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Selâm ile…
Her zaman olduğu gibi bu hafta
da memleketimizde esaslı bir mevzu
konuşulmadı. Sedat Peker’in gündeme getirdiği ve ilgililerinin de karşılık verdiği mevzular ise Türkiye’de
sistemin tartışmaya açılması yerine
dedikodu zaviyesinden ele alınmaya
devam edildi. Ne yazık ki bir süre
daha memleketin kısır gündemi
böyle devam edeceğe benziyor.
Mevzuun esasına dair bir şeyler
söylemenin bir mesuliyet üstlenme mânâsına da geleceğinden olsa
gerek, memleket bu manzaraya
mahkûm edilirken biz söylenmesi
gerekeni söylemekten geri durmayalım.
İçeride üretilen katma değerin
elit tabakanın cebine, oradan da
dışarıya aktarılması üzerine kurulu
Türkiye ekonomisinin zayıflığının
bedelini devletin kuruluşundan beri
millet ödüyor. Sistem problemi olan
bu meseleye el atıp değiştirme kabiliyetine sahip olanların elini taşın
altına koymaktan çekinmesi yahut
zaten bu makinenin bir çarkı hâline
gelmiş olması hasebiyle bu düzen
devam ediyor. Hatta değiştirmek
için hareket etmek şöyle dursun, bir
sorun yokmuş gibi yapılarak konuşulmasının ve tartışılmasının da önü
dolaylı yoldan kapatılıyor.
Üretimin ara mal ve montaja
dayalı olduğu, dolayısıyla ihracat
yaparken neredeyse ihraç edilen
meblağa yakın maliyetlerde ürün
ithal edilmek zorunda kalındığı,
yurtiçinde üretilen değerden elde
edilen tasarrufların ise bir şekilde
yurtdışına aktarıldığı ve milletimizin sömürüldüğü bu düzende, Türk
lirasının vaziyeti de sömürünün en
önemli araçlarından biri olarak kullanılıyor. Türkiye ekonomisinin ne
vaziyette olduğunu da ortaya koyan,
Türk lirasının içinde bulunduğu hâlden kurtarılması adına bir emtiaya
nisbet edilebilmesi gerektiğini, bu-

nun da altın olabileceğini müteaddit
kere dergimizde işledik.
Bu sayımızın kapağında da bu
meseleyi ele alarak “Bu Fırtınalı Denizlerde Liraya Sağlam Liman: Altın
Standardı” manşetini attık. Kapak
mevzuumuzu Ömer Emre Akcebe
“Sağlam Kazığa Bağlamak” başlıklı
yazısında işledi.
Talat Duman, son günlerde kamuoyunu bir hâyli tedirgin eden
“Müsilaj” ile alâkalı bir yazı kaleme
aldı. Duman’ın tenkidini alâka ile
okuyacağınızı düşünüyoruz…
İbrahim Tatlı, “Rejim Değişikliği
Zarurettir” başlıklı bir yazı kaleme
aldı.
Kapak mevzuumuzla alâkalı
olarak Doç. Dr. Yusuf Dinç ile bir
mülâkat yaptık.
Faruk Hanedar, 15 Temmuz’dan
sonra “moda” alışkanlıklardan biri
olan “FETÖ”cü yaftalamasının zararlarından bahsediyor. Yazısının
başlığı “Memleket Düşmanlarını
FETÖ Suçlamasıyla Aklama” olan
Hanedar, asıl azılı düşmanların “FETÖ’cü” perdelemesiyle “aklandığını”
ifade ediyor.
İsmail Kılıçarslan’ın Yeni Şafak’ta
yayımlanan “Türkiye’nin Adresi”
başlıklı yazısını ehemmiyetine binaen iktibas ettik.
Efsane mücahid Carlos (S. Muhammed), “Emperyalistler Türkiye’den Korkuyor” başlıklı yazısında
İran’daki seçimler, Ortadoğu ve Körfez’deki hâdiseleri ele alıyor.
Muhammed Ata “Kudüs'ün Yolu
Şam'dan Geçer” başlıklı yazısıyla
dergimizde.
Ramazan Sevinç bu hafta “Isırgan Otu”nun üç ehemmiyetli türünden ve şifâlarından bahsediyor.
Dergimizde ayrıca sizler için
derleyip-yorumladığımız haberleri
de bulabileceksiniz.
Nice sayılarımızda görüşmek
ümidiyle…
Allah’a emanet olunuz.
