevrim içi toplantıda
Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş ve Afganistan'dan mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıya
katılım sağlayan ülkeler arasında

büyük kamu sağlığı krizleri ile başa
çıkma yetenekleri artırılırken acil
durum müdahalesi sağlayan malzemeler için yedek bir platform inşa
edilmesi ve yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) aşısına yönelik iş birliği
geliştirilmesi konularında anlaşmaya varıldı.

ÇIN, SUUDI ARABISTAN İLE YENI ORTAKLIK TIPI GELIŞTIRMEK İSTIYOR
Suudi Arabistan Veliahtı M. Bin
Selman geçtiğimiz hafta basına verdiği röportajda ülkesinin dış politikaları hakkında bilgi verirken, Çin gibi
ülkelerle yeni tip ortaklık ilişkileri
kurmaya hazır olduklarını vurgulamıştı. Prens Selman’ın bu demecinin
ardından Çin Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Wang Wenbin ise Beijing’de

düzenlediği basın toplantısında,
Suudi Arabistan tarafının Çin ile ikili
ilişkilerini derinleştirme arzusunu
takdirle değerlendirdiklerini belirtti. Sözcü, Suudi Arabistan ile el ele
vererek, Çin-Suudi Arabistan kapsamlı stratejik ortaklığını yeni düzeye
taşımaya hazır olduklarını kaydetti.
Wang Wenbin, Suudi Arabistan’ın

kendi şartlarına göre seçtiği gelişme
yolunda ilerlemesini desteklediklerini, dış güçlerin Suudi Arabistan’ın iç
işlerine karışmasına da karşı çıktıklarını aktardı. Çinli Sözcü, ayrıca
Suudi Arabistan’ın küresel ve bölgesel
işlerde daha büyük rol oynamasını
desteklediklerini ifade etti.

ÇIN EKONOMISI
ILK ÇEYREKTE
YÜZDE 18,3 BÜYÜDÜ!
Yeni tip koronavirüs pandemisine karşı başarılı bir mücadele
veren Çin’de ekonomi, 2021'in ilk
çeyreğinde yüzde 18,3'lük rekor bir
büyüme kaydetti. Sanayi üretimi bir
yıl öncesine göre yüzde 14,1 artarken, perakende satışlar ise yüzde
34,2 arttı.
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SÖYLEŞİ: FARUK HANEDAR
3 MAYIS PAZARTESİ
Çin milleti, dünyaya hâkim
olma ideali taşıyor mu? Çinlilerin
dünyanın geri kalanına nasıl
baktığını düşünüyorsunuz?
Çin’in dile getirilen bir dünya
hâkimiyeti ideali yok. Bunun sebebi
de şu; Çinliler, kendilerine Çincede
“cumbo” diyorlar, yâni “orta krallık”,
“orta devlet.” Bu öyle sıradan bir
ifade değil, iki bin yıllık… Bu ifade,
Çin’in diğer devlet-uluslara da bakışını özetleyen bir dünya görüşü.
Bugün bile resmî ismi Çin Halk
Cumhuriyeti olmasına rağmen, bu
kavramı kullanıyorlar. Peki, neyin ortasında? “Bütün medeniyetlerin, devletlerin ortasında!” Çin, egemenlerin
eşitliğini kabul etmez, Çin hiyerarşik
sistemi kabul eder, “En tepenizde
ben.” der. Çinliler,
üstün bir devlet ve
medeniyet olarak
görür kendilerini.
Bundan dolayı,
kendilerinden
başka kültürleri
de “barbar” yahut
“medeniyetsiz”
olarak niteler.
Düşünün ki, 19.
yüzyılda Büyük
Britanya İmparatorluğu her türlü
savaşta Çin’i yenmiş olmasına rağmen, Hong Kong’u
elinden almış olmasına, neredeyse
yarı sömürge hâline getirmiş olmasına rağmen Britanya’ya bile “barbar”
olarak bakmışlardır. Bu bakış açısı
sebebiyle Çin, kendi haricindekiler
için “barbarların dünyası” diye isimlendirip, çok kıymet vermemiştir. Çin
toprakları adeta “kutsal” bir alandır,
medeniyetin beşiğidir… Bunlar son
yüzyılda değişmeye başladı. Her yerde var olmak istiyorlar; yine de Çin
anakarası onlar için kutsal bir yer.
Fikrî altyapılarına bakalım; Konfüçyüs, Mozi, Sun Tzu ve diğerleri…
Çinliler, kendilerini üstün olarak
tanımlar. Henry Kissenger bile söyler
bunu ve ekler, “Onlar kibirli olmasın
da kim olsun?” der. Hep aynı coğrafyada bulunmuşlar. “Roma varken
buradaydık, Bizans varken buradaydık, filanca imparatorluk varken de
buradaydık. Hâlâ buradayız ve aynı
dili konuşuyoruz.” derler.
Çin’in bu kadar kuvvetli hâle
gelmesini sağlayan parametreler
neler? “Çok büyük bir nüfus,
fakir bir toplum” derken, bir anda
yükselen bir Çin gördük.
Merkeziyetçiliğe önem verirler…
Disiplinliler… Ölümü sıradan bir
şey olarak görürler. Çok çalışırlar.
1958’deki meşhur “Büyük İleriye
Atılım” hamlesi var. Mao burada

BARIŞ ADIBELLİ:

Komünist Parti demektir. Komünist Parti de
Çin demektir. Devlet
yalnızca hukukî bir aygıttır. Fakat, Şi Cinping,
2017’den itibaren “Bu
devlet denilen aygıtı da
güçlendirelim.” dedi.
Çin’de devlet, ordu, halk
ve diğer her şey partiye
hizmet eder… Türkiye’de hâlâ anlaşılmayan
mesele bu. Çin rejimi
değişmediği sürece,
oradaki azınlıklar, farklı
görüş ve inançtakiler
baskıdan kurtulamaz.
Herkes bol kepçeden
sallıyor; ama mesele
bu. Çin, 1949’dan beri muhalif hiçbir grup-partiye izin vermiyor. Çin
Komünist Partisi, dernek, yapı, grup
barındırmıyor ki ülkede. Bir tane
muhalif gazete yok, düşünün. Temel
felsefeleri şu: “Toplumu, devleti ve
her şeyi parti ve rejim yönetir. Buna
alternatif hiçbir inanç sistemini kabul
etmiyoruz.” Budistler, Hıristiyanlar
için de geçerli bu. 2018’de, “inançların sosyalizm ile uyumlaştırılması”
diye bir karar aldılar. Düşünebiliyor
musunuz? Tüm bunları toplayalım;
dünyanın başka yerlerinde, başka
şeyler yaparak Çin’in içerisindeki
şeyleri değiştirebilmenin ne kadar
zor olduğu anlaşılır. Adam diyor ki,
“Kendim gibi olmayan hiçbir şeye
izin vermiyorum!”
Çin’de toplumsal bir patlama
yaşanabilir mi?
Yaşanmaz. Uygur bölgesindeki o
toplama kamplarını niçin yaptılar?
Müslümanları kontrol altına alamadıklarından beyinlerini yıkamak için
yaptılar. Sadece Uygurlar da yok orada, Çinli Huiler de var. Onlar da çok
çekti. Hui Müslümanları Çin etnik
kökenli bir de; Sahabe-i Kiram’ın
emanetleri. Sahabe döneminde İslâm’a geçen Çinli Müslümanlar. Hülasa insanlar rejime uygun hâle geti-

KUŞAK
YOL PROJESI,
ÇIN’IN
MARSHALL PLÂNI
demiştir ki; “Biz çelik üretiminde
dünya birincisi olacağız, İngiltere’yi
geçeceğiz.” Tüm ülkedeki hemen her
şeyi evlerin bahçesine kurdurduğu fırınlarda erittirdi, tarım aletlerini bile.
“İngiltere’yi çelik üretiminde geçeceğiz” diye… Sonuç; kıtlık, felaket ve
milyonlarca insan açlıkla boğuştu, bir
sürü insan öldü. Sovyetler de buna
güldü. Ama Çin bundan vazgeçmedi,
2021 itibariyle çelikte dünyada bir
numara. Fiyatları Çin belirliyor. Hemen hemen aklınıza ne gelirse, fiyatını Çin belirliyor, diyebiliriz.
Dünya bir yerde ipin ucunu kaçırdı. Kapatılan her fabrika Çin’in topraklarında açıldı. Hatırlayın, geçen
sene maske temininde problemler
yaşanmıştı dünyada. Üç kuruşluk
maskeyi bile üretemediler. Çin’in
stratejik bir silahı da budur. Batı para
kazanmak adına büyük bir tuzağa
düştü. Ucuz iş gücünden yararlanıyorlardı, Batı’nın gözü doymadı,
daha fazla kazanma isteğiyle Çin’e
mahkûm oldular.
Çin büyüyor, gelişiyor, peki içeride vaziyet nasıl?
İnsanlar bambaşka bir Çin
beklentisi içerisinde, rejim başka.
Çin’den devlet diye bahsetmek çok
doğru değil. Çin, bir parti oluşumu.
Devlet ön plânda değildir. Çin,

söyleşi

Çin kendisini bir ülke
olarak görmüyor,
bir “dünya” olarak
görüyor. Her şey bu
dünyayı ayakta tutmak
içindir. Üretim-tüketim
dengesini ayarlamak
adına tek çocuk
kuralını kaldırdılar.
“Yarın Avrupalı
yatırımcı gelmediğinde
kendimiz ayakta
durmalıyız, pazarlarımızı
kaybedersek
kendi pazarımızı
oluşturacağız.” dediler.
Kuşak ve Yol Projesi
esasında budur, yatırım
ile birlikte Çin’e Pazar
sağlayacak. Şimdi
herkes, başta biz
günübirlik hesaplarla
“ne kadar döviz
gelir” diye baktığımız
için asıl meseleyi
göremiyoruz. Bunun
Çin’in kendi pazarını
oluşturması olduğunu
bir tek ABD gördü.
Kuşak ve Yol Projesi
ilk ortaya atıldığında
Amerikalılar, “Bu
Çin’in dünya düzeninin
anahtarı, Çin’in Marshall
Plânı’dır.” dedi.

riliyor. Eğitim sistemi de bu mantıkla
işliyor. Teknoloji ile birlikte kontrol
ve uyuşturma daha da artıyor.
Anlattıklarınız George Orwell’in
1984’ündeki manzarayı tedai ettiriyor.
Orwell tam olarak bunu anlatıyor.
Çinlilerin başarılarındaki
sırlarından bir tanesi de her şeyi
Çinlileştirirler. Sosyalizmi bile
Çinlileştirdiler. Ayrıca yeniliğe ve
değişime açıklar. Diyorlar ki, “Karl
Marx, Lenin ve hatta Mao’nun yazdıkları 21. yüzyılın getirdiği yenilikleri karşılamıyor.” Güncelleme
yapıyorlar, Sovyetler’in yapamadığı
bir şeydi bu. Yeter ki Çin Komünist
Partisi’nin iktidarı devam etsin. Asıl
mesele iktidar, devlet, halk falan
değil. Avrupa’da fabrika kuracaksın,
sendikaydı, işçi hakkıydı, sigortaydı, asgari ücretti vs. derken astarı
yüzünden daha pahalı hale gelecek.
Ne gerek var. Adam orada bir kâse
pirince gömlek de üretiyor, gözlük de
üretiyor, telefonda üretiyor kısacası
her şeyi yapıyor.
İşin diplomasi tarafına bakacak

söyleşi

olursak; Çin’in küçük adımlarla
geldiğini, bir anda en tepeye doğru
yerleşmeye başladığını gördük.
Bu konu hakkında neler söylemek
istersiniz?
Çin, hata şansım yok diyor, çok
dikkatli adım atıyor. Bir adım atacaklarsa on kere düşünüp atıyorlar.
Ürkütmeden, yavaş yavaş. Şunu
da söylemek gerekiyor, okumaya,
araştırmaya, kendi inandıkları şey
üzerinde çalışmaya çok önem veriyorlar. Her yıl binlerce öğrencisini
yurtdışına matematik ve mühendislik alanında doktora yapmak için
gönderiyor. Suiistimal, yolsuzluk
suçlarını vs. affetmiyorlar, idam ile
cezalandırıyorlar. Çin’in kaç tane
üst düzey parti yetkilisi bu şekilde
gitti. Şi Cinping yerine esasında Bo
Şilay geçecekti. Önemli bir adamdı,
babası Mao’nun arkadaşıydı. Ticaret
Bakanıydı fakat hakkında yolsuzluk
iddiaları vs. çıktı, adamı ömür boyu
hapse attılar, onun yerine Şi Cinping
geldi. Kesinlikle müsamaha göstermiyorlar “Sen Mao’nun arkadaşıydın,
partinin kurucusuydun” filan yok.
Anında tasfiye ediyorlar. Muazzam
bir disiplin ve örgüt var. Hindistan’ın
da bir süper güç adayı olduğu, Çin’e
rakip olabileceği konuşuluyordu;
gördük cesetleri sokakların ortasında
yakıyorlar. Diğer tarafta ise Çin’in
salgına karşı mücadelesini gördük ve
hâlâ görüyoruz. Hindistan’dan hiçbir
zaman süper güç, hatta bölgesel bir
güç bile olamaz. Çünkü, Hindistan’da
dağınık bir yapı var.
ABD bütün gücünü Pasifik’e doğru
kaydırdı, Ortadoğu’dan da tamamen
çekiliyor. ABD ne yapabilir Çin’e karşı?
Adamlar gümbür gümbür geliyor.
Amerikalılar uyuyamıyor, Çin’e karşı
ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bu
yüzden Rusya’yı karşılarına aldılar,
Rusya’yı tehdit etmelerinin sebebi
“Çin’in yanında değil de bizim yanımızda ol, Çin’e karşı beraber mücadele edelim.” demeleridir.
ABD ne yaparsa yapsın, Pasifik’e
bütün gücünü değil tüm Avrupa’yı da
kaydırsa oradaki stratejik şansını kaybetti. ABD Çin’e borçlu, bütün hazine
kağıtlarını Çin almış. ABD’nin her
yönden elleri ayakları bağlı. Çin artık
dünyanın bir numaralı ekonomisi
oldu. ABD, bölgede zorlama işler
yapıyor. Japonya’yı, Hindistan’ı Çin’e
karşı kullanıp bir şeyler yapmayı
deniyor. Hindistan ve Japonya bu
konuda biraz mesafeliler. Çünkü, her
iki ülke de bölge ülkesi, yarın ABD
olmayınca ne olacak diye düşünüyorlar. Ayrıca Çin, Kuşak-Yol Projesi
diye bir şey yapmış, kazan-kazan
esasından muazzam bir ticari proje. Herkes onun üzerinde çalışıyor,
herkes kazanıyor. Amerika tahtını
bırakmamak için şu anda çabalıyor;
fakat Çin de doğrudan küresel hegemonyadan bahsetmiyor. Geçtiğimiz

6 - 12 Mayıs 2021

Maske, ventilatör
hepsini Çin üretiyor.
Çünkü Avrupalı
diyor ki, “1 dolarlık
maskeyi üretip de
ne kazanacağım!”
Amerikalılar bunların
üretimini bıraktı; ama
hayatın asıl araç
gereçleri bunlar. En
küçük eşyalardan
otomobillere, elektronik
aletlere kadar her şey
Çin’de üretiliyor. Çin
dünyanın en büyük
fotokopi makinasıdır.
günlerde Boao Forumu oldu, Şi
Cinping orada; “Hiçbir ülke tek başına patronluk taslayamaz, o günler
geçti, Soğuk Savaş dönemi de bitti.”
dedi. Şi Cinping bundan sonra çok
kutuplu, çok merkezli, çok taraflı bir
yeni uluslararası sistem diyor, Rusya
da bunu benimsedi. Çin ve Rusya bu
konuda çağrıda bulunuyor, Türkiye
de aynısını söylüyor.
Cinping’in bu sözü, ben yavaş yavaş güçleneyim, gücümü tahkim ettik-
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ten sonra nasıl olsa size sözümü geçiririm, şeklinde de okunabilir mi?
Esasında ABD’ye “şöyle biraz
çekil de biz de oturalım” diyor. Sonra
da “Her güçlenen bu katta bizimle
beraber otursun ki ileride sorun çıkarmasın.”
ABD ile Çin arasındaki karşılıklı
bağımlılıktan söz edelim. Bu geçmişte
de çok konuşuldu; ABD’nin göreceği
zararın Çin’e nasıl bir tesiri olur?
ABD, Çin için çok önemli bir
pazar. Teknoloji transferi ve bilgi
alışverişi var. Artık uluslararası sistemde karşılıklı bağımlılık son derece
arttı. Tayland’da sel felaketi olunca
ABD’deki bütün bilgisayar firmaları
iflas etti, harddiskler Tayland’daki
fabrikalarda üretildiği için. Pandemi
sürecinde Çin’de çip üretimi durdu,
bütün dünyada otomobil üretimi
durdu.
Bütün dünyanın Çin’e bağımlı hâle
gelmesine misal...
Maske, ventilatör hepsini Çin
üretiyor. Çünkü Avrupalı diyor ki, “1
dolarlık maskeyi üretip de ne kazanacağım!” Amerikalılar bunların üretimini bıraktı; ama hayatın asıl araç
gereçleri bunlar. En küçük eşyalardan
otomobillere, elektronik aletlere kadar her şey Çin’de üretiliyor. Çin dünyanın en büyük fotokopi makinasıdır.
Henry Kissinger geçen hafta “Bu

adamlarda çok ileri teknoloji var,
Sovyetler Birliği’ne benzemiyorlar.”
dedi. Bu söyledikleri çok önemliydi,
bu mücadelenin Sovyetler ile mücadeleye benzemeyeceğini ve çok zarar
göreceklerini söyledi. Kissinger dünyada Çin’i en iyi tanıyan adamlardan
biridir ve bu söyledikleri işin başka
bir aşamaya geçtiğinin göstergesidir.
Dolayısıyla Uygurlar, Güney Çin denizi, Tibet, Tayland, Hong Kong vs.
ABD ne yakalarsa istismar edercesine
Çin’e karşı kullanmaya çalışacak.
ABD, Çin’e karşı Hindistan’ı da
destekliyor.
Çin’e karşı mücadele etmenin
yolu üretim olarak görünüyor.
Hindistan’da yeni bir üretim merkezi
oluşturulması mesela… Çinliler
de diyor ki “Ne kurarsan kur, ben
refah düzeyi yüksek bir ortasınıf
Çin toplumu oluşturuyorum, bunlar
tüketim de yapacak!” Dünya mal
almasa da fabrikaları üretecek kendi
halkı alacak. Çin kendisini bir ülke
olarak görmüyor, bir “dünya” olarak
görüyor. Her şey bu dünyayı ayakta
tutmak içindir. Üretim-tüketim
dengesini ayarlamak adına tek çocuk
kuralını kaldırdılar. “Yarın Avrupalı
yatırımcı gelmediğinde kendimiz
ayakta durmalıyız, pazarlarımızı
kaybedersek kendi pazarımızı
oluşturacağız.” dediler. Kuşak ve
Yol Projesi esasında budur, yatırım
ile birlikte Çin’e Pazar sağlayacak.
Şimdi herkes, başta biz günübirlik
hesaplarla “ne kadar döviz gelir”
diye baktığımız için asıl meseleyi
göremiyoruz. Bunun Çin’in kendi
pazarını oluşturması olduğunu bir tek
ABD gördü. Kuşak ve Yol Projesi
ilk ortaya atıldığında Amerikalılar,
“Bu Çin’in dünya düzeninin anahtarı,
Çin’in Marshall Plânı’dır.” dedi.
Biraz daha açabilir misiniz?
Etrafındaki ülkelere yardım ediyor, elinde muazzam bir sermaye
var. Herkese kredi veriyor, aslında
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IMF’nin verdiği kredi daha ucuz
olmasına rağmen Çin formaliteyle
uğraşmadığı için herkes Çin’den alıyor krediyi. IMF “kemer sık” diyor,
stand-by anlaşması yapıyor filan.
Çin ise parayı veriyor, “ödeyemezsen
senin köprünü alayım, havalimanını
alayım, bankanı alayım” diyor.
Çin, Kuşak ve Yol ile birlikte
100’ü aşkın ülkeyle kazan-kazan
bağlamında ilişki kurdu, ticaret
anlaşmaları imzaladı, altyapı
faaliyetlerini yapıyor. Çin, “rejim
ihraç etmeyeceğim” diyor; fakat
temas ettiği ülkelerde yeni bir Çin
devlet modeli doğuyor. Çin’in
finansal etki sahası genişlerken
ABD’nin en önemli silahları olan
IMF ve Dünya Bankası’nın tesiri
azalıyor. Yatırım yapıyor; ama
yatırımı yaptığı ülkede ticarete
girmiyor, her şeyi Çin’den getiriyor.
Madenlerinde, inşaatlarında kendi
adamlarını çalıştırıyorlar, gittikleri
ülkeden adam almıyorlar.
Trump, Çin’i yok etmek için değil, ABD’nin kaybettiği avantajı az
da olsa geri almak için Çin’e baskı
kurdu. Bugün de ABD’nin Çin’e
baskı kurmasının ana nedeni
bu. Yoksa, böyle devam ederse
ABD’yi ezip geçecek Çin ekonomik olarak. ABD, “Bizim imtiyazlı
bir statümüz var, sen ona dokunmazsan ben de senin küresel
jandarmalığını yapar, etrafındaki
sorunları çözerim.” diyor. 90’lı
ve 2000’li yıllar boyunca Çin’de
Amerika’nın küresel hakimiyetine
hiç ses çıkartılmadı. Çünkü “Ne
güzel sorunları çözüyor, güvenliğimizi sağlıyor.” diye değerlendirdiler
yıllarca. En sonunda Amerikalılar
“Sana ben bedava güvenlik mi sunacağım?” dedi. Avrupa’ya, Çin’e,
Japonya’ya… Hepsine aynı
şeyi söyledi Trump.
Son olarak,
yeni bir

düzen arayışı yaşanırken Türkiye nerede?
Böyle giderse biz anca konuşacağız; ama kimse dinlemeyecek. Uluslararası örgütlerin internet sitelerinde
senin dilin yer almıyor, birçok dil var;
ama Türkçe yok. Bu basit bir misal.
Türkiye’nin kendi ayağının üzerinde durması lâzım. Lafı geldiği
zaman beğenmediğin Yunanistan ve
İran’ın kendi milli dış politikaları var.
Doğru yahut yanlış bir şeye inanıyorlar. Bizim neye inandığımız belli
değil. Her gün değişiyor.
Çin ile Rusya arasında stratejik
bir ortaklık yok, bu zoraki bir ortaklık. Türkiye’nin bu ortaklığı bozmaya
yönelik hareket etmesi lâzım. Ettiremese de alternatif olarak Anadolu
hattı var. Böylece hem AB’yi hem de
Çin’i bağla. Türkiye’de, Çin’in dünyada sıkıntı yaşadığı tek ülke Türkiye’y-

Çin ile Rusya arasında
stratejik bir ortaklık yok,
bu zoraki bir ortaklık.
Türkiye’nin bu ortaklığı
bozmaya yönelik
hareket etmesi lâzım.
Ettiremese de alternatif
olarak Anadolu hattı
var. Böylece hem
AB’yi hem de Çin’i
bağla. Türkiye’de,
Çin’in dünyada sıkıntı
yaşadığı tek ülke
Türkiye’ymiş gibi
bakıyorlar meseleye.
Çin’in sadece Türkiye
ile problemleri yok ki,
ABD’siyle, AB’siyle her
yerde aynı sorunları
yaşıyor. Sen bu
durumu kendi lehine
nasıl avantajlı bir hale
getireceksin?

miş gibi bakıyorlar meseleye. Çin’in
sadece Türkiye ile problemleri yok ki,
ABD’siyle, AB’siyle her yerde aynı sorunları yaşıyor. Sen bu durumu kendi
lehine nasıl avantajlı bir hale getireceksin onu konuşmak lazım. Hassas
bir zamandan geçiyoruz, jeopolitik
olarak kuşatma altındayız, ekonomimiz zor durumda vs. Bir şekilde
Çin, Rusya ve ABD’den alabildiğimizi
almamız gerekiyor. Türkiye’de adam
çıkıp diyor ki; “ABD, Rusya ve Çin ile
arayı boz.” Diplomasi böyle yürümez.
Bir konuda anlaşamıyorum diye ilişki
kesilmez. Mesela ABD’nin hâlâ bir
numaralı ticaret ortağı Çin. Niye kesmiyor ilişkisini?
Dış politikada kendinizi duygusallıktan arındırmazsanız net bir sonuç elde edemezsiniz. Biz millet olarak duygusalız ve kendimizi kurtaramıyoruz. Mesele “onlar ne yaparsa
yapsın” değil, mesele tabloyu iyi
okuyup bu adamların avantajlarını
ve dezavantajlarını tesbit etmek.
Uygur meselesinde dünya ile aynı
yerde durmak zorunda değiliz, çünkü dünya Uygurları bilmezken Kaşgarî Emirliği bizim himayemizdeydi.
Dolayısıyla bizim bu hususta özgün
bir politikamız olmalı. Şimdi herkes
meclis kürsülerinden tutarsız bir
şekilde sallıyor. 1930’larda Şarkî Türkistan İslâm Cumhuriyeti kurulduğunda Ankara’ya haber gönderiyorlar
“bizi tanıyın” diye. Türkiye tanımıyor.
O gün “adında İslâm var, tanıyamayız” diyenler bugün Uyguları savunuyor.
Herkes iç
siyasete
oy-

söyleşi

nuyor; fakat diğer taraftan iktidarın
bir takım hesapları ve memleketin
menfaatleri var. Son derece hassas
bir mesele. ABD bu konuda Çin’in
üzerine gidebilir; fakat Türkiye bunu
yaptığı zaman aşı gecikir mesela…
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş olmasına rağmen Türkiye’nin
idari bir takım problemleri de devam
etmiyor mu?
Kendi alanımdan örnek vereyim. Türkiye’nin birçok dış sorunu
var. Bir dışişleri bakanı yetmiyor;
Türkiye’nin her bölgeden sorumlu
dışişleri bakan yardımcıları ataması
lazım ve bu bakan yardımcılarının
dışişleri bakanı kadar forsu olması
lazım. Bu adamlar her yere gidecek,
görüşecek. Şimdi çok daha kolay
yapılması, Cumhurbaşkanı bir
kararname ile atamasını yapabilir.
Artık eskisi gibi bölgesine hapsolmuş
küçük bir devlet değilsin, dünyanın
dört bir yanındaysan ona göre dizayn
yapacaksın. Biz başkanlık sistemini
getirdik; ama hâlâ parlamenter
sistemdeki bakanlık anlayışıyla
götürüyoruz işi. Cumhurbaşkanını
başkan yaptık; ama gerisine hiçbir
şey yapmadık aynı duruyor. Gerek
politika yapımında, gerek icrasında
eksik işleyen noktalar çok fazla.
Çin üzerinden başka bir örnek
vereyim. Geçen sene pandemi
sürecinde buğday bulamadı fırınlar.
Bütün dünya içe kapandı. İnsanları
tarımdan vazgeçirip tekrar tarıma
döndürmen kolay değil. Tarım öyle
sonradan öğrenilebilecek bir şey de
değil. Şu anda Çin 500 milyon hatta
700 milyona doğru gidiyor, kırsal
alanda çiftçilik ile uğraşan nüfusu
var. Bunlara inanılmaz, muazzam
destekler veriyor. “Tarımı terk
etmeyin tarımı yapın.” diye. Bir de
sistemli yapıyor bunu. Senin milli
gelirinden daha fazla tarım geliri var.
Bunları yapamadığın zaman, her şeyi
dışardan aldığın zaman bağımsız olamazsın.
Türkiye’deki kolundaki saatin
ekranına kadar Çin’den geliyor. Yerli
mallar diyoruz, Vestel örnek verildi.
Vestel’in kullandığı malzemelerin
yüzde 90’ı Çin’den geliyor. Çin ile Güney Kore dava açtılar, bizden aldığı
malzeme ile montaj yapıyorlar, diye.
Yerli ve millî diyorsun sadece montaj yapan usta yerli. Bütün sektörler
böyle. Öncelikle bunları düzeltmemiz
lazım.
Önünüzde duran dört malzemeye
bakın nerede üretilmiş. Çin ilaç
sektöründe de tekel olmak için
uğraşıyor; bu pandemi Çin’in ilaç
sektöründe de tekel olmak için
kurduğu bir komplo muydu, diye
sormadan edemiyor insan. Çin’in
gücünden dolayı hiç kimse bazı
meseleleri konuşmuyor.
Vakit ayırdığınız için teşekkür
ederiz.
Ben de teşekkür ediyorum.

yorum
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TALIBAN AFGANISTAN’DA
TAARRUZA GEÇTI!
Taliban'ın 1 Mayıs tarihinin
geçmesiyle Afganistan genelinde
saldırılara başladığı bildiriliyor.
Taliban, Afganistan'ın birçok
bölgesinde eş zamanlı olarak
kapsamlı saldırılar düzenlemeye başladı. ABD ile 29 Şubat
2020 tarihinde imzalanan Doha
Anlaşması kapsamında Taliban,
barış sürecinin bir sonucu olarak
ülke genelinde saldırıları azalttığını ifade etmişti. Bu doğrultuda
il ve ilçe merkezlerine yönelik
saldırıları neredeyse tamamen
durdurulmuştu.

Yavuz Beyoğlu
Bir memleketi işgâl etmeye kalkacaksın.
Sonra işgâl girişiminde başarısız
olunca işbirlikçiler ile o memleketin yerli ve millî (moda ya şimdi)
unsurları arasında iç savaş çıkartacaksın.
Kayıtlara geçmiş, yalnız hava
saldırılarında 5 bin sivilin ölümüne,
toplamda ise 100 binden fazla sivilin
ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet
vereceksin.
Geliştirilmiş sorgulama teknikleri adı altında havariliğine soyunduğun “İnsan Hakları”nın olabilecek
her şekilde ırzına geçeceksin.
Sonra da giriştiğin bu savaşı hem
kaybedecek hem de ben çekiliyorum
diye sanki hiçbir şey olmamış gibi
çekip gideceksin.
Yok ya!
Afganistan işgâlini başlatan ve
sürdüren, neticesinde ise yenilip
daha oradan nasıl çıkacağını bile
çözemeyen başta ABD ile İngiltere
olmak üzere NATO ve ISAF koalisyonu senelerdir Afganistan ve Irak’ta
döktükleri kanın hesabını bir gün
mutlaka ama mutlaka ödeyecektir.
Affedersiniz ama siz bunu oyun
mu sandınız?
Ben nasılsa uzak kıtadan geliyorum diye silahlı silahsız diye
ayırt etmeksizin insanların üzerine
tonlarca bomba yağdıracaksın;
bunu yaparken de aşağıdakilerin
kolu bacağı kopmuş, çoluğu çocuğu parçalanmış, evi barkı yıkılmış

Ancak ABD ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi gereken
1 Mayıs tarihinin geçmesiyle,
Taliban ülke genelinde birçok il
ve ilçe merkezini, aynı zamanda
kırsal bölgelerdeki kritik askeri
üsleri hedef almaya başladı.
Taliban Baglan, Ferah, Gazni,
Herat, Hilmend, Kandahar,
Lagman ve Zabul başta olmak
üzere Afganistan'ın birçok ilinde
saldırılara başladı. Saldırıların
özellikle Lagman ve Hilmend
illerinde il merkezlerine yöneldiği dikkat çekti.

Onlar sanıyorlar ki, Müslümanlar
“Kısasta hayat vardır” düsturunu
unuttular. Hayır, unutmadık!
Onlar sanıyorlar ki, oradan çekildikleri
vakit hesap da kapanacak. Hayır,
kapanmayacak!
demeyeceksin ve hiçbir şey olmamış
gibi çekip gideceksin.
Yok canım, o iş hiç de öyle olmayacak!
ABD ve İngiltere başta olmak
üzere NATO ve ISAF koalisyonu
Afganistan ve Irak’ta her ne yaptıysa, bugün yahut yarın, mutlaka ama
mutlaka bunun misliyle mukabelesini görecek.
Onlar sanıyorlar ki, Müslümanlar “Kısasta hayat vardır” düsturunu
unuttular. Hayır, unutmadık!
Onlar sanıyorlar ki, oradan çekildikleri vakit hesap da kapanacak.
Hayır, kapanmayacak!
Belki bugün size haddinizi bildirecek gücümüz yok; fakat hadiselerin seyrindeki süratten de anlaşılacağı üzere, sandığınızdan çok daha
yakın bir gelecekte, Müslümanlara
karşı işlediğiniz bütün cürümlerin
bedelini sizin burunlarınızdan fitil
fitil getireceğiz.
Uzak kıtada yahut yakın kıtada
olmak bedel ödemeye mâni miymiş,
değil miymiş göreceksiniz.
Siz yine bugün sanki kazanmışsınız da, lütfediyormuşsunuz gibi
oradan çekilmeye devam edin.
Her şeyi görüyoruz, biliyoruz,
ıstırabını çekiyoruz ve unutmayacağız. Bugün açık kalan hesap bir gün
mutlaka kapanacak, hiç şüpheniz
olmasın!