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Sağlam Kazığa Bağlamak
Ömer Emre Akcebe
Şimdi, bu sayfada Sedat Peker ve
hasımlarının karşılıklı suçlamalarını
gösteren bir çetele tutsaydık, bunlara
ek olarak bildiklerimizden üç beş
cürmü de listeye biz ilâve etseydik,
ardından da “o şöyle dedi ama bak
aslında şunu demek istedi”, “bu iş öyle
ama onun bir de şu tarafı var, onu
konuşmadı” minvalinde pozlar kesip,
hâli hazırda herkesin kapısının önünden akan, bilinen ve hatta çok fazla
bilindiği için, bir süre sonra burnun
kokuyu duymaması gibi kanıksanan
rezaletleri sanki ilk defa duyuruyormuş gibi şekillere bürünseydik, muhakkak ki daha fazla ilgi ve alâka toplardık. Fakat bizim derdimiz ortalığı
berbat eden pislikle değil, bu pisliği
doğuran sistemle. Hem zaten böyle
olması gerekmez mi? Siz hiç önüne
gelen hastanın sistemlerinde yaşanan
sıkıntıları bir kenara bırakıp, bu arızalar neticesinde altına kaçırdığı necaseti kafasına takan, bunu mesele eden,
sabahtan akşama onu kurcalayan bir
hekim işittiniz mi? Siyasetçisinden
medyasına, hukukçusundan aydın
tipine kadar tüm bu yaşananlardan
sonra sistem konuşulacağı yerde ifrazatın konuşuluyor olması gerçekten de
hayret verici bir seviyesizlik.
İki hafta evvel yayımladığımız 750.
sayımızda geniş bir perspektiften yapmış olduğumuz değerlendirmede, sistemin ideolojik çarpıklığından doğan
bu sorunun aslında hukuk düzeninin
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ortadan kalkması neticesinde ortaya
çıkan çete düzeninden kaynaklandığını, bunun da müsebbibinin Kemalist
rejim olduğunu teşhis etmiştik. Şimdi
biraz daha hususi bir plandan bakalım
ve çete düzeni tesis edilmeden işlemesi mümkün olmayan Kemalist rejimin
iktisadî düzeni üzerine eğilelim.
Devletin Malı Deniz,
Yemeyen Domuz
Kemalist rejimin iktisadî düzenini
tek kelime ile tarif etmeye kalkacak
olursak, herhâlde bizim de sizin de
aklınıza hemen “rant” kelimesi gelecektir. İnsanımızın ruh köklerine
yabancı olan rejim yüzünden, devlet
müessesesinin kendisini de yabancılayan, rejim ile devleti birbirinden
tefrik edemediği için aslında kamuya
ait olan serveti yağmalamak, talan
etmek için kapıda sıraya girmiş bulunan birçok kimse var. Hatırlar mısınız
bilmem, bir dönem çocukların bile
ağzında “devletin malı deniz, yemeyen
domuz” gibi tekerlemeler dolaşırdı.
Bununla beraber, rejim kendisine
karşı olan bu bakış açısını ve servetin
dağıtılması noktasındaki santral rolünü bildiğinden, siyasetçiler, bürokrasi,
sermayedarlar, medya ve hatta aşiretlerle bile olan münasebetlerini bu
rantı merkeze alarak şekillendirmiş,
şekillendirmektedir. Rant denen zıkkım bilindiği üzere kanunî hırsızlık
demek. Meselâ devlet bir yeri imara
açacak, bunu ne siz biliyorsun ne de
biz; fakat bu kararı alanlar iş tuttukları
kimselere bunun haberini uçurup, o
arsayı tarla değerinden aldırıyor, sonra da imara açıldıktan sonra meydana
gelen fiyat artışından elde edilen haksız kazancı bölüşüyorlar. Bölüşme işi
daha en başta da olabilir, onu tam bilemedik. İzlenen finansman politikası
dolayısıyla Türk Lirası’nın değerindeki
oynaklık, gelecek vergiler dolayısıyla
yaşanacak fiyat artışları, emtia fiyatlarında yalnız devletin bilmesi gereken
fiyat artış yahut azalışları, bir yere

yapılacak yatırım dolayısıyla çevresinde meydana getireceği değer artışı gibi
misaller çoğaltılabilir.