TALIBAN’A OPERASYON TERTIPLEYEN

ZIYAYI BOMBALI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ
Afganistan'ın kuzeydoğusunda etkili komutanlardan ve
Cümbüş Partisi Başkan Yardımcısı Pirim Kul Ziyayi bombalı
saldırıda hayatını kaybetti. Tahar
vilayeti Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, Cümbüş Partisi
Başkan Yardımcısı Pirim Kul Ziyayi'nin, Tahar'ın Rustak ilçesine
bağlı Girdab köyünde bombalı
saldırıda öldüğünü söyledi.
Ziyayi'nin söz konusu köy-

de Taliban'a yönelik operasyon
düzenlediğini ifade eden Esir,
saldırının nasıl düzenlendiğinin
henüz bilinmediğini ifade etti.
Esir, saldırıda ayrıca Ziyayi'nin iki korumasının da yaralandığını kaydetti. Saldırıyı henüz
üstlenen olmadı.
Ziyayi, ülkede bir dönem milletvekilliği görevini de yapmıştı.
Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.
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Taliban Sözünü Tutmayan ABD’ye Had Bildiriyor
Abdullah Said
Afganistan üzerine yazarken;
tarihi, kültürü, coğrafyayı, demografik ve ekonomik yapı gibi faktörleri
ıslakayıp direkt meseleyi yazmak
zor. Yine de bu boşluğu okuyucunun
gayretine havale edip Amerikan işgali sürecine değinmeyi, en azından
zaman açısından, uygun gördük.
Başlarken, evvela klişeleşmiş
“Amerikan işgaline bahane” gösterilen 11 Eylül ameliyesinin bir sebep
değil sonuç olduğunu belirtmek
isabetli olacaktır. SSCB’nin yıkılışıyla
başlayan, Körfez Savaşıyla devam
eden “Yeni Düşman” tanımını ve
“Medeniyetler Çatışması” tezini
okuyanlar için bu bilgi şaşırtıcı olmayacaktır. Yine Amerika’nın Körfez
Savaşı sonrası Orta Doğu’ya, bilhassa
kafirlerin girmesinin yasak olduğu
kutsal beldelere kurulmasının ne
anlama geldiğini bilmek işimizi kolaylaştıracaktır.
11 Eylül operasyonundan 25 gün
sonra, 6 Ekim 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan’ı
işgale başladı. Giriş seviyesinde mantık ilmine vakıf olan herkes bilir ki
650 bin kilometrekarelik bir ülkeyi
işgal için aylarca diplomatik, askeri,
stratejik, lojistik vd. hazırlıklar yapmak gerekir. Amerika zaten işgal için
tüm hazırlıklarını yapmış ve Afganistan’ı dört bir yandan kuşatmış
durumdaydı. Batı menşeli medya
organları üzerinden sunulan endoktrinasyonel bilgilerle ve manipülasyonlarla konuşup 11 Eylül’ün Afganistan’daki Amerikan işgalinin bahanesi olduğunu söyleyenlere Allah’tan
korkmalarını tavsiye ediyoruz.
Dönemin ABD Başkanı George
W. Bush yeni Haçlı Seferine başlarken Afganistan İslam Emirliği Lideri
Molla Ömer’den (r.h) şu isteklerde
bulunmuştu: “Usame bin Ladin ve El
Kaide örgütünün bütün liderlerinin
yakalanıp teslim edilmesi, Afgan
cezaevlerindeki yabancıların serbest
bırakılması, bütün terör kamplarının
boşaltılarak ABD'nin denetimine
açılması.” Bu şartların pazarlığa açık
olmadığını belirttikten sonra da "Ya
bizimlesiniz, ya teröristlerle birliktesiniz." diyerek dünya ülkelerine
sopayla yer göstermiş oldu.
Bu küstah çıkışa karşı Molla Muhammed Ömer “Bu Usame bin Ladin’in meselesi değil. Bu İslam’ın meselesi. Tehlikede olan İslam’ın itibarı.
Ve bu bir Afgan geleneği.” diyerek
Amerika’ya ret cevabı vermişti. Molla
Ömer devamında tarihe geçecek şu
sözleri sarf etmişti: “Ben iki vaadi
nazar-ı itibara alıyorum. Biri Allah’ın

vaadi, diğeri ise Bush’un. Allah’ın
vaadi, onun arzının geniş olduğudur.
Allah yolunda bir sefere çıkarsanız,
yeryüzünde herhangi bir yerde ikamet edebilirsiniz ve korunursunuz.
Bush’un vaadi ise, yeryüzünde saklanabileceğiniz, onun sizi bulamayacağı herhangi bir yer olmadığıdır.
Bu iki vaadden hangisinin gerçekleşeceğini göreceğiz.” Evet George W.
Bush mağlubiyet, Allah ise zafer vaad
ediyordu müminlere. Vaadinde sadık
olan ve bizlere zafer bahşeden Allaha
hamd olsun.
6 Ekim 2001 tarihinde başlayan
hava saldırılarına, Afganlardan
oluşan Kuzey İttifakı karadan öncü
birlikler olarak eşlik etmişti. 12 gün
sonra Amerika askerleri fiili olarak
kara savaşına dahil olmuştu. Yoğun
hava saldırıları sonucu, ağır sivil
kayıplar verilince Taliban Hareketi
şehir merkezlerinden çekilip dağlarda gerilla savaşı taktiğine başvurdu.
Kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri şehir merkezlerinin tamamının kontrolünü ele
geçirdi.
Savaş kronolojisi için dergimizin
sitesinde bir çalışma yapılacağından
burada o fasla girmeyeceğiz. Ancak
özellikle sivil ve teslim olan Taliban
mensuplarına yönelik katliamlar,
Tora Bora gibi efsaneleşen direnişler
ve gelinen nokta dikkate değer meselelerdir. Ne İskender’e ne İngiliz’e
ne de Kızıl Rus’a boyun eğmemiş bu
asil ülke şimdi asrın hubel’ine diz

Amerika’nın 1 Mayıs
2021 tarihine dek
ülkedeki tüm askeri
personelini geri çekmesi
gerekiyordu. Ancak
yeni Başkan Biden’ın
isteksizliği ile bir süre
muallakta kalan
süreç 11 Eylül 2021
tarihine dek uzatılmış
oldu. Taliban Hareketi
ise bu kararın Doha
anlaşmasının açık ihlali
olduğunu belirterek
Liderliğin vereceği karar
doğrultusunda gerekli
karşılığı vereceğini
açıkladı.

çöktürmüş ve burnu üzere gerisin
geri topraklarından sürmüştür. Afganistan, “İmparatorluklar Mezarlığı”
unvanını hak ettiğini bir kez daha
göstermiştir.
Obama’nın seçim vaatlerinden
olan Afganistan’dan çekilme meselesi
Trump döneminde somut adımlarla tahkim edilmişse de uzun süre
herhangi bir netice alınamamıştı. 29

Şubat (tarihi seyrek hatırlamak için
olsa gerek) 2020 tarihinde Doha’da
Amerika ile Taliban arasında imzalanan anlaşma ile Amerika’nın 1 Mayıs
2021 tarihine dek ülkedeki tüm askeri personelini geri çekmesi gerekiyordu. Ancak yeni Başkan Biden’ın
isteksizliği ile bir süre muallakta kalan süreç 11 Eylül 2021 tarihine dek
uzatılmış oldu. Taliban Hareketi ise
bu kararın Doha anlaşmasının açık
ihlali olduğunu belirterek Liderliğin
vereceği karar doğrultusunda gerekli
karşılığı vereceğini açıkladı.
Şimdi; yüksek rakımlı bir Anadolu köyünde, Ezan-ı Muhammedi’yi beklerken Taliban Hareketi’nin
Afganistan’ın genelinde saldırılara
başladığını okuyoruz. Amerika’nın
sembolik fantezilerine bakmadan,
içerdeki işbirlikçi hainlerin toparlanmalarına fırsat vermeden, ülke
genelinde başlanan bu kıyamın
zaferle neticelenmesini diliyoruz.
90’larda marşlar, ezgiler ve maddi
imkanlarıyla cihadı destekleyen büyüklerimize bayat haber tadı veren
bu gelişmeler bizleri oldukça heyecanlandırmaktadır.
Taat, cihad ve fetih ayı olan Ramazan ayının son 10 günündeyiz. Bu
üstün kılınmış zaman dilimlerinde
Allah’tan niyazımız taatimizi kabul
buyurması ve Ümmeti Muhammed’e
maddi manevi fetihler ihsan etmesidir. Gayret bizden tevfik Rabbimizdendir.
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SÖYLEŞİ: FARUK HANEDAR
2 MAYIS PAZAR
Ramazan-ı Şerif ’in gelişiyle birlikte Filistin’de işgalci İsrail rejimi
Müslümanlar üzerindeki baskıyı
artırdı. Başta Kudüs olmak üzere
yer yer çatışmalar yaşanırken İsrail’in 16 yıl sonra yapılacak Filistin
seçimleri için Kudüs’ün seçime dahil
edilmesine ve seçimlerin yapılmasına engel olma çabaları tansiyonu
daha da yükseltiyor. Hamas Sözcüsü
Sami Ebu Zuhri, Filistin’de yaşanan
gerginliği ve Mahmud Abbas’ın Kudüs’te seçim yapılmasına İsrail’in
engel olmasını öne sürerek verdiği
seçimlerin iptal edilmesi kararını
Baran okurları için değerlendirdi.
MESCID-I AKSA’DA HAVRA
KURMA PLÂNI
Ebu Zuhri,
Mescid-i Aksa’ya
ve Kudüs’teki Müslümanlara yönelik
saldırıların sistemli
bir şekilde sürdürüldüğünü belirtirken işgalci İsrail’in
Mescid-i Aksa’nın
bahçesini Müslümanların elinden
alıp Siyonistlere ait
bir mabed yapma
plânları olduğundan bahsederek
“İşgalci İsrail Kudüs’ü Yahudileştirmek ve Mescid-i
Aksa’da kendilerine yer edinmek
için bu sistemli saldırıları gerçekleştiriyor. Dozu her geçen gün saldırılarla, işgalciler Mescid-i Aksa’dan, bu
mübarek mekândan Müslümanların
izini tamamen silmek istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

HAMAS SÖZCÜSÜ

SAMI EBU ZUHRI:

“KUDÜS DIRENIŞIN
MERKEZIDIR!”
Filistin’deki seçimin
ötelenmesinin yahut
iptal edilmesinin hukukî
açıdan hiçbir gerekçesi olmadığını belirten
Zuhri de, “Zaten Mahmud Abbas’ın çoktan
gitmesi gerekiyordu, zira
2005’ten bu yana hiçbir
seçime gidilmedi. Yani o
zamandan bugüne yasal olmayan bir şekilde
başkanlık koltuğunda
oturuyor.” ifadelerini
kullandı.
Filistin’deki tüm
grupların seçimlerin yapılması müşterek paydasında buluştuğunu belirten Zuhri, Abbas yönetiminin bu tavra aykırı bir şekilde seçimlerin ertelenmesi kararını aldığını
söyledi. “Abbas’ın seçimleri ertelemesi
bütün Filistin’e karşı çıkmak mânâsına geliyor. Biz ise bunu hiçbir şekilde
kabul etmiyoruz. Özellikle Kudüs’ün
bahane olarak kullanılması asla kabul
edilebilir değil. Kudüs Müslümanların direnişinin sembolü ve direnişin
merkezidir! İşgalciler Kudüs’te seçim yapılmasına izin vermiyor diye
seçimleri iptal etmek gibi bir tavrın
söz konusu dahi olmaması gerekiyor.
İşgalcilerden izin alacak değiliz, kendi
irademizle, halkımızın arzusu yönünde seçimimizi gerçekleştirmeliyiz.”
diyen Zuhri, Filistin yönetiminden
beklenenin işgalcilerin kararına boyun eğmek değil direnmek olduğunu
söyledi.

FILISTIN
YÖNETIMINDEN
BEKLENEN
DIRENMEKTIR!

“MÜSLÜMAN KANINI
SEÇIM MALZEMESI
YAPIYORLAR!”
İsrail’deki siyasî belirsizliğin de
işgalcilerin saldırılarında ehemmiyetli bir etken olduğunu belirten
Zuhri, “Kudüs’teki Müslümanlara ve
Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları
İsrail’deki siyasîler bir seçim kampanyası malzemesi olarak kullanıyorlar.
Kudüs üzerinden seçmenlerine Müslüman’sız bir Kudüs ortaya çıkaracaklarının sözünü veriyorlar. Yasadışı
adımlar atıp kaçak yapılar inşa ediyor,
işgal eylemlerini destekliyorlar. Bizim
mukaddes mekânımızı, inancımızı ve
haklarımızı seçim malzemesi olarak
kullanıyorlar. Amaçlarına ulaşmak
için mazlum Filistin halkının kanını
döküyorlar.” dedi. İsrail seçimlerinde meclise giren milletvekillerinin
profillerine bakıldığında fanatik
Yahudilerin seçimlerde başarı sağ-

ladığına dikkat çeken Zuhri, işgalci
İsrail rejiminin bu saldırılarla Yahudi
toplumuna Netanyahu’nun kendileri
için en iyi tercih olacağı mesajını verdiğini söyledi.
15 YIL SONRA YAPILACAK
FILISTIN SEÇIMLERI
Devlet Başkanı Mahmut Abbas,
15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve
ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören
kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.
Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili,
31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31
Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi
seçimlerinin yapılması öngörülmüştü. Fakat Abbas yönetimi İsrail’in izin
vermemesi sebebiyle seçimleri erteleme kararı aldı.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile
İsrail arasında 28 Eylül 1995’te Washington'da imzalanan “Geçiş Aşaması
Anlaşması”nda, Kudüs’te seçimlerin
yapılmasına ilişkin açık bir hüküm
yer alıyor. Anlaşma, seçimlerin Doğu
Kudüs'teki İsrail Posta Kurumu'na
bağlı postanelerde gerçekleştirilmesini gerektiriyor. Ancak işgalci İsrail
rejimi Kudüs’ün seçimlere dahil edilmesine izin vermek istemiyor.

HAMAS’A YÖNELIK BASKI
VE SALDIRILAR
İşgalci İsrail tarafından Hamas’ın
seçim listesindeki adaylara yönelik
yapılan saldırılar ve tutuklamaların,
işgalci İsrail rejiminin bu seçimin
yapılmasını istemediğinin göstergesi
olarak kabul ettiklerini belirten Zuh-

Abbas’ın seçimleri
ertelemesi bütün
Filistin’e karşı çıkmak
mânâsına geliyor. Biz
ise bunu hiçbir şekilde
kabul etmiyoruz.
Özellikle Kudüs’ün
bahane olarak
kullanılması asla
kabul edilebilir değil.
Kudüs Müslümanların
direnişinin sembolü ve
direnişin merkezidir!
İşgalciler Kudüs’te
seçim yapılmasına
izin vermiyor diye
seçimleri iptal etmek
gibi bir tavrın söz
konusu dahi olmaması
gerekiyor. İşgalcilerden
izin alacak değiliz,
kendi irademizle,
halkımızın arzusu
yönünde seçimimizi
gerçekleştirmeliyiz

ri, “İşgalciler Filistin halkına kendi
yönetimini seçme hakkı tanımak istemiyorlar. Bilhassa bu saldırıların Hamas’ı hedef alması, işgalcilerin Filistin’de siyasî olarak daha rahat hareket
edebileceği bir yönetimin iktidarda
kalmasını hedeflediğini, Hamas’ın
iktidar olmasını istemediklerini
gösteriyor. Bu sebeple birçok Hamas
mensubu gözaltına alındı ve hâlâ hapis tutuluyor.” ifadelerini kullandı.
Batı Şeria ve Kudüs’te seçimlerin
yapılması için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirten Zuhri, “Biz Hamas
olarak katiyen Kudüs’ün olmadığı
bir seçimin gerçekleştirilmesini arzu
etmiyoruz. Fakat Kudüs’ü bahane
gösterip seçimden vazgeçmek, adeta
kaçmak asla kabul edilemez.” dedi.
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SALDIRMAYA HA

Her sene Ramazan’da olduğu gibi bu sene de işgalci İsrail, Filistinli Müslümanlar üzerindeki baskısını artırdı. Bu baskının neticesinde
yer yer çatışmalar yaşanırken mevzuyu yakından takip eden isimler bu senenin diğerlerinden daha farklı olduğunu belirtiyor.

"İSRAİL KATI KURALLARLA HALKI BEZDİRİYOR!"
İsrail’in Müslüman halk üzerindeki baskılarına
değinen Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER) Başkanı Muhammed Mişeniş, “İsrail hükümeti çok katı
kurallarla halkı bezdiriyor. Müslümanların ev dahi
yapmasına izin vermiyor, çok yüklü vergiler koyuyor. Bu sebeple izinsiz evler yapılıyor diye evlerini
yıkıyor, hem de evlerini yıktığı kişilerden yıkım
parası istiyor. Yahudiler yerleşsin diye onların istediği gibi ev yapmasına izin veriyor. Filistin halkı da
evlerini Yahudilere satmıyor. Kudüs bir İslâm beldesi. İsrail hükümeti buranın Yahudi şehri olduğunu
iddia ediyor ve bunu değiştirmek istiyor. Yol, sokak,
mahalle isimlerini değiştiriyor.” dedi.

M. Mişeniş

"MÜSLÜMANLAR AKSA'DA BİR NAMAZ İÇİN
SAATLERCE BEKLEMEYİ GÖZA ALIYOR"

M. Biçkioğlu

İsrail’in Ramazanlarda niçin
Müslümanlar üzerindeki baskısını artırdığını sorduğumuz
Musa Biçkioğlu ise, Kudüs’te
Ramazan’da farklı ve coşkulu
bir atmosferin ortaya çıktığını İsrail’in buna göz yummak
istemediğini belirtti. “Kudüs’te
özellikle de eski şehir tarafında
Ramazan aylarında farklı bir atmosfer oluşuyor. Nitekim
Kudüs’ün paylaşılamayan
tarafı da eski şehirdir;

mukaddes mekânlar da bu 1 kilometre karelik alanda bulunur. Filistin halkı özelinde düşündüğümüzde,
Mescid-i Aksa burada bulunuyor. Filistin’in en ücra
kesimindekiler dahi Ramazan’da Mescid-i Aksa’ya
varmaya can atıyorlar. Bu geçmişten beri sürdürülen
bir hassasiyettir.” ifadelerini kullanan Biçkioğlu, Müslümanların Mescid-i Aksa’da bir Cuma namazını yahut bir vakit namazını edâ etmek için sıcak yaz günlerinde dahi kontrol
noktalarında saatlerce beklemeyi göze
aldıklarını söyledi.

“GENÇLER ÖLÜMÜ GÖZE ALIYOR!”
Gençlerin Mescid-i Aksa’ya girmek
için vurulma pahasına 12 metrelik duvara
iplerle tırmanıp oradan duvarın karşısına
atladığına dikkat çeken Biçkioğlu, bu vaziyetin gençlerde hâlâ inancı uğruna ölümü
göze alma iştiyakının olduğunu gösterdiğini belirtti.
Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Kudüs’ün yanı sıra diğer şehirlerden
gelenler ve İsrail içinde olan Kuzey
Müslümanları denilen Müslümanlar da
gelince şehirde olağanüstü bir kalabalığın
oluştuğunu belirten Biçkioğlu, “Bu atmosferde artık İsrail’i Kudüs’te göremez
oluyorsunuz, halbuki Ramazan haricindeki dönemlerde İsrail Kudüs’te rahatlıkla
görülebiliyor. Bunu kırmak adına İsrail
Ramazanlarda baskısını artırıyor. Dilim
varmasa, gönlüm elvermese de şunu
söyleyebiliriz, Ramazan dışında Kudüs
İsrail’in oluyor; Ramazan’da ise Kudüs’te

İsrail diye bir şey kalmıyor. Son yıllarda İsrail
bunu kırmak yolunda
ilerliyor. Dışarıdan
gelenler epey sınırlandırıldı, çok zor
şartlarda gelebiliyorlar; fakat
reklamlarda
sanki rahatça
ibadet edilebiliyormuş
gibi, İsrail
yardımcı
oluyormuş
gibi gösteriyorlar.”
ifadelerini
kullandı.

28 RAMAZAN’DA
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HAZIRLANIYOR!
Bu sene Kudüs’te işgalci İsrail güçleri ile
Filistinli Müslümanlar arasında yaşanan kavga
Şam kapısı çevresinde ortaya çıktı. Biçkioğlu,
Şam kapısının ehemmiyetini “Şam Kapısı çok
değerli bir yerdir. Tarihî Kudüs şehrinin kuzeyinde üç kapı bulunur, bunlardan ortadaki
Şam kapısıdır. Çok güzeldir ve mimarî mânâda
çok kıymetlidir. O kapıya etrafındaki merdivenlerden inerek geliyorsunuz ve kapının etrafı bir amfitiyatroya benziyor. Kudüs şehrinde
yaz günleri aşırı sıcak olsa da, akşama doğru
çok güzel bir serinlik olur. Bu serinlikte dışarıda oturmak zevklidir. Ramazan’da da genelde
Arap kardeşlerimiz sahura kadar uyumazlar.
Müslümanlar Şam kapısında toplanır, orada
eğlenir, sohbet ederler; oranın kendilerine ait
olduğunu gösterirler. Yahudiler de gelip burada etkinlikler yapabilirler.” sözleriyle anlattı.
Kudüs’ün Müslüman ahalisinin her sene
Ramazan’da Şam kapısında iftarlarını yaptıklarını belirten Mişeniş, “İsrail polisi, Müslümanların burada bulunmasını yasakladı; fakat
fanatik Siyonistlere izin verdi. Onlar burada
dans ediyor, yemek yiyor, Müslümanlara buranın yasaklanmasını kutluyorlar. Kudüs ahalisi bu kararı kabul etmedi ve protesto etti. Bu
protestolar dolayısıyla yaklaşık 100 Filistinli
tutuklandı, 20 kişi yaralandı. Yine de direniş
devam etti. Elhamdulillah bu direniş neticesini verdi ve karar iptal edildi; fakat daha sonra
tekrar yasak getirildi.” derken, Biçkioğlu da
Müslümanların direnişinin Ramazan boyunca
devam etmiş olmasının ehemmiyetli olduğuna vurgu yaptı.

SIYONISTLER SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

Bu sene İsrail baskısının farklı bir sebebi daha
var. Yahudi takvimine göre Yahudilerin Kudüs’ü
ele geçirişi bu sene 28 Ramazan (10 Mayıs)’a
denk geliyor. Siyonistler 28 Ramazan’da Mescid-i
Aksa’ya büyük bir baskın yapılması çağrısında
bulunuyorlar. “10 Mayıs’ta bunu gerçekleştirmek için geçmiş senelerde yaptıkları çağrılardan
farklı olarak 35 gün öncesinden aralarında eski
bakanların, parlamento şeflerinin ve Mescid-i
Aksa yerine bir tapınak inşa edilmesi için çalışan
örgütün fiilen içinde bulunduğu kişiler otellerde

toplantılar yaparak bunun afişlerini ve sloganlarını hazırladılar.” diyen Biçkioğlu, “Müslümanlar
için Ramazan’ın zirve olarak görebileceğimiz son
günlerinde işgalcilerin buraya yönelik bir plânı
var, bayramlarımız denk geliyorsa kabullenip
geri çekilmesi gereken Müslümanlardır, diyorlar.
Müslümanlara bunu kabul ettirmek için saldırmaya hazırlanıyorlar.” ifadelerini kullandı. FİDDER
Başkanı Mişeniş de, söz konusu saldırı sebebiyle
Filistin halkının, tüm İslâm âlemini Kudüs’e destek
vermeye davet etti.

“AYASOFYA KUDÜS’ÜN ANAHTARIDIR!”
Siyonistlerin, Müslümanlar için son derece
ehemmiyetli olan Mescid-i Aksa’nın kontrolünü
tamamen ele almak istediğini belirten Mişeniş,
“Önceden aynısını el-Halil’deki Halilurrahman Camii’nde yapmışlardı. Mescid-i Aksa’da etkinlikler
yaparken şimdi ise Aksa’da ibadethane yapmak
için yer istiyorlar. Ramazan’da Mescid-i Aksa’nın
bahçesinde yemek yemek suretiyle Müslümanları
tahrik ediyorlar. Ayasofya henüz müzeyken orada
dans yapıldığında Türkiye’de nasıl Müslümanlar

ayağa kalktıysa Mescid-i Aksa için de Filistinli
Müslümanlar ayağa kalkıyor. Ben Ayasofya’nın
Mescid-i Aksa’nın anahtarı olduğuna inanıyorum.
Nasıl ki müzeyken Ayasofya esirdi ve uygunsuz
görüntüler ortaya çıkıyordu, bunların aynısı Mescid-i Aksa’da hâlâ yaşanıyor.” ifadelerini kullanırken Mescid-i Aksa’nın ehemmiyetini de “Miraç
beldesi, Hazret-i Peygamber’in tüm peygamberlere imamlık ettiği yer, ilk kıblemiz.” sözleriyle
tarif etti.

“SIYONISTLER
ANCAK
KORKARSA
DURUR!”
Mişeniş, Filistin’deki bu
zulmün nasıl sona ereceğine
dâir ise, “Siyonistlerin 1948
öncesinde başlayan saldırıları hiçbir zaman durmadı ve
durmayacak. Siyonistler ancak
korkarsa durur, tüm âlemi
İslâm birleşip haddini bildirmeden durmayacaklar. Ama maalesef kimse ses çıkarmıyor, üstüne
bir de İsrail’e destek veriyor. Ancak Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünü
sağlayabildiğimizde bu işkence bitecek!” ifadelerini kullandı.

HÜLASA
Biçkioğlu ve Mişeniş’in anlattıkları,
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun ta
1988 yılında verdiği “İşkence ve Filistin Meselesi” konferansından bu yana
müsbet yönde bir değişimin olmadığını
bilakis vaziyetin daha kötü bir hâl aldığını, “Zaten Filistin’de şurda burda olanlar,
bizim adam olamadığımızdan oluyor.” ifadelerinin hâlâ yürürlükte olduğunu gösteriyor. Filistin başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulme maruz kalan
Müslümanların kurtuluşu Anadolu’da
zuhur edecek İslâmî bir nizam ve bu çerçevede teşekkül edecek bir güç vasıtasıyla İsrail başta olmak üzere tüm zalimlerin
tepelenmesinden geçiyor. Neticeyi başka
yerlerde aramak ise çelik-çomak oynamaktan başka bir şey ifade etmiyor!

Soruşturma: Faruk Hanedar

ŞAM KAPISINDA
BAŞLAYAN KAVGA
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haber

BAŞAKSESUARLI HANIM
AZGIN KÜFÜR AZINLIĞINA IZAHAT VERIRKEN
Salgın hastalık dolayısıyla alınan
tam kapanma kararıyla beraber bu
süreçte alkollü içki satışlarına izin
verilmeyeceği duyurulmuş, laik,
Kemalist, dinsiz ve bunlara ilaveten
dangalak azınlık taifesi de hemen
‘özgürlük’, ‘laiklik elden gidiyah’,
‘şeriat geliyor’ diye yaygarayı kopartmıştı.
Yukarıdaki paragrafın başından
sonuna gelene kadar yaşananlar
tabiî bir süreç ifade ediyor dikkat
ediyorsanız; fakat bundan sonra
bir şey oluyor, Sabah Gazetesi’nde yazan, başaksesuarlı “ablamız”
birdenbire ortaya çıkıyor ve haykırıyor:
“Sekülerlik iyidir, sekülerlik
güzeldir, Mısır’ın yeni anayasası
da seküler olmalı demiştik değil
mi, biz de fenaa sekülerleriz ha, öff
çok fena seküleriz” diye sıralanmış
uzun bir martavalla beraber, alkol
yasaklarının dünyadaki benzerlerinden bahsedip, memleketteki
azgın azınlığa ve uluslararası basına
çakıyorum edasıyla şuur altının
maskesini kaldırmış ve başlamış
karşısında olduğunu iddia ettiği azgın azınlığa izahat vermeye. Gavur
memleketlerinden, gavur zıkkımı
ile ilgili kararlardan misaller falan

Şimdi, hem bu ablaya ve hem de
onun hemcinsi olan-olmayan ama
şuurda mutlaka hemcinsi olanlara
soralım, bu işten size ne? Siz,
Cumhurbaşkanı yahut İçişleri
Bakanı’nın sözcüsü müsünüz,
avukatı mı?

diye uzuyor yazı.
Şimdi, hem bu ablaya ve hem
de onun hemcinsi olan-olmayan
ama şuurda mutlaka hemcinsi
olanlara soralım, bu işten size ne?
Siz, Cumhurbaşkanı yahut İçişleri
Bakanı’nın sözcüsü müsünüz, avukatı mı? Size ne? Lâik, Kemalist,

dinsiz azgın azınlık “Cumhurbaşkanı İslam’ı hâkim kılarsa” diye
dertlenirken siz de onlarla beraber
dertleniyorsanız, “Gavur, Cumhurbaşkanına İslâmcı, İslâm’ı hakim
kılmak üzere gizli bir ajandası var”
dedi diye gocunuyorsanız, ola ki
Erdoğan’ın onların dediği kimse

olma ihtimali sizi de rahatsız ediyorsa, e o zaman sizin itikattan
başlayarak siyasete dek hayatın her
planında sıkıntı var demektir.
Ha yok, “biz de böyle olsun istiyoruz ama çaktırmayın, takiyye
yapıyoruz” diyorsanız, e o trend de
15 Temmuz 2016’da kaldı be canım.
Hakikaten, ne için yahu? Kurumuş, kokuşmuş, hastalıklı haliyle
bile olsa bu dünya bu kadar mı
ehemmiyetli, gerçekten de değiyor
mu bunca yalana, dolana, riyaya,
yalakalığa, alçaklığa?
Müslümanın takınması gereken
eda ve tavırdan sizin hissenize zırnık kadar da olsa düşmedi mi?
Her şeyin herkesin gözünün
önünde yaşandığı bu çağda, bırakalım ulvi tavır ve eda keyfiyetlerini de konuşmayalım; fakat insan
olmanın en basit gereği olarak, en
azından utanmıyor musunuz?

MENFAATE KURBAN EDILEN ANADOLU HALKI
Rize’ye inşa edilecek liman için
sahile dolgu yapılması gerektiği
için İkizdere ilçesinde bulunan
bazalt taşlarının çıkarılması maksadıyla bölgede kurulmak istenen
taş ocağı, halk tarafından büyük bir
tepkiyle karşılandı. Bölgede kaydedilen görüntülerin sosyal medyaya
aktarılmasıyla ülke içerisinde de
geniş bir kamuoyu oluştu. Kayda
değer bir nokta olarak belirtilmesi
gerekir ki bir kesim hem halkı siyasi tercihi sebebiyle hakir görmeyi
marifet bilmekte hem de verilen
mücadeleyi siyasi çıkarı uğruna
manipüle etmekten çekinmemekte;
diğer bir kesim ise meseleyi olur
olmadık yerlere bağlayarak kulağının üstüne yatmakta. Özünde her
iki taraf da asıl sorunun gümbürtüye gitmesine yol açmaktadır. İki
kesimin de istismarına mahal vermemek adına elini vicdanına koyan
her kimsenin bu mesele üzerine

eğilmesi gerekmektedir. Ne yazık ki
geçmişte Artvin’in Arhavi ilçesine
açılan taş ocağından da gözlemlenebileceği üzere taş ocakları
kurulduğu ve işletildiği bölgenin
doğal yapısını alt üst etmektedir.
Karadeniz gibi ülkemizin doğal
anlamda göz kamaştıran güzelliklere sahip olan bir bölgesinde bu tarz
faaliyetlerin oluşturduğu tahribat,
telafisi mümkün olmayan zararlara
yol açmaktadır. Bu anlamda liman
inşası için zaruret arz eden yapı
malzemelerinin maliyetini arttırmak pahasına da olsa daha müsait
bir bölgeden çıkarılması gerektiğini
ortaya koymalıyız. Haberimizi
İkizdere halkının çağrısıyla sonlandırıyoruz: “Gücümüz kalmadı,
durduramıyoruz; Allah aşkına
herkes bize destek versin.”
Haber-Yorum: Zekeriya Koç
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Milletin Kafasını Karıştıran İktidar
İbrahim Tatlı
Son zamanlarda bariz şekilde
göze çarpan bir durum var; halkın
kafası karışık. Özellikle iktidara,
daha doğrusu Başkan Erdoğan’a
destek veren kitlenin zihninde şüphe bulutları dolaşmakta. Bugüne
kadar Erdoğan her ne yapsa ona toz
kondurmayan bu kitle ciddi ciddi
homurdanmaya başladı. Merkez
Bankası başkanının gece yarısı değiştirilmesiyle patlayan dolar krizi ve
beraberinde salgın yasakları, halkın
cebine ve rahatına da dokunduğu
için bu şüphe bulutları homurtudan
gök gürültüsüne doğru yol almakta.
En son yaşanan camide itikaf hadisesi, basit bir provokasyonla işlerin
nerelere varabileceğini gösteren vahim bir örnek oldu.
En başta belirteyim, Erdoğan’a
toz kondurmayan kitle dediğim,

9 Mayıs
1950 - İbda Mimarı
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun doğumu.
1157 – Sultan Sencer
vefat etti. Yüz yıldan
kısa bir sürede İslâm
âlemine dirlik ve birlik
getiren Büyük Selçuklu
Devleti yıkıldı.
1258 – Osman Gazi’nin
doğumu.
10 Mayıs
1847 – Danıştay, Meclis-i Vala-yi Ahkam-ı
Adliye ismiyle kuruldu.
2005 – Amerikan askerlerinin Guantanamo’da
Kur’an-ı Kerim’e hakaretleri sebebiyle Afganistan ve Pakistan’da
hâdiseler çıktı. Teyakkuza geçen Müslüman
halkın yaptığı gösterilere polis müdahale etti
ve 15 Müslüman
şehid oldu.
12 Mayıs
1881 – Fransızlar Tunus’u
işgal etti.