Çete bahsine bir daha dönmeyeceğimizden şu hususu da hatırlatarak
devam edelim. Rant gibi ahlâksız ama
kanunî yahut kanunun etrafından
dolaşılarak elde edilen kazançlardan
doğan anlaşmazlıklar, mahkeme kapılarında çözüme kavuşturulamayacağından, hakkında çok konuşulan o
çeteler, tam da bu noktada, hırsızlar
arasındaki güçlünün güçsüzü ezmesi
üzerine tesis edilmiş adaleti tecelli
ettirmek üzere doğar.
İktisat Politikası
İktisadî politikaların belirlenmesi
ile tenkid edilmesi noktasında, resmî
vazifeli yahut bunu kendisine vazife
edinmiş (akademisyen, gazeteci gibi)
herkes, burada dönen dolaptan payını
alamadığını düşündüğü veyahut payını arttırmak gailesi ile ahlâksız ama
kanunî ve kanunun etrafından dolaşılarak elde edilen kazanca kafasını
öylesine gömmüş vaziyette ki, memleketteki kimse Türkiye’nin bir iktisat
politikası olmadığının şuurunda bile
değil.
Evet, dün olduğu gibi bugün de
Türkiye’nin bir iktisat politikası yok!
Siyasî iktidarlar, yalnız günü birlik
ekonomiyi döndürebilecek kadar finans politikalarıyla ilgililer.
Kısaca bir bakacak olursak iktisat,
bağlı olduğu hayat tarzı, ahlâk, dünya görüşü ve inanılan din tarafından
tayin edilen insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim ve gelir dağılımı
metoduyken, Fransız İhtilâlinden sonra meydana gelen zihniyet değişimiyle
beraber dini de, dünya görüşünü de,
ahlâkı da, hayat tarzını da biçimlendirmeye kalkan üst bir gaye olarak
karşımıza çıkmıştır. Bu değişimle
beraber yalnız ehram altüst olmakla
kalmamış, aynı zamanda devletin varlık sebebi olarak öne sürülen ferd ile
toplum arasındaki muvazene de (gelir
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dağılımı başta olmak üzere) birçok
unsuruyla beraber bozulmuştur.
Türkiye’de bugün en acıklı hâlini
müşahede ettiğimiz üzere, ihtiyaç
kavramı yalnız sağlayacağı rant ve
bu ranttan elde edilecek kazanç üzerinden tayin edilmekte ve toplum
bütününün parçası olduğu bir iktisadî
düzenden bahsetmek de bu sebeble
beyhude bir çabadan öteye gitmemektedir. Tayin edici olan sırf kazanç
olunca, toplumun tamamının refahını
önceleyen iktisadî münasebetler rafa
kaldırılmış ve onun yerini servet sahiblerinin menfaatini önceleyen rant,
finans ve malî işler almıştır.
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Üretim ve gelir dağılımı metodu
olan iktisadî münasebetlere böylesine
dar bir perspektiften bakılmasının
neticesini, biraz evvel ifâde ettiğimiz
üzere birçok veçhesinden bakarak
Türkiye’de yakinen görüyoruz. “Batıdaki ekonomik işleyiş de Türkiye’dekine benzer, orada niçin böyle olmuyor
da Türkiye’de böyle oluyor?” diye
aklınıza getirebilirsiniz. Bu noktada
Türkiye’yi Batılı ülkelerden ayıran
başlıca hususiyet, onların kalkınma
süreçlerini tamamlamış olmaları
dolayısıyla kendi ülkelerindeki rant
kapısının kapalı olduğu, bu sebeble
de kazancını arttırmak isteyenler için
geriye tek kapı olarak mal veyahut
hizmet üretmek kaldığını ifâde edebiliriz. (Ürettikleri mal ve hizmeti
pazarlamak için ihtiyaçlar üzerinde
yapılan manipülasyonlar ayrı bir başlık olabilir; fakat rant başka bir şey.)
Kendi ülkelerinde kanunî ve ahlâkî
yollardan elde ettikleri kazanç, Türkiye gibi ülkelerdeki rant kapılarını
sonuna kadar sömürmedikleri, Türkiye’den beter ülkelerdeki kaostan da
azamî derecede nemalanmadıkları
anlamına gelmiyor tabiî. İçeride kendi
iktisadî düzenlerini muhafaza ederken, bizim gibi finans siyaseti yapan,
birbirinin gözünü çıkarmayı marifet
edinmiş memleketleri de azamî derecede sömürüp, buralardan elde ettikleri serveti kendi ülkelerine gururla
taşıyorlar. “Dış minnaklar parmak
attı gözümüze” işinin esası da budur.