Müslüman Anadolu halkıdır. Yani
tankların önüne dikilen cefakâr millet. Asırlık zulmün sona ermesi için
Erdoğan’a canla başla destek veren
bu millet, “Tayyib niye böyle yapıyor” diye bazı şeyleri sorgulamaya
başladı. Özellikle salgın yüzünden
getirilen yasakların esnafı ezmesi ve
fırsatçıların halkı soymasının önüne
geçilmemiş olması yüzünden maddi
zarara uğrayan halk dişlerini sıkmaya devam ederken, faiz politikası
sebebiyle Merkez Bankası başkanının
aniden değiştirilmesi sırasında yaşanan dolar krizi birçoklarının dişlerinin kırılmasına sebep oldu. Faizi
yükselten başkanın ani gidişi sonrasında yeni başkan faizi düşürmedi,
ama dolar daha da yükselerek zararı
katladı. Bu durumda zarara uğrayanlar bu değişikliğin niye yapıldığını
sorarak homurdandı. Bunun peşi sıra
yazın turist gelsin, döviz de getirsin,
hareket olsun diye yasak getirileceği
konuşulur oldu. Hatta kimi Erdoğan
düşmanları “Ramazanda kapanma
olacak, böylece hasta sayısı az gözüküp turist gelmesi sağlanacak, siz
oruçta iki katı sabredeceksiniz, turist
de ucuz Türkiye tatilinde doya doya
eğlenecek” diye milletle alay etti. Ve
maalesef dedikleri çıktı ve peyderpey
kalkması beklenen yasak tam kapanmaya dönüştü. Esnafından pazarcısına herkes evinde oturmaya yollanırken marketler kazancını katlayacak.
Bu durumda insanlar ne düşünür
ne sorar diye halkın nabzını tutması
gereken hükümet, yasağı kaldırmak
yahut gerekliliğini anlatmak ve bir
taraftan da halkın fırsatçılar elinde
ezilmesine mani olmaya çalışmak
yerine suspus olmuş seyretti.
Öte yandan Bodrum’a akın eden
tuzu kuruları yandaş medyada salgınının yayılmasından sorumlu tutmak ucuzculuğuna başvuran hükü-

Her ne kadar bu itikaf
hadisesi hakkında
provokasyon çığlıkları
atılsa da, turistin
gördüğü muameleyle
camideki adamın
gördüğü muameleye
şahit olan insanlar
ne düşündü acaba?
Herkes istediği
kadar provokasyon
deyip dursun, iktidar
tuhaf hareketleriyle
Müslüman halkı
öfkelendirmiştir. Bu
manzaranın neticesi
budur. Tankların
önüne dikilen millet,
dolar karşısındaki lira
gibi, döviz getiren
turist karşısında
değersiz görüldüğünü
hissetmiştir.

met, kaçacak yeri olmayan garibanın
bu manzarayı televizyondan izlerken
faturayı Bodrum’a kaçanlara mı
yoksa kendisini eve tıkanlara mı keseceğini düşünmedi. Tek çare olarak
fukaraya patates soğan yardımı yapmayı bulan pek akıllı zevat, “Tayyib’e
makarna için oy veriyorlar” diyenlere
mi pas atıyor? Hadi akıl çatlatan bir
tevile girişip, hükümet Müslüman
halkı salgından koruyor, o yüzden
halkı yasakla sıkıyor, ötekilerin de
sahillerde keyif yaparken hastalık
kapmasına izin veriyor diyelim de
kargaları güldürelim. Oldu mu?

İşte bu çelişki iktidar için tehlike
oluştururken fırsat kollayan fitne
fesat erbabı açık bulduğu kapıdan
girip hırsızlığını rahatça yaptı. “Elin
gavuru keyif yaparken biz camiye
bile gidemiyoruz, Müslümana zulüm
var” dedirtmek için bu kullanışlı zeminden istifade ederek itikaf provokasyonu tertiplendi. Bu hükümetin
Müslüman halka eziyet etme kastı
olduğunu iddia etmek açık iftiradır
ama hükümetin tuhaf icraatıyla ortaya çıkan fırsatı birileri gayet iyi değerlendirdi işte. Emniyet güçleri de
nasıl oluyorsa kadın polis memuruna
alenen askıntı olan iğrenç yaratığı
turist diye karga tulumba derdest
etmezken camideki insanlara müdahalede pek acar davrandı. Şimdi her
ne kadar bu itikaf hadisesi hakkında
provokasyon çığlıkları atılsa da, turistin gördüğü muameleyle camideki
adamın gördüğü muameleye şahit
olan insanlar ne düşündü acaba?
Herkes istediği kadar provokasyon
deyip dursun, iktidar tuhaf hareketleriyle Müslüman halkı öfkelendirmiştir. Bu manzaranın neticesi budur. Tankların önüne dikilen millet,
dolar karşısındaki lira gibi, döviz
getiren turist karşısında değersiz görüldüğünü hissetmiştir.
Bu durum karşısında şapkasını
önüne koyup düşünmesi gereken
iktidar, sürekli birilerini suçlayarak
sorumluluktan kurtulamaz, sadece
kendini kandırır. Hırsızın suçu belli
olsa da kapıyı açık unutanın kabahati
de bellidir. Bu cefakâr halkın sabrını
sınar gibi izahı kabil olmayan işler
yapıp buna sorumlu aramanın sonu
felakettir. Manzara gayet açıktır,
Müslüman halkın kafası karışmaktadır ve bunun önüne geçilmezse
sıdkının sıyrılması yakındır.
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HUKUKA UYGUNLUK
AÇISINDAN
“SALGIN TEDBIRLERI
VE CEZALARI”

K

ovid19’un memleketimizde
görülmeye başlanmasının ardından hükümet zaruri olarak
aldığı bir takım tedbirlerle virüsün
yayılımını engellemeye çalıştı. Bu
tedbirlerin bazıları cemiyetin hak ve
hürriyetlerini kısıtlayıcı olduğu gerekçesiyle eleştirilirken hukukî olup
olmadığı noktasında da tartışmalara
yol açmıştı. Bilhassa Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın 29 Nisan-17 Mayıs arası
memleket genelinde tam kapanmaya
geçileceğini ilân etmesinin ardından
alınan bu kararın hukukî olup olmadığı noktasındaki sorular tekrar
gündeme geldi.
“EŞITLIK ILKESINE
UYULMUYOR”
Hükümetin temel hak ve hürriyetler konusunda kısıtlama yetkisi olup
olmadığını değerlendiren Av. Muharrem Balcı, “Yasalarımızda bir ceza
uygulamaları, bir de tedbirler vardır.
Güvenlik tedbirleri, sağlık tedbirleri
gibi… Şu an uygulanan kısıtlamalar
kamu sağlığı ile alâkalıdır. Dolayısıyla hükümet kamu sağlığı açısından
gerekli gördüğü tedbirleri alır. Maske
ve sokağa çıkma yasakları konusunda temel hak ve özgürlüklerin nasıl
sınırlandırılabileceğinin kriterleri var,
bunlara uyulması gerekir.” ifadelerini
kullanırken kısıtlama kararlarının
eşitlik ilkesine uymaması bakımından ise bir sorun teşkil ettiğini belirterek kısıtlamaların bazı kişilere
uygulanırken bazılarına uygulanmadığını söyledi.
“MÜSLÜMANLAR KANUNLARIN
ETRAFINDAN DOLAŞMAK YERINE
İSLÂM’A NISBETLE
YENIDEN YAPMALI!”
“Sokağa çıkma kısıtlamaları

Av. Balcı

Av. Muharrem Balcı,
"Yasalarımızda bir
ceza uygulamaları,
bir de tedbirler vardır.
Güvenlik tedbirleri,
sağlık tedbirleri gibi…
Şu an uygulanan
kısıtlamalar kamu
sağlığı ile alâkalıdır.
Dolayısıyla hükümet
kamu sağlığı açısından
gerekli gördüğü
tedbirleri alır. Maske ve
sokağa çıkma yasakları
konusunda temel hak
ve özgürlüklerin nasıl
sınırlandırılabileceğinin
kriterleri var, bunlara
uyulması gerekir."
ifadelerini kullanırken
kısıtlama kararlarının
eşitlik ilkesine
uymaması bakımından
ise bir sorun teşkil
ettiğini belirterek
kısıtlamaların bazı
kişilere uygulanırken
bazılarına
uygulanmadığını
söyledi.

normal şartlarda hukukî temele dayandırılabilir; fakat şu anda hukukî
temele dayandırılmadan yapılıyor.”
diyen Av. İlhami Sayan ise, Müslüman kimliğiyle öne çıkan iktidarın,

Tanzimat’tan bu yana kültürümüzle
ve İslâm inancıyla bağdaşmayan
kanunlardan dolayı Müslümanların
kanunları etrafından dolaşılması gereken bir şey olarak algıladığını belirterek, “Kanun hem yönetenler hem
yönetilenler açısından bir güvencedir.
Müslüman toplumlar açısından kanunun İslâm’a dayanırlığı önemlidir;
fakat İslâm’a dayanmasa da kanun bir
güvencedir. Bunlar esasa değil, usûle
dair görüldüğü için önemsenmiyor; fakat usûl esastan önce gelir. Dolayısıyla
burada hükümetin yapması gereken
kanunların etrafından dolaşmaya çalışmak değil, kanunları ve anayasayı
İslâm’a nisbetle yeniden oluşturmaya
çalışmaktır.” ifadelerini kullandı.
Salgın sürecinde uygulanan
yasakları hukukî bakımdan kriterlere uyulup uyulmadığı noktasında değerlendirirken “Şu an
uygulanan yasakların tamamı
kanuna ve anayasaya dayanılarak da
yapılabilirdi. Türkiye’de yasal olarak
kişi hak ve hürriyetlerini sınırlandırmanın iki yöntemi var. Birincisi, “olağan zamanlarda” sınırlandırmadır ve
Anayasa’nın 13. Maddesine dayanır.
İkincisi ise, olağanüstü zamanlarda
sınırlandırmadır ve bu da Anayasa’nın
15. Maddesinde yazılıdır. Normalde
idarecilerin yapması gereken bu kanunlardan birine dayanmaktır.” ifadelerini kullanan Sayan söz konusu
maddeleri de şu şekilde açıkladı:
“Bunların belli şartları var, Anayasa’nın 13. Maddesi, ‘temel hak ve
hürriyetleri bu maddeye göre olağan
dönem içinde sınırlandıracaksan kanunla sınırlandıracaksın, ölçülü olacaksın, temel hak ve hürriyetin özüne
zarar vermeyeceksin ve belli gereklilik-

ler olacak’ diyor. 15. Madde ise yöneticilere daha fazla yetki veriyor; çünkü
olağanüstü bir durum söz konusu.
Savaş tehlikesi, terör olayları, salgın
gibi sebeplerle ortaya çıkan ve OHAL
ilan edilen dönemlerde yöneticilere
özel bir yetki tanıyor. Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi de bu yetkiyi
kabul ediyor. Bu durumda kanunla
sınırlandırma mecburiyeti ortadan
kalkıyor, genelge ve yönetmeliklerle,
hatta valilik kararları ile de kısıtlama
getirilebiliyor. Yani 15. Madde kısıtlama getirme noktasında yöneticilere
geniş bir yetki tanıyor ve sadece ölçülülük ve uluslararası sözleşmelere uygunluk şartının sağlanmasını istiyor.
Buradan anlaşılacağı üzere OHAL
ilan edilmemişse kanun ile kısıtlama
getirilmesi gerekiyor. Memleketimizde
OHAL ilan edildi mi? Hayır. Dünya
Sağlık Örgütü’nün ‘pandemi’ ilânı,
Türkiye’de OHAL ilan edilmiş gibi
kabul edildi. Bu açıkça Türkiye’nin
egemenlik hakkına aykırıdır. Bu, Bülent Ecevit’in ‘Afganistan konusunda
Amerikalılar ikna olmuşsa, biz de
ikna olmuşuzdur.’ diyerek Türkiye’yi
Amerika’ya bağlamasıyla aynı şeydir.
DSÖ’nün ‘pandemi’ ilânı Türkiye’de
OHAL ilan edildiği mânâsına gelmemektedir. Türkiye’nin salgın sebebiyle
bir OHAL ilan etmesi gerekirdi, ki fiilen zaten olağanüstü hâli yaşıyoruz.”
OHAL ilan edilmesinin artı ve
eksilerini de değerlendiren Sayan,
“Olağanüstü hâl ilan etmek devlete
yükümlülükler getirir; fakat getirisiyle
götürüsünü kıyasladığınızda devlete
ve hükümete sağladığı imkânın götürüsünden fazla olduğunu görürsünüz.
Verdiği hak fazla, yüklediği sorumluluk daha azdır.” ifadelerini kullandı.
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Av. Sayan
Av. Sayan: “Kanun
hem yönetenler hem
yönetilenler açısından
bir güvencedir.
Müslüman toplumlar
açısından kanunun
İslâm’a dayanırlığı
önemlidir; fakat İslâm’a
dayanmasa da kanun
bir güvencedir. Bunlar
esasa değil, usûle
dair görüldüğü için
önemsenmiyor; fakat
usûl esastan önce gelir.
Dolayısıyla burada
hükümetin yapması
gereken kanunların
etrafından dolaşmaya
çalışmak değil,
kanunları ve anayasayı
İslâm’a nisbetle
yeniden oluşturmaya
çalışmaktır.”

“CEZALAR USÛL YÖNÜNDEN
SORUNLU”
Av. Muharrem Balcı, kısıtlamaların hukukiliğinin yanısıra diğer bir
tartışma konusu olan sokağa çıkma
kısıtlamasının ve maske kullanımının ihlaline dair cezalar hususunda
ise “Tedbirlerin cezaya dönüşmesi
noktasında sorun var. Polislerin kestiği ceza makbuzları hukukî değil. Polis

ceza kesemez; hukuka aykırılığı tesbit
edip tutanağı hazırlar ve gerekli mercie gönderir, karar organı neresi ise
orayı cezayı keser. Bu sebeple polisin
kestiği cezalar Anayasa Mahkemesi
tarafından birkaç defa iptal edildi.”
dedi.
Balcı, maske cezalarının iptal
kararının emsal teşkil edip etmeyeceği hususunda “İdare mahkemesi
kararları sadece o hadise ile
alakalı olduğu için emsal olmaz.
Danıştay yahut Yargıtay kararı
olması gerekiyor. Ya hükümet
diyecek ki “polis bundan sonra ceza
kesmeyecek, tutanak tutacak, cezayı
idare kesecek” yahut da vatandaş her
bir cezada mahkemeye gidip iptal
ettirecek. Yüz kişiden sadece 3-5
kişi mahkemeye gideceği için de bu
hususta bir düzenleme yapılacağını
zannetmiyorum.” ifadelerini kullandı.
“EKONOMIK AÇIDAN
BÜYÜK SORUNA SEBEP OLACAK”
Av. Sayan tedbirlerin ve cezaların
hukukî temelinin yanı sıra toplumun
ekonomik vaziyetine tesiri üzerinde
de durulması gerektiğini belirterek
“Devlet yeterli ekonomik desteği verecek güçte değil. Burada fiilen uygulanan OHAL koşullarından alt sınıf
olumsuz yönde çok fazla etkileniyor.
Buna mukabil üst sınıf, yâni bankalar,
market zincirleri vesaire ise gelirini
kat kat artırıyor. İşin hukukî boyutu
kadar vicdanî ve iktisadî boyutu da
ehemmiyetli.” ifadelerini kullandı.
Soruşturma: Faruk Hanedar

Kovid 19 salgınında istatistiklerde yaşanan hareketlenme
sonrasında toplanan Bakanlar
Kurulundan üç hafta sürecek bir
tam kapanma kararı çıktı.
Toplum sağlığının korunması, hastahanelerdeki yükün
azaltılması gibi zırvaları hepimiz dinledik. Buna karşılık tam
kapanmanın esas gerekçesinin
yabancıların Türkiye’ye yönelik
seyahat kısıtlamasına gitmesi,
bunun da turizm ve ülkeye döviz
girişine sekte vuracak olması
dolayısıyla olduğu ise herkesin
malumu.
Yaşanan hadiseyi daha açık bir
dille ifade edecek olursak, gavur
gelecek, kendi parasıyla üç kuruşa
denk gelen bir ücret karşılığında
burada hayvanlar gibi tepinecek,
benim insanıma turizm faaliyetleri kapsamında peçete tutturulacak, sonra da ardında türlü rezillik bırakıp, defolup memleketine
gidecek diye, biz 80 küsur milyon
insan evimize kapatılacağız.
Orada bir sığır korosu var,
manzaraya bakıyor ve hep bir
ağızdan, “Ama döviz getiriyor,
bununla da cari açık kapanıyor.”
diye bu saçmalığı gerekçelendiriyor kendince. İşin daha da vahimi
bir takım vatandaş da sanki
üzerine vazifeymiş gibi “e döviz
geliyor, ne yapalım ki” diye boyun
büküyor.
Şimdi, tek kelime ile ifade
edersek, tüm bunlardan “banane”.
Türkiye Rus uçağını vurduğu
ve Ruslar turist göndermeme
kararı aldıklarında burada bu
sıkıntının bir benzeri yaşanmıştı.
O zamandan bu zamana Türki-

"Yaşanan hadiseyi daha açık bir
dille ifade edecek olursak,
gavur gelecek, kendi parasıyla
üç kuruşa denk gelen bir ücret
karşılığında burada hayvanlar
gibi tepinecek, benim insanıma
turizm faaliyetleri kapsamında
peçete tutturulacak, sonra da
ardında türlü rezillik bırakıp,
defolup memleketine gidecek diye,
biz 80 küsur milyon insan
evimize kapatılacağız."

ye’nin döviz girdisi kalemlerinde
turizmin ağırlığını düşürmek
için bir iktisat politikası izlendi
mi? İzlenmedi. Öyleyse, bugün
kimsenin sırf gavur bu memlekete gelsin diye beni eve kapatmaya,
hele ki işleri durdurmaya, rızık
yollarını tıkamaya hakkı falan
yoktur. Afedersiniz ama tükürürüm sizin döviz kapınıza. Bunun
adı ekonomi yahut halk sağlığı
idaresi falan değil, saçmalığın
daniskasıdır.
Beğenmedikleri, burun
kıvırdıkları Osmanlı, bir bölgede yetişen zirai ürünü o bölge o
ürüne doymadan büyük şehirlere
taşınmasına izin vermez, büyük
şehirler ve memleketin tamamı o
ürüne doymadan da yurt dışına
bir küfe malı bile çıkarttırmazdı. Nereden nereye geldiğimize
bakın.
Yazıklar olsun!
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Grup Yorum’un Açıklaması Üzerine
-Liberal Bataklık DansıSinami Orhan
DHKP’nin popüler ve legal kolu
Grup Yorum’un kendi üyesi Dilan
Ekin hakkında yayınladığı açıklama
birkaç açıdan değerlendirilmeye tabi
tutulmalı aslında.
Öncelikle, Grup Yorum’un
“Cemo” gibi dillere pelesenk olan
şarkıyı yapan eski yapıyla alakasının
ancak taşıdıkları isimle benzerlik
noktasında kaldığını söylemek gerekiyor.
Dev-Sol’dan DHKP’ye geçiş sürecinde başta olan kadrolar, hiç değilse
bir iç tutarlılık içindeydiler. Başta
Dayı yani Dursun Karataş olmak
üzere, neyi niçin yaptıklarını sol’a
uygun jargonla açıklar ve pek ses de
çıkmazdı; sesleri çıkanlar ise ÖDP
gibi “devrimden vazgeçen” ve açık
hedefi demokratikleşme ve liberalleşme olarak koyan, şimdi LGBT yozlaşmasını dahi savunan ekiplerdi.
Dayı’nın idaresindeki örgüt, elbette devletleşme çabası içinde olduğundan ve o dönem itibariyle pek çok
darbe de almasının bunda tesiri de
vardır, sıkı bir disiplin ve “emre itaat”
ile yönetilen “küçük devlet yapılanması” olarak görülse yeridir.
Dursun Karataş, sadece illegal
değil legal kolları da oluşturmuş ve
bunların sınırlarını da çizmişti. Mevcut mevzuat ne derse desin, legal ve
illegal kollar kendi yollarında ve legal
kollar ayrıca örgütü benimsemiş ve
onun görüşleri yolunda faaliyet göstermiş olsa da mevzuata tabi olduklarından “bu safı” sonuna kadar savunmakta mahirdiler ve “örgüt üyeliği”
gibi abes mevzuatı takmadan işlerine
bakıyorlardı.
Yayıncıları, sağlıkçıları, müzik
grubu ve en önemlisi hukuk grubu,
“demokratik alanı” çok iyi kullanıyordu. Barolar ve sendikalar da oldukça
etkindiler. Söylemek gerekir, “bu
faaliyetleri” yüzünden polis baskınlarına, adliye koridorlarına taşınmaları,
yapılan işkenceler sebebiyle ne örgütte ne de çevrede ters etki yapıyordu.
Dayı, örgütü İslam konusunda da
sol için tutarlı bir mevziye taşımış,
gerici, irticacı gibi bayağı ifadelerden
uzak tutmuş, “İslamın devrimciliğini” kabul etmiş, “gerilla alanı” olan
Tunceli-Erzincan’ı ve örgüt içinde
olmalarına rağmen Aleviliği bastırmıştı. Dayı’nın cenazesi camiiden
kaldırılmıştı.
“Devrim nikahı” örgütler içinde
çok yaygındı, yönetim izin vermezse
evlenmek imkansızdı; izin de adaylardan biri illegal ise o zaman oluyordu genellikle. Şimdi FETÖ işi gibi

anlatılan “katalog evlilik” meselesinin
aslı da budur ve aşağı yukarı bu tip
“sert yapılarda” olan bir şeydir ve bir
yönüyle de makuldür.
Dayı kanserden öldükten sonra
her şey değişti. Örgüt örgüt olmaktan
çıktı. Kendini tamamen legal alana
vermeye çalışsa da yapacak kapasite
olmadığından, mirasyedi durumuna
geldiler. Kaleleri sayılan Okmeydanı
ve Kağıthane’de tombala (bildiğin
tombala) evlerinin “koruyucusu”
oldular mesela ve kumara göz yumdular.
Hukuk yapısı ile tutunmaya çalıştılar, tezada bakın ki mevcut mevzuat
üzerinden yaptıklarının suç olmadığını anlatmaya çalışırken, ne kadar
“devrimci laflar” sarfetseler de AİHM
kararlarına (kahrolası emperyalistlerin mahkemeleri) dayandılar, savunmaları açıcı olsa da tezadı ortada
kaldı. Sağlık sendikaları ile yayılmış
olsalar da dinazor Kemalistlerin
kontrolündeki TBB’nin yanında yer
alarak daha sıkı tedbirler alınması
için uğraştılar. Şuna inanın, Dursun
Karataş hayatta olsaydı bunları örgütten defederdi. Esat ile işbirliği yapmalarına değinmeye bile gerek yok.
Gelelim Grup Yorum’un açıklamasına.
Acizlik kokan, misketleri elinden
alınmış yaramaz çocuklar ile eş bir
manası vardır o açıklamanın. O kadar legalleşme içine girip, özellikle
barolar içinde kök saldıktan sonra,
Dayı’nın döneminde olsa önce öldü-

rüp sonra açıklama yapar ve kimseden de ses çıkmazdı fakat öldüremedikleri için “tükürün” mızıkçılığına
kalmışlar; öldürdükleri anda tüm
legalleşme ve cicileşme yok olmaya
başlayacak çünkü.
Bizim dikkatimizi çeken açıklama değil, bu açıklamaya tepki veren
bazıları ve yazdıkları! Liberalleşen ve
hiçbir değeri kalmayan, “anı yaşayan”,
dün dündür’cüler!
DHKP askeri bir örgüt, bunu
unutmayın. Kendi iç hiyerarşisi var,
karar mekanizmaları var. Kabul eder
yahut etmezsiniz, bu böyle.
Olay ne? Açlık grevine girmiş
çıkmış veya reddetmiş bir örgüt mensubunun durumu hakkında yapılmış
açıklama. Bu açıklamaya, “bu devirde
açlık grevi mi olur, zorlama mı olur”
diye bakmamak gerekiyor, bu devirde
darbe de olmazdı oldu, hala da “şekli
farklı” olarak darbe riski baki!
Hadiseye, hiçbir şeye inanmayan,
sadece egoizm bataklığında debelenen veya para karşılığı yazan troll
cinsinin bakışıyla yanaşmak, insan
olma onuruna aykırıdır. DHKP’nin
yukarıda kısa ve kaba şekliyle anlattığımız gelişim süreci ve iç tenakuzu,
adama göre muameleciliği olarak
bakar, damgalar ve geçersiniz; üstelik
“bu noktadan” baktığınızda örgüt ile
bir şekilde bağ kurmuş ve onu savunan çevrelerin (mesela Barolar, CHP
gibi) reddedilemeyecek tutarsızlıklarını ifşa ederek siyasi analizler de
yaparsınız.

Birisi Türkiye Komunist Partisi
diğeri İP (Perinçek) kaçağı iki kişinin
yazdıkları bu anlamda önemli.
Onların derdi Dilan Ekin DEĞİL!
Dertleri o olsa, tamamen Stalinist
örgüt içinden geldiklerinden bizden
çok daha iyi bir yazı döşeyebilir ve
bahsettiğimiz siyasi tutarsızlık üzerinde durabilirlerdi. TKP eskisinin
yazı yazdığı, tv’sinde program yaptığı
“Işıkçılar” denilen grubun iç işleyişinin Grup Yorum’un bu tavrından
aşağı kalır yanı mı var da, onları
görmüyor, ÖRGÜTLÜ/İDEOLOJİK
MÜCADELE karşıtlığını mirasyedi
müzisyenler üzerinden konuşturuyor?!
“Işıkçılar”ın, bağlısı olduklarını
iddia ettikleri Seyyid Abdulhakîm
Efendinin torunlarına, üstelik sadece
“silsile-i aliye” üzerine söyledikleri
“şeyh’ler uydurmayın, dedemize ihanet etmeyin” açıklamaları üzerine
ağır hakaret içeren laflarını hiç mi
görmedi mesela?
Demek mesele “örgüt” değil, hangi örgütün/organizasyonun yanında
durduğun meselesi de oluyor burada!
Böyle olunca da liberal anlayış, “egoizm”in maskesi oluyor.
Erdoğan bir şeye karşı açıklama
yapana kadar gıkları çıkmayanlar,
ardından “emre itaat” edenler, başkalarının hataları üzerinden ancak
egolarını şişirir, liberal bataklıktaki
danslarını oynarlar! Zerre kadar kıymetleri yoktur.
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Portre: Saçaklızâde Mehmed Efendi
İlk öğrenimine
memleketinde
başlayan Saçaklızâde
Mehmed’in hocaları
arasında Hasan Mar‘aşî,
Dârendeli Hamza Efendi
ve Tibyân Tefsiri’nin
mütercimi Ayıntâbî
Mehmed Efendi gibi
isimler yer almaktadır.
Saçaklızâde, Şam’da
Abdülganî enNablusî’den tefsir,
hadis ve tasavvuf
tahsil etti; Kâdiriyye ve
Nakşibendiyye hilâfeti
aldı. Onun Maraş’a
döndükten sonra tedris
ve telif çalışmaları
yanında Maraş ve
çevresinde irşad
faaliyetleriyle meşgul
olduğu bilinmektetir

Abdulkerim Kiracı
İslam tarihi koca bir derya, bizler
ise bu deryayı keşfetmeye çalışan
ufak balıklarız. Son dönemlerde yapılan çalışmalar ile bu hâl iyice ortaya çıkmış oldu. Önceleri koca İslam
tarihi, birkaç kişiden ibaret sanılıp,
hakir görülürken bugün artık ucu
bucağı olmayan büyüklükte keşifler
yapılıyor. Bizler de bu derya içerisinde ufak da olsa bir yolculuğa çıkmak
adına portre serisi yapalım dedik. İlk
ele alacağımız kişi ise “bizden” biri
olan Saçaklızâde Mehmed Efendi.
1070-1080 (1660-1670) yılları
civarında Maraş’ta doğan Mehmed
Efendi, ailesine nisbetle Saçaklızâde, doğum yeri dolayısıyla Mar‘aşî
olarak tanınır. Babası Ebûbekir
Efendi’nin Maraş’ta imamlık yaptığı
kaydedilmektedir. Maraş’ta yerleşmiş
eski bir aile olan Saçaklızâdelerin
menşei yörenin fethine yönelik
menkıbevî rivayetlerde Hz. Ömer
dönemine kadar götürülür. Bu aileye mensup Osman Efendi’nin (ö.
960/1553) Of ’un Paçan (Çaykara’nın
Maraşlı) köyüne giderek bölgenin
İslâmlaşması sürecine katkı sağladığı
ve burada vefat ettiği nakledilir.
İlk öğrenimine memleketinde
başlayan Saçaklızâde Mehmed’in
hocaları arasında Hasan Mar‘aşî,
Dârendeli Hamza Efendi ve Tibyân
Tefsiri’nin mütercimi Ayıntâbî Mehmed Efendi gibi isimler yer almaktadır. Saçaklızâde, Şam’da Abdülganî
en-Nablusî’den tefsir, hadis ve tasavvuf tahsil etti; Kādiriyye ve Nakşibendiyye hilâfeti aldı. Onun Maraş’a
döndükten sonra tedris ve telif çalışmaları yanında Maraş ve çevresinde
irşad faaliyetleriyle meşgul olduğu
bilinmekte, resmî görev aldığına dair
bilgi bulunmamaktadır. Ancak Gaziantep Şer’iyye Sicilleri’nde yer alan
bir kayıttan Saçaklızâde’nin, Maraş’ta
imamlık yaptığı caminin bitişiğindeki medresede ders verdiği anlaşılmaktadır. Saçaklızâde’nin öğrencileri
arasında onun Taḳrîrü’l-ḳavânîn adlı
eserinin şârihi olan Hüseyin b. Haydar Bertezî Mar‘aşî ile Abdurrahman
b. Ali Ayıntâbî ve Mehmed b. Ömer
Dârendevî gibi isimler yer alır.
Çeşitli alanlarda çok sayıda eseri
bulunan Saçaklızâde’nin başlangıçta
daha çok kelâm sahasında yoğunlaştığı, ancak Şam’a gidişinden sonra
hocası Nablusî’nin etkisiyle tasavvufa
meylettiği, bu sebeple kelâma ve
kelâmcılara ağır eleştiriler yönelttiği
bilinmektedir. Döneminde medreselerde uygulanan eğitim sistemiyle
buralarda okutulan ders kitaplarını
da Tertîbü’l-ʿulûm adlı eserinde de-

ğerlendirerek tenkide tâbi tutmuştur.
Bursalı Mehmed Tâhir kendisine
otuz civarında eser nisbet etmiş Cühdü’l-muḳıl adlı eserini neşreden Sâlim Kaddûrî eserlerin sayısını altmış
beşe çıkarmıştır. Tahsin Özcan da
Saçaklızâde’ye 120 civarında eserin
nisbet edildiğini kaydetmekte, ancak
ona ait teliflerin farklı isimlerle zikredilmesi, müellifin kendi eserlerine
yazdığı şerh ve hâşiyelerin karıştırılması ve başkalarına ait bazı eserlerin
kendisine izâfe edilmesi gibi sebeplerle kesin bir rakam verilemeyeceğini söylemektedir.
Saçaklızâde’nin, çeşitli ilimlerle
ilgili görüş ve düşünceleri Tertibü’l-ulum isimli ilimler tasnifi eseri
üzerinden takip edilebilir durumdadır. Saçaklızade bir mukaddime
ve iki bölümden oluşan bu eserinde bilimleri önce yararlı ve zararlı
olmak üzere sonra da dini ve dini
olmayan ilimler olmak üzere ikiye
ayırmaktadır. Sonra da her bir ilimin
din karşısındaki tutumundan bahsetmektedir. Buna göre o büyü, felsefe,
derin kelam bilgisi, İslam mezhep-

leri, astroloji, tabiat felsefesi ve metafizik gibi ilimlerle detaylı düzeyde
meşgul olmayı çok iyi bulmamaktadır. Fakat Saçaklızade’nin bu ilimleri
tahsil etmenin uygun olup olmayışı
gibi konulardaki görüşlerini bölge,
coğrafya, şart gibi koşullarla ilişkilendirdiği görülmektedir.
Saçaklızâde mantık ilmiyle meşgul olmayı ise filozofların inançlarından arındırılmış ve aklın kurallarından bahseden bir ilim olması itibariyle önemli bulmaktadır. Saçaklızade her bir ilmin literatürünü iktisar,
iktisat ve istiksa mertebelerine göre
değerlendirmekte ve öğrenciler için
ikinci mertebenin uygunluğundan
söz etmektedir. Bunların en üstünde
ise derinleşmenin (tebahhur) bulunduğunu ifade etmektedir. Geniş bir
yekûn olan eserlerinin bir kısmı ise
şunlardır:
A) Kur’an İlimleri ve Tefsir. 1. Tefsîru sûreti’l-Kehf. 2. Risâle fi’l-âyâti’lmüteşâbihât 3. Risâle fi’t-tenzîhât fî
teʾyîdi’l-âyâti’l-müteşâbihât. 4. Cühdü’l-muḳıl (mine’t-tecvîd)
B) Kelâm. 1. Neşrü’ṭ-Ṭavâliʿ (Kahi-