Adamlara kızacak bir şey yok, içeride
kimin kimin gözüne parmak attığı
belli olmayan yerlerde dışarıdan gelip
bir parmak atan da illâki çıkar.
İktisadî Sistemin
Temel Dayanağı: Para
Bir memleketin iktisadî vaziyetini
kavramak istiyorsak, önce bakılması
gereken adres o ülkenin para birimidir. Para birimi standart bir değer
ölçüsü olma vasfını haiz mi, değil mi?
Eğer ki para birimi yüksek iniş çıkışlar göstermiyor, değerini muhafaza
ediyorsa, o ülkede genellikle iktisadî
düzen işliyor demektir. Bunun yerine,
para standart değer ölçüsü olma vasfını yitirmiş, bu sebeble de fiyatlandırmada, büyük çaplı alışverişlerde değiş
tokuş aracı olmada ve tasarruf vasıtası
olarak kabul görmüyor, onun yerine
başka ülkelerin para birimlerine iltifat
ediliyorsa, o ülkenin iktisadî düzeni
işlemiyor demektir.
Türkiye ekonomisine Türk Lirası
nazarından bakacak olursak, bütün
kandırmacalardan arınıp, esasında
nasıl içler acısı bir hâlde olduğumuzu
daha net bir şekilde kavrayabiliriz.
Vaziyeti kavramak aslında ne kadar
basit değil mi?
Ekonomi ile para birimi arasındaki karşılıklı münasebet anlaşıldığına
göre, şimdi gelelim içinde bulunduğumuz bu vaziyetten nasıl kurtulacağımıza.
İktisat ilmi açısından hadiseye
yanaşacak olursak, içinde bulundu-

ğumuz bu vaziyetten kurtulmamız
için önümüzdeki tek yol, kendi para
birimimizi stabil bir hâle getirmekten,
kararlı kılmaktan geçiyor. Hadi şimdi
nedenlerini sıralayalım:
Memleketin para biriminin kararlılığını koruyamaması, ülke içinde
elde edilen tasarrufların yabancı para
birimlerine kaymasına sebeb oluyor.
Bu da memleketin döviz ihtiyacını
arttırıyor, cari açığı büyütüyor ve Türk
Lirası’nın değer kaybına uğramasına
sebeb oluyor. Bu bahsettiğimiz kanunî
hırsızlık yoluyla elde edilen gelirin,
döviz cinsine çevrildikten sonra büyük bir çoğunluğunun da yurt dışındaki mevduat hesablarına kaydığını
da ilâve edelim.
Para biriminin diğer para birimleri
karşısında kararlılığını koruyamaması, paranın satın alma gücünün de kararsız olması anlamına geliyor. Bu da
ülke içinde üretilen mal ve hizmetin
fiyatlandırılmasında Türk Lirası yerine yabancı ülkelerin para birimlerinin
ölçü alınmasına sebebiyet veriyor.
Türk Lirası paradan beklenen vasıfları
yerine getiremediği için değer kaybederken, fiyatlandırmanın yabancı
para birimleri ölçü alınarak yapılması
da tabiî olarak enflasyona sebebiyet
veriyor. Memlekette üretilen domates
fiyatı bile yurt dışına satılmış olsa elde
edilecek döviz tutarının Türk Lirası
karşılığına göre belirleniyor. Bu sefer
de Türk Lirası’nın diğer para birimleri
karşısındaki değerini korumak, onu
tercih edilir kılmak için faize başvuruluyor, bu sefer de faiz yükü dolayısıyla
üretim maliyetlerinde yaşanan artış
bir tur daha enflasyon doğuruyor.
E tabiî bir de paranın yerine getirmesi beklenen en temel vasıflardan
biri olan mübadele/değiş tokuş vasıtası olması niteliği var. Bugün Türkiye’de bakkal market alışverişi dışında
neredeyse yapılan bütün alışverişlerde değiş tokuş vasıtası olarak döviz
kullanılıyor yahut para transferleri
Türk Lirası cinsinden yapılsa bile elde
edilen kazanç direkt olarak dövize
dönüştürülüyor.
Hâsılı kelâm, Türk Lirası haiz olması gereken hiçbir vasfı taşımıyor.

Bu Yalnız Bizim ve
Vatandaşın Meselesi Mi?