re 1342). 2. Ḥâşiye ʿalâ Şerḥi’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye.
C) Mantık, Cedel ve Münazara. 1.
Taḳrîrü’l-ḳavânîni’l-mütedâvile min
ʿilmi’l-münâẓara. 2. Şerḥu’r-Risâleti’s-Semerḳandiyye.
D) Fıkıh. 1. Teshîlü’l-ferâʾiż. Müellif bu eserini el-Eshel. 2. Risâle
fî ẕemmi’d-duḫân (Brockelmann,
GAL, II, 487; Özcan, I, 64). 3. Risâletü’t-teġannî (ve’l-mûsîḳī).
E) İlimler Tasnifi. Tertîbü’l-ʿulûm.
F) Tasavvuf ve Ahlâk. 1. Ḥâşiye ʿalâ Şerḥi Dîbâceti’ṭ-Ṭarîḳati’l-Muḥammediyye. 2. Risâle fi’rraḳṣ (fî rakṣi’ẕ-ẕikr) ve’d-deverân.
3. Mecmûʿatü eẕkâr ve edʿiye. 4.
Naṣâʾiḥ.
Velûd bir âlim portresi çizen Saçaklızâde’nin Maraş’ta 1145 (1732)
yılında vefat ettiği, kabrinin de şehrin Şeyh Âdil (halk arasında Şahadil) Mezarlığı’nda bulunduğu kabul
edilir. Vefatına “eş-Şeyh Saçaklî”
ve “Tâcü’l-mürşidîn” gibi ibarelerle
tarih düşürülmüştür. Ancak bazı
kaynaklarda, onun irşad amacıyla
Kilis’e giderken Gaziantep yakınlarında vefat edip şehrin Saçaklıtepesi
denilen mevkiine defnedildiği kaydedilmektedir. Mezarının Üsküdar’da
olduğuna dair bilginin bir zühul eseri olması gerekir. Ölümü için 1150
(1737), 1154 (1741) ve 1155 gibi
tarihler de verilmektedir.
Kaynak: TDV İslam Ansiklopedisi;
İslam Düşünce Atlası.
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Yeni Hadis Usûlü Meselesi
Kâzım Albay
Hadisleri anlayıp yeni çağa tatbik
etmede yeni bir usûle ihtiyaç vardır.
Ancak bu, geleneği bir kenara bırakarak ve modernizm etkisiyle yapılırsa
yıkım olur. İslâm’ı asrımıza tatbik için
ihtiyaç duyulan yeni usûller tabiî ki
usûl ve ilim geleneğimizi tamamlayıcı
rol oynarlar. Modernist paradigmanın
diliyle ve kabulleriyle yapılan usûl
denemeleri ise yanlıştır ve bâtıldır.
Ancak, asla bağlı kalarak ve onu yürüten bir diyalektik ve usûl olarak
değişiklikler tabiî olarak ifa edilmeli,
ilmî çaba ve keşf içine girilmelidir. Bu
bir ihtiyaç meselesidir ve çözüm için
gereken şartlar kuşanılmalıdır.
Mütekaddimin ve müteahhirin
ulema geçmişte bunu sahih bir şekilde yapmış idi. Her devrin uleması
İslâm’ı hayata tatbik için usulde gereken değişiklikleri veya ilaveleri yapmıştır ve onun için bir ulema zinciri
söz konusudur. Sadece taklidle yetinilseydi böyle bir zincir oluşmazdı.
Ancak Osmanlı’nın yıkılışı ve laik-din
dışı bir rejim olarak Cumhuriyet’in
kuruluşu ve harf devrimi ile ilim geleneğindeki zincir kopmuştur. Şimdi
ise yeni ve kurucu bir sistem ve usûlle
geçmişle bağımızın yeniden ve sağlam bir şekilde tesisi gerekir. Ayrıca
bu kopukluğu giderici ve yeni meseleleri çözücü İslâmî ilimlerde usûl
de gerekir. İslâmî bir perspektiften
yeni bir paradigma ortaya koymadan,
yenileşme ve ictihaddan bahsetmek,
Batı rasyonalizmi ve onların ilim
anlayışı tuzağına düşmek olur. Zaten
hadis usûlü tartışmalarının perde
arkasında oryantalizmin fikirleri bulunmaktadır. Onların tezleri maalesef
içimizdeki bazı akademisyenler tarafından dillendirilmektedir. Ancak,
tutarlılığı olmayan, sistem ve metod
bütünlüğü arz etmeyen, sadece tartışma ve şüphe tohumları ekmeye yarayan iddialardan öteye geçemiyorlar.
“Belki de amaçları budur.” diye, onlar
hakkında güvensizlik de vardır.
Yeni hadis usulünü ilgilendiren
bazı meselelere temas edelim:
Hadis ilmi ve usulü, hadisleri
anlamaktan ziyade rivayet (isnad)
sistemine odaklanmış ve sağlam zabta
ehemmiyet vermiştir. Kendine has,
müstakil bir anlama yöntemine sahip
olmamıştır. Hadislerin anlaşılmasını
konu edinen Dirayetü’l-hadis ve Fıkhu’l-hadis gibi çalışmalar da ilim dalı
hüviyetine kavuşamamıştır. Tasnif
dönemi sonrasında yorumla ilgili
kitaplar telif edilmiştir. Böylece hadis
şerh edebiyatı doğmuştur. Ancak bu
ihtiyacı fıkıh usulü yerine getirmiştir.
Hadis usulünde üç dönem sa-

yabiliriz. 1- Tasnif öncesi dönem:
Buharî’den önce, sahabî ve tabiun
dönemi. 2- Tasnif dönemi: Buharî ve
öbürleri. Bu dönemde konulara ve
râvîlere göre yazılmış hadis kitapları
ortaya konmuştur. (Musannefler) 3Tasnif dönemi sonrası: Hicrî 550’den
sonra başlıyor. Hadislerde senedler
artık zikredilmez. İmam Nevevî,
İmam Suyûtî, İbn Hacer, Bedrettin
el-Aynî, Kâdı İyaz tasnif dönemi ve
sonrası arasındadır.
Hadisleri değerlendirme kriterleri
açısından dönemlerde farklılıklar
oluşmuştur. Mesela, klasik dönemde
rüyada hadis tashihini görmüyoruz.
İmam Suyûtî’de (ö. 911/1505) bu
husus görülür. Bu hadis usulüne de
yansır. Kelâmdaki nübüvvet-imamet,
nüzul-i Îsâ gibi konular hadis usulüne
de girer. Zaman ve mekân şartları
icap ettiriyor, diyebiliriz. Mesela
tasavvuftaki rüya, felsefedeki akıl,
zaman ve mekân şartlarına göre hadis
usûlüne girmiştir. Esas olan nasları
anlamaktır. Hadis usûlü ise bunun altındadır. Zâhirci bir âlim ve Zâhiriyye
mezhebinin en büyük temsilcisi olan
İbn Hazm (ö. 456/1064), bir hadise
dayanarak caminin yanında evi olup
camiye gitmeyenin evi yakılır, diyor.
Bu ise hadis usûlüne yansır. Mâlikî
âlim İbn Abdülber (ö. 463/1071)
Mayorka adasında İbn Hazm ile tartışır ve onu yener… Makâsıd ile ilgili
el-Muvâfakât isimli önemli bir eseri
olan Endülüslü Mâlikî fakihi Şâtibî (ö.
790/1388), Mâlikî mezhebi ile Hanefîliği mezceder. Bunlar usûl mevzuları
ve duyulan ihtiyaçla alakalı hususlar.
Mecelle’deki, “Ezmanın tagayyürü ile
ahkâmın tegayyürü kaçınılmazdır.”
ilkesine de bu açıdan bakınca yeni bir
hadis usulü anlayışına ihtiyaç olduğu
görülür. Zira esas sabit, onu yürüten
usûl ise çağa göre değişkenlik arz
eder. Ancak esas ile sıkı sıkıya bağlı
usulü kastetmiyoruz. Temel ve değişmez olan esas ve usûl prensiplerini
yürütecek olan usulden, metoddan,
diyalektikten bahsediyoruz. Hayri
Kırbaşoğlu gibiler usûlde yenilik yapıyor ancak hep yıkıcı oluyor. Öyle ki
oryantalistleri bile geçiyorlar. İslâmî
bir dünya görüşünün sistemli ve tutarlı anlayışına sahip olmayan ve esasen modernizmin “şuur süzgeci” ile
ölçülere bakanlar, sadece kendini ortaya çıkarıp geçmiş ulemayı dışlıyor.
Hadis usulünü de yenilemek gerekir, ancak aslına bağlı ve geleneği
dışlamadan. Fıkıh usulü hadis usulünün daha üstündedir ancak yukarıda
bahsettiğimiz mânâda usûl, makasıd
gibi günümüzün bazı şartlarını dikkate almazsak zararımız olur. Mevcut
fıkıh usûlü ile de gidemeyiz. Zira
usûlün dinamik karakteri olup çağın
doğurduğu yeni meselelere çözümler

Hadis usulünde, temel
bâki olmak üzere
zaman ve zemine göre
doğan zaruretlerden
dolayı bazı yenilikler
icap eder. Bu hususta
fıkıh usulüne göre olan
anlayışı hadis usulüne
yerleştirmekte fayda
görülebilir. Fıkıhçıların
“hadisleri arz” yöntemini
sadece Kur’ân’a arz
diye anlıyorlar ki, bu
doğru değildir. Hadisler
zaten Kur’ân’a aykırı
olamaz ki! “Hadisleri
arz” yönteminde söz
konusu olan dinin
temel kurallarına arz
etme yöntemidir. Bu işi
yapacak yetkin kişi, tüm
Kur’ânı bilecek, hadisleri
bilecek, usûlü bilecek,
ondan sonra Kur’ân’a
arz edecek. Yoksa bir
âyete bir hadise bakıp,
“Bu Kur’ân’a uygun
değildir.” demek doğru
değildir.

sunmak icap eder. Usûl birikiminin
toptan reddi ise yanlış olup fıkhu’l-vaki (devrinin şartlarını bilmek),
fıkhu’l-evleviyât (öncelikler fıkhı) gibi
usûl meselelerini gerektirdiği yeniliklerden bahsediyoruz.
Tecdid, ıslah mevzuuna ister istemez geliyoruz. Elmalılı Hamdi Yazır
diyor: “Bekâ içinde tecdid, tecdid
içinde bekâ.”(1) Bekâ, sabiteler demek, tecdid ise değişkenler demek.
Pergelin ucu sabit olacak. Usûlümüz
bu olmalı.
Klâsik metinleri bugünle bağlantılı anlatamazsak hayatla bağlantı
kurmakta zorlanırız. Ancak kalıp
tekrarından ibaret kalırız. Çağın meselelerine çözümler sunmak, sentezci-terkipçi, ıslahçı-tecdidçi bakış açısı
gerektiğini söyleyelim. Çünkü İslâmî
metinler şablon olarak bize çağımızın
meselelerinin çözümlerini vermez.
İzzetbegoviç, Mustafa Sabri, Muhammed İkbal, Ferit el-Atlasî bu arayış
içinde olan isimlerden bazılarıdır.
Mütefekkirlerin rolü burada devreye
girer ve kurtarıcı olur. Ancak bu hususta dikkat edilecek nokta reformizme kaymamaktır.

İlk plânda doğru gibi gelen ancak
yanlış olan şu yönteme de dikkat çekmek istiyorum. Terimleri İslâmîleştirerek de bu iş olmaz. “Bilginin İslâmîleştirilmesi” diye bir akım var ve
kurucusu Raci el-Fârukî’dir. Bu akım
Malezya’da devam ettirildi. Şunu ifade
edelim ki, modern dönem bilgisi Batı’dan etkilenmiş bir bilgidir. Psikoloji,
sosyoloji vs. hep Batı’nın terimleriyle
kurulan ilimlerdir. Terimleri ıslah
etmekten öte paradigmayı hedef almak, onu İslâmîleştirmek yâni yeni
bir sistem ve anlayış (dünya görüşü)
gerekir. Malezya’da “bilginin İslâmîleştirilmesi” anlayışı Temel İslâm
Bilimlerinde Vahyî İlimler diye kullanılır. Mesela, İslâmî psikoloji diyorlar.
Ancak İslâm ve psikoloji demek daha
uygundur. Bilginin İslâmîleşmesi diyenler, terimleri değiştirerek bu işi yapacaklarını zannettiler. Halbuki mesele paradigmayı sorgulamak ve değiştirmek, alternatif paradigma kurmaktır. Sadece kavram değiştirerek,
mesela, “İslâm ekonomisi” demeyle
İslâmî düzen kurulamaz, yapılanlar
da İslâmî olmaz. İslâm’da ekonomi
ihmal edilemez, ancak ideal değildir.
Üretim ekonomisi, tüketim ekonomisi kavramlarını sorgulamamız gerek.
Paradigmayı sorgulamaktır esas olan.
Bu paranın ucu, bankanın ucu nereye
gidiyor? Sadece bazı yöntem ve kavramları değiştiriyorlar. “Faizsiz kâr
payı” deniyor, “katılım bankacılığı”
deniyor ancak aynı sisteme bağlılar.
İslâmî bir perspektiften yeni bir paradigma ortaya koymuyorlar. Batı’dan
alınanları “biraz” İslâmîleştirerek,
uyarlayarak veriyorlar. Halbuki günümüze İslâm anlayışı sunmaktır mühim olan. Klasik eserlerden süzülmüş
ancak yeni olan ve sistem tutarlılığına
sahip olan bir dünya görüşüne ihtiyaçtan bahsediyoruz.
Geçmişte kalmak veya onu kuru
kuru taklid etmek ise bir nevi anakronizme düşmek olur. Çağımızda İslâm
böyle yürütülemez. Mesela, kölelik,
kadın-erkek ilişkileri, hile-i şeriyye
gibi meseleleri bugün nasıl değerlendirmeliyiz? “Bir gün gelecek kadın
Yemen’den Şam’a kadar emniyetle
gidecek.” rivayetini bugün nasıl değerlendirmeliyiz? Bu durumda fıkıh
devreye giriyor, ancak füru-i fıkıh
denen fıkıh ilmi değil, usûl-ı fıkhı da
kapsayan ve ilk dönemlerde fehm-anlayış mânâsına gelen fıkhı kastediyoruz. İşin çok yönlü ilim ve hikmet
yönüne işaret açısından şunu da ilave
edelim. Hadisleri anlama, Kur’ân’ı
anlamadan daha zordur. Zira detay ve
rivayet çoktur.
Usûl ve anlama ile ilgili bazı misallere yer verelim. Hadisleri literal-lafzî
mânâda almak yanlış neticelere varır.
Çünkü Allah Resûlü’nün konjonktü-
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rel uygulamaları var, bunların bilinmesi icap eder. Aslında bunlar kimlik
oluşturmak içindir. Mesela, Yahudilere muhalefet etmek için, “Aşurelerini
tutun, ancak bir gün ilave edin!” diye
buyurması. Burada hem muvafakat
hem muhalefet var. Mesela, kabir ziyareti önce yasaklandı; putperestliğe
meyil olmasın, diye. Sonra bu tehlike
ortadan kalkınca mezar ziyareti serbest olmuştur. Bütün bunları tarihî
dönemle ilgili görmek ve bir süreç
olarak değerlendirmek lazımdır. Bu
rivayetlerin vürud sebebleri bellidir
ve buradan tarihselcilik çıkmaz. Bir
başka misal: Allah Resûlü’nün, “Hurmaları aşılayınız… Sizler dünyanın
işlerini benden daha iyi bilirsiniz!”
hadisinin sebeb-i vürudunu görmezden gelip, risalet görevi ile ilgili
olmayan dünyanın tecrübî işlerinde
ümmete serbestlik verildiğini anlamayanlar, buradan laiklik çıkarmaya
kalkabilirler, ancak bu hadisten laiklik
çıkmaz. Dücane Cündioğlu gibi deist
karakterdeki kişiler ne kadar uğraşsa
da bu hadisten din ve dünya işleri
ayrıdır, diye bir mânâ çıkmaz. Zira İslâm’da din ve dünya bölünmez. Zihinlerin bölünmesini İslâm kabul etmez.
Biz her alanı İslâmîleştirmekle mükellefiz. Evinde Müslüman, AVM’ye
gidince laik-seküler, bu olmaz.
Hadis lafızlarının delalet ettiği
anlamlar bahsi önemli olup bazı misallerle açıklayalım. Tasvir- resimle
ilgili hadisleri iyi anlamalı. Mesela,
kameraman ve fotoğrafçıyı tasvir
yasağından bahseden hadise dahil
edemeyiz. Mecaza misal olarak da
şu hadisi verelim: “Cennet annelerin
ayakları altındadır.” Bu hadisin birebir lafzen aslı yok, ancak aynı mânâda
başka lafızlarla rivayet edilmiş. Şöyle
ki: Sefere katılmak isteyen sahabîye
Allah Resûlü evinde kalıp annesine
hizmet etmesi için, “Cennet annenin
iki ayağındadır.” diye buyurmuştur.
Başka bir misal: “Temizlik imanın
yarısıdır.” hadisini almışız, “Temizlik
imândandır.” demişiz. Tıpkı yukarıda
verdiğimiz misaldeki, “Cennet annelerin ayakları altındadır.” diye hadis
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Her devrin uleması
İslâm’ı hayata tatbik
için usulde gereken
değişiklikleri veya
ilaveleri yapmıştır ve
onun için bir ulema
zinciri söz konusudur.
Sadece taklidle
yetinilseydi böyle bir
zincir oluşmazdı. Ancak
Osmanlı’nın yıkılışı ve
laik-din dışı bir rejim
olarak Cumhuriyet’in
kuruluşu ve harf devrimi
ile ilim geleneğindeki
zincir kopmuştur. Şimdi
ise yeni ve kurucu
bir sistem ve usûlle
geçmişle bağımızın
yeniden ve sağlam bir
şekilde tesisi gerekir.

özetlemek gibi, lokal örnekleri genişleten veya daraltan rivayetleri görürüz. Aslı var ancak lafzı doğru değil,
yâni lafzı birebir doğru değil. Zaten
hadis âlimleri mânâ ile rivayete cevaz
vermişlerdir.
Usulden, anlayıştan bahsediyoruz.
Usûl, edep demektir, edeb ise hadlere
riayettir. Mevzuumuzla ilgili bir usûl
(edeb) vasfı olarak şunu hatırlatalım:
Bilmediğin, anlamadığın hadisi reddetmek yerine tevakkuf etmek (beklemek) daha doğrudur. Tevakkuf terbiyesi olmalı. İlmin usulünde bu var,
ancak konuşmanın marifet sayıldığı
çağımızda bunu pek göremiyoruz. Yahut edepsizler edeplileri bastırıyor.
Yeri gelmiş iken şu hususu da
ifade edelim. İlahiyatlarda okutulan
hadis usulünde Hanefîlik usûlü dışlanmıştır. Daha ziyade ehl-i hadisin
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bakış açısı vardır. Halbuki Hanefîliğin
hadis usûlü, sadece isnat sistemiyle
yetinmeyerek dinin bütünlüğünü ele
alarak hadislere bakmayı ve ihtilaflı
durumları da bütüncül bakış açısıyla
çözmeyi hedeflemektedir. Bu usûl,
çağımızdaki meselelerin çözümü için
en çok ihtiyaç duyulan bir usuldür.
Zira problem, ravi-isnad sistemi gibi
teknik bir mesele değildir. Şunu da
ilave edelim ki, hadisin sened tenkidi
ile metin tenkidi farklı şeylerdir. Bir
hadisin sahih olması başka onunla
amel edilmesi başkadır. Hadisle amel
edilmesi mevzuu fıkıhçının işidir.
İslâmî ilimlerde yenilik meselesine de kısaca temas etmek istiyorum.
Kelâm ilminde bazı değişiklikler olması tabiîdir, öbür İslâmî ilimlerde de
olabilir. Ancak denge bulunamıyor.
Mihrak kaybedildiği zaman savrulmalar başlıyor. Kelâm ilmi için söylersek, mesela bilgi teorisinde tecrübî
metoda yönelinebilir, düşünmeye
daha müsait. Fizik ve astronomide
Batlamyus bırakılıyor, Kopernik’in
madde-enerji görüşü alınıyor. Hudus
delili yerine Kur’ân-ı Kerim’de de
sıkça işaretlenen gaye ve nizam delili
tercih ediliyor. Bunlar tabiî şeyler.
Ancak şu hususlara da dikkat etmek
gerekiyor: Oryantalizm’den etkilenerek tasavvufî kavramlar eleştiriliyor.
Hürriyet ve eşitlik bahisleri üzerinde
sıkça duruluyor, ancak Mutezile’ye
gidiliyor. Mucizeleri inkâr mevzuu da
böyle ortaya atılıyor.
Gelenekçi büyük âlimler her biri
müstakil metod kuran orjinal şahsiyetlerdir. Günümüzde ise sorun ortaya konulup bunun metodu da gösterilmesi icap eder. Yeni ilm-i kelâm
diye soruna işaret edilmiş, ancak
çözüm bulunamamış. Klasik hadis
usulüne saldırıyorlar ancak kendileri
bir usûl bulamıyorlar.
Hadis usulünde, temel bâki olmak
üzere zaman ve zemine göre doğan
zaruretlerden dolayı bazı yenilikler
icap eder. Bu hususta fıkıh usulüne
göre olan anlayışı hadis usulüne yerleştirmekte fayda görülebilir. Fıkıhçıların “hadisleri arz” yöntemini sadece

Kur’ân’a arz diye anlıyorlar ki, bu doğru değildir. Hadisler zaten Kur’ân’a
aykırı olamaz ki! “Hadisleri arz” yönteminde söz konusu olan dinin temel
kurallarına arz etme yöntemidir. Bu
işi yapacak yetkin kişi, tüm Kur’ânı
bilecek, hadisleri bilecek, usûlü bilecek, ondan sonra Kur’ân’a arz edecek.
Yoksa bir âyete bir hadise bakıp, “Bu
Kur’ân’a uygun değildir.” demek doğru değildir. Cımbızla bir hadis alınıp
ondan sonra red yoluna gidiliyor.
Fıkhu’l-sünne diyenler, mezhepleri de ortadan kaldırmak istiyorlar.
Fıkhu’s-sünne demekten ziyade fıkhu’l-hadis demek daha doğrudur.
Ayrıca şu husus önemlidir. Hangi akıl
ile yâni hangi Kur’ân anlayışına arz
edeceksin? İşi gücü modernizme göre
ölçüleri eğip bükmek olan reformistin
aklına göre mi, katı zâhirci anlayışı
savunan Selefînin bakış açısına göre
mi? Bunların yaptıkları şudur ki, bir
âyeti alıyorlar, öteki âyeti görmezden
geliyorlar.
Başka bir usûl noktasına temas
edelim. Ehl-i Sünnet’in dinamik yönünü anlamadan sadece itikadî ölçülerle yetiniliyor. Halbuki çağımızda
itikadî ve amelî ölçüleri de muhafaza
edecek, onlara kalkan olacak dinamik
bir Ehl-i Sünnet bakış açısı gerekiyor.
Günümüzde İslâm’ın yürütülmesi için
şer’î siyaset de şarttır. Öyle ki, insanın
organizmasını yürütmesi için yaptıkları neyse siyaset de odur. İslâm’ın
cemiyete nakşı için şer’î siyaseti
bilmek gerekiyor ki, İslâm bünyesi
yaşasın, hayatiyetini devam ettirsin.
İslâm davasının sağlam ve tutarlı
yürütülmesi için de “sisteme bağlı
siyaset” şarttır. İşte burada BD-İBDA
İslâm’a muhatap anlayışının pusula
değeri ortaya çıkıyor. Yoksa yapılanlar
bir amaca hizmet etmeyecek devamlı
yap-boza dönecektir. İyi niyetli olmayan modernist, liberal vs. tipler hariç
tutulursa günümüzde sorun sistem
ihtiyacının anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Sistem ihtiyacına
cevap verir nitelikte olan Necip Fazıl
ve onun İdeolocya Örgüsü ise sadece edebî ve cazibeli ifadeler olarak
görülüyor, Salih Mirzabeyoğlu’na ise
hâlâ yaklaşılmaktan çekiniliyor. Her
iki mütefekkir de ilmî literatür içinde
mütalaa edilmek istenmiyor. Bu fikriyata bağlı olanların ise ilmî, edebî, sanat vs. mevzularında ocaklaşamaması
ise sorunun çözümünü geciktiriyor.
Not: Bu çalışmadaki ilmî bazı
tesbitler hususunda Prof. Dr. Özcan
Hıdır Hoca’nın Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde verdiği Hadis Usûlü ve
Edebiyatı yüksek lisans dersi (2019
Bahar dönemi-25.05.2019) notlarından istifade edilmiştir.
Dipnot
1-Elmalılı Hamdi Yazır, Metâlib
ve Mezâhib, Eser Neşriyat, İstanbul,
s. 47.

ÜRDÜN'DE OSMANLI'DAN KALMA
TARIHÎ YAPI: FUDAYN KALESI

Osmanlı kalesi: Fudayn
Mafrak'taki en önemli eserler
arasında Osmanlı dönemine ait bir
kale de bulunuyor.
Yavuz Sultan Selim zamanında
1517'de inşa edilen kalenin, o dönem bölgenin ve hacı kafilelerinin
güvenliği için idari bir merkez, hacılara su, erzak ve tedavi için gerekli
malzemelerin teminini sağlayan
stratejik bir durak olarak kullanıldığı belirtiliyor.
Kaleye; Mafrak bölgesinin daha
önceki ismi olan "inşa edilmiş saray"
ya da "müstahkem kale" anlamlarına
gelen "Fudayn" adı veriliyor.
361 metrekare alana sahip, kare,
iki katlı, 9 oda olarak inşa edilen
kalenin günümüzde sadece tek katı
bulunuyor.

Kalenin orta kesiminde beyaz
kireçtaşı ve siyah bazalt taşlarla
döşenmiş bir avlu ile yağmur suyu
depolamak için bir kuyu yer alıyor.
Aynı zamanda kalenin 335 metre
doğusunda bulunan Hicaz Demir
Yolu'ndan geçen trenleri korumak
için de kullanıldığı ifade ediliyor.
"Küçük bir askeri garnizon"
Tarihî araştırmalara göre,
1809'da burayı ziyaret eden İsviçreli
gezgin ve tarihçi Johann Ludwig
Burckhardt, kaleyi "küçük bir askeri
garnizon" olarak tanımlıyor.
Tunuslu seyyah Muhammed
es-Senusi ile Osmanlı seyyahlarından Süleyman Şefik de yazılarında
bu kaleden söz ediyor.
19. yüzyılın sonlarına kadar ilk
halini koruyabilen kalenin, daha
sonra terk edilmişlik ve bakımsızlık
nedeniyle yavaş yavaş yok olmaya
yüz tuttuğu ifade ediliyor.
Halihazırda sadece bir katı kalan
kale, Ürdün'deki Osmanlı geçmişine
ışık tutmaya devam ediyor.

Adam Riches

Ürdün'ün El-Mafrak ilinde Yavuz
Sultan Selim döneminde inşa edilen
ve hacı kafilelerinin güvenliğini
sağlamak için kullanılan Fudayn
Kalesi, Osmanlı'nın bu ülkedeki
tarihi varlığının bir işareti olmaya
devam ediyor.
Başkent Amman'a yaklaşık 70
kilometre mesafedeki Mafrak ilinde
yer alan Fudayn sit alanında, tarihe
tanıklık etmiş eserler ve eski uygarlıklara ait kalıntılar bulunuyor.
Mafrak'ın özellikle Fudayn
bölgesi; Demir Çağı, Helenistik ve
Yunan dönemleri ile Bizans, Emevi,
Abbasi, Eyyubi, Memluklular ve
Osmanlı'ya kadar farklı medeniyetlerin bıraktığı eserlere ev sahipliği
yapıyor.
Bu eserler arasında, Osmanlı Devleti döneminde özellikle
Şam'dan gelerek Ürdün üzerinden
kutsal topraklara ulaşacak hacı
adaylarının yol güvenliğini sağlamak için inşa edilen kaleler ön plana
çıkıyor.

kültür sanat

Renoir - Şemsiyeler
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"Kul, oruç tutması nedeniyle
(benzersizlik) özelliğiyle nitelenmiş ve
bu nitelikle de oruçlu adını hak etmiştir.
Onun oruçlu olduğunu kabul ettikten
sonra Hak kendisinden bu ismi
düşürmüş ve ‘Oruç bana aittir’ diyerek
kendisine izafe etmiştir. Başka
bir ifadeyle (hiçbir şeye muhtaç
olmamak anlamındaki) samedanîlik
özelliği, sadece bana ait olabilir. Bu
özellik, beslenmekten münezzehliktir.
Ben seni (kul) o özellikle nitelemiş
olsam bile şanıma yaraşan ‘mutlak
tenzih’ bakımından değil, sınırlı tenzih
yönünden niteledim ve ardından ‘onun
ödülünü ben vereceğim’ dedim. "

MUHYIDDIN-I

ARABÎ HAZRETLERINE GÖRE

ORUÇ

“Oruç gerçekte bir şey yapmak
değil, yapmamaktır. Benzersizlik
olumsuz bir niteliktir. Böylelikle
Allah ile oruç arasındaki ilişkilenmiştir. Allah kendisi hakkında
şöyle buyurur: “O’nun benzeri bir
şey yoktur”.(1) Allah kendisinin
bir benzerinin olmasını reddetmiştir. Şu hâlde Allah, dinî ve aklî
kanıtlara göre benzeri olmayandır
(misilsiz). Nesai, Ebu Umame’den
şöyle aktarır: “Hz. Peygambere
geldim ve ‘Bana yapacağım bir
emir ver’ dedim. Peygamber de
‘Oruç tutmalısın çünkü oruç misilsizdir’ buyurdu.”(2) Böylelikle
Hz. Peygamber, Allah’ın kullarına
emrettiği ibadetler içinde orucun
bir benzerinin olmadığını belirtti.

Orucun selbî bir nitelik olduğunu bilen kimse -çünkü o, yenilecek
şeyleri terk etmektir- kesin olarak
onun misli bulunmadığını da bilir.
Çünkü onun dışta anlaşılacak şekilde varlıkla nitelenecek hakikati
yoktur. Bu nedenle Allah ‘oruç bana
aittir’ dedi. Öyleyse oruç, gerçekte
bir ibadet ya da amel değildir. Oruca amel denilmesi, mecazi olabilir.
Bu durum, mevcut sözünü bize
akledilir olan Hakka vermemizin
mecazi olmasına benzer. Çünkü
varlığı zatının aynı olan ile varlığın
ilişkisi, varlığın bizimle ilişkisine
benzemez. Çünkü ‘Onun benzeri
bir şey yoktur’.
Müslim’in es-Sahih’te Ebu Hureyre’den aktardığı bir (kutsi) hadiste Allah şöyle buyurur: “Orucun
dışındaki bütün amelleri kuluma

aittir. Oruç ise bana aittir ve onun
ödülünü ben vereceğim. Oruç bir
kalkandır. Aranızdan birisi oruçlu olduğunda, kavga yapmasın ve
kızmasın. Birisi kendisine sataşırsa
veya kavgaya tutuşursa ‘ben oruçlu
bir insanım’ desin. Muhammed’in
canını elinde tutan Allah’a yemin
olsun ki, oruçlunun ağız kokusu
kıyamet günü Allah nezdinde misk
kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun iki sevinci vardır: Orucunu
açtığında, sevinir. İkincisi ise Rabbiyle karşılaştığında oruç tuttuğu
için sevinmesidir.”(3)
Bilmelisin ki, Nesai’den aktardığımız hadiste Hz. Peygamber orucun benzeri olmadığını belirttiği
gibi Hakkın da bir benzeri yoktur.
Bu nedenle oruçlu ‘benzeri olmamak’ özelliğiyle Rabbine kavuşur ve
O’nu kendisi vasıtasıyla görür. Bu
durumda Hak gören ve görülendir.
Hz. Peygamber ‘orucuyla sevinir’
deyip ‘Rabbine kavuştuğu için sevinir’ demedi. Çünkü sevinç, kendisiyle sevinmez, bilakis görmesi ve
müşahedesi esnasında Hak kimin
gözü olmuşsa, O’nu görürken
kendinden başkasını görmez.
Öyleyse oruçlunun sevinci,
benzerliğin ortadan kaldırılması
derecesine katılmaktır. Dünya
hayatında orucunu açarken ise
özü gereği beslenmek isteyen
hayvanî nefsin hakkını kendisine
ulaştırmak bakımından sevinmişti.
Arif, hayvanî ve nebatî nefsinin
kendisine ihtiyacına şahit olup
Allah›ın bir yükümlülük olarak

üzerine yazdığı hakkını ulaştırmakla nefsine yaptığı cömertliğini gördüğünde, burada Hakkın niteliğiyle
zuhur etmiş demektir. Böylelikle
Hakkın eliyle verir. Nitekim kendisine kavuşulduğunda da Hak, kendi
gözüyle görülür. Bu nedenle oruçlu,
Rabbine kavuştuğu esnada orucu
nedeniyle sevineceği gibi (dünyada,
kendisine Hakkın cömertlik özelliğini kazandıran) iftarıyla sevinir.
Kul, oruç tutması nedeniyle
(benzersizlik) özelliğiyle nitelenmiş
ve bu nitelikle de oruçlu adını hak
etmiştir. Onun oruçlu olduğunu
kabul ettikten sonra Hak kendisinden bu ismi düşürmüş ve ‘Oruç
bana aittir’ diyerek kendisine izafe
etmiştir. Başka bir ifadeyle (hiçbir
şeye muhtaç olmamak anlamındaki) samedanîlik özelliği, sadece
bana ait olabilir. Bu özellik, beslenmekten münezzehliktir. Ben seni
(kul) o özellikle nitelemiş olsam
bile şanıma yaraşan ‘mutlak tenzih’
bakımından değil, sınırlı tenzih
yönünden niteledim ve ardından
‘onun ödülünü ben vereceğim’
dedim. Böylelikle Hak, kendisine
döndüğünde oruçlunun orucunun
karşılığı olur ve kul da benzeri olmayan’ın özelliğiyle Hakka kavuşur.
Kastedilen, oruçtur. Çünkü ‘benzeri
olmayanı’ sadece ‘benzeri olmayan’ görebilir. Zevk sahiplerinin
büyüklerinden Ebu Talib el-Mekki de buna böyle işaret etmiştir:
Kimin yükünde bulunursa, onun
cezasıdır. Ayet bu duruma ne kadar
uygun düşmüştür!
‘Oruç bir kalkandır.’ Kalkan,
koruyucudur. Allah, ‘Allah’tan sakınınız’(4) buyurur. Başka bir ifadeyle
O’nu (kendinizi koruyacağınız
bir) ‘kalkan’ yapınız. Böylelikle,
koruyuculukta oruç Allah’ın yerini
almıştır. Allah ise ‘kendisi gibi bir

şey olmayan’dır. Oruç da ibadet
arasında ‘benzeri olmayan’dır. Oruç
için ‘kendisi gibi bir şey olmayan’
denilemez. Çünkü şey, olumlu veya
varlıkla ilgili bir durumdur. Oruç
ise terktir (olumsuz). Dolayısıyla
oruç, (gerçekte) yok olan akledilir ve olumsuzlayıcı bir niteliktir.
Bu nedenle onun benzeri yoktur.
Yoksa onun benzeri bir şey yoktur
denilemez. Benzersiz olmada, Hak
ile orucun özelliği arasındaki fark
budur.
Hak oruçluya yasak getirmiştir.
Yasak, terk demektir ve olumsuz bir
eylemdir. Allah şöyle der: ‘Kavga
etmesin, kızmasın (yasak). Ona
bir şey yapmayı emretmemiş, bunun yerine herhangi bir nitelikle
nitelenmeyi yasaklamıştır. Oruç,
terk demektir. Böylelikle, oruç ile
oruçluya yasaklanan şeyler arasında ilişki mümkün olmuştur. Sonra
oruçluva, kendisiyle kavga etmek
isteyen veya ona sövene şöyle demesi emredildi: “Ben oruçluyum!
Ey benimle kavga etmek isteyen ve
bana söven kişi! Ben senin yaptığın
bu davranışı yapmayan biriyim.
Böylelikle oruçlu, Rabbinin emriyle, kendisini bu davranıştan alıkoymuştur. Dolayısıyla Hak da terk
eden olduğunu bildirmiştir. Başka
bir ifadeyle Hakkın nezdinde, kendisine sövenle veya kavga edenle
dövüşme ve sövme özelliği yoktur.”
Kaynak: İbn Arabi, Fütûhâtı
Mekkiyye 5, s. 36-38.
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