2007 senesi itibariyle vaziyeti kollayanların fark ettiği, 2013 Gezi Olayları ile beraber ufukta belirginleşen
ve 2018 itibariyle iyiden iyiye ayyuka
çıkan Türkiye’nin döviz ve borç krizi, öyle sanıyoruz ki bu memlekette
Türk Lirası üzerinden sabit geliri olan
vatandaş ile Büyük Doğu-İbda bağlılarından başka kimseyi alâkadar etmiyor. Deva Partisi’nin başındaki eski
dertlerden Ali Babacan ve diğer Batıcı
muhalefet partileri Erdoğan’a vurmak
için de olsa bu konuyu gündeme getiriyor ve Batı’ya kayıtsız şartsız teslim
olmak suretiyle yeniden buraya doğru
bir para akışı sağlamak üzerinden bir
çözüm önerisi getiriyorlar. Bunun
ihanet olması bir yana, bu arkadaşlar konjonktürü okumaktan yana
da acizler. Batı, Türkiye’de eskiden
olduğu gibi kendisine kul köle olacak
iktidar aramıyor artık. Batı’nın son acı
ve yüksek maliyetli tecrübelerinden
sonra Türkiye ile alâkalı tek planı, bu
memleketi bölüp paramparça etmek
ve bir daha dönüp burasıyla ilgilenmemek. Bunlar bunu da anlamaktan
aciz, küçük kafalı adamlar.
Tabiî şartlar içinde bu vaziyete
karşı sesini yükseltmesi gereken solcular, sağcılar, muhafazakârlar, çeşitli
cemaatler ve sivil toplum kuruluşları
da herhâlde dövizde pozisyon almış
olacakları ki, hiç bu taraftan esmiyorlar. Bu sebebten dolayı hakikaten
de yaşanan döviz ve borç krizi yalnız
vatandaşın ve bizim meselemiz olmuş
görünüyor.
Türk Lirasını
Sağlam Kazığa Bağlamak
İktisat, bağlı olduğu hayat tarzı,
ahlâk, dünya görüşü ve inanılan din
tarafından tayin edilen insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim ve
gelir dağılımı metodu demiştik. Bütün bu unsurlar bir bütün hâlinde ele
alınarak yeni bir iktisadî düzen inşâ
edilmediği sürece ekonominin ideal
bir forma kavuşmayacağı muhakkak;
fakat en azından işlerliğini sürdürebilmek adına atılabilecek adımlar da yok
değil.
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Biraz evvel izah ettiğimiz üzere
ekonomide yaşanan en büyük sıkıntı
Türk Lirası’nın kararlı hâle gelmemesinden kaynaklanıyor. Yâni pek çok
tali meselenin kendisinden kaynaklandığı esas bir sorunumuz var, çözülmesi gereken. Türkiye ekonomisinin
bir derinliği olmadığı, mevcut şartlar
içinde hızlı bir şekilde topyekûn üretim ekonomisine geçilemeyeceği ve
eskiden olduğu gibi Türkiye’ye oluk
oluk döviz akıtmak için kimsenin bir
sebebi de kalmadığından, Türk Lirası’nı kararlı hâle getirmek, onu sağlam
bir kazığa bağlamaktan geçiyor. Sağlam bir kazık derken kast ettiğimiz,
Türk Lirası’nın değerinin stabil olmasını sağlayacak bir değere çıpalanması.
Türkiye’deki emisyon hacmi ve
rezervlerimiz göz önüne alındığı
takdirde, Türk Lirası’nın standart
değer ölçüsü olma vasfını kazanması
için altına endekslenmesi gerekiyor.
Bunun dışında hakiki değer ölçüsü
olan diğer yer altı kaynaklarının tesbit
edilmiş rezervleri, enerji kaynakları
gibi unsurlar da bu şekilde Türk Lirası’nın endekslenmesi için kullanılabilir; fakat şu ânki tabloya göre Merkez
Bankası’nın altın rezervi emisyon hacminin altına endekslenmesine cevab
verebilecek kemmiyeti taşıyor.
Burada şu hususun altını çizmekte
fayda var, biz bu yol izlenerek Türk
Lirası diğer para birimleri karşısında
değer kazansın demiyoruz. Gerekirse
bir Amerikan Doları 10 yahut 15 Türk
Lirası’na tekabül edecek şekilde ayarlansın da ona göre altına endekslensin. Burada maksat paranın satın alma
gücünü arttırmak değil, kararlı kılmak
ve bunun üzerinden de Türk Lirası’nın
paranın taşıması gereken vasıfları yerine getirebilir hâle getirmek.
Tercih Sizin!
Türk Lirası üzerinden sabit maaş
alan vatandaş dışında geri kalan herkes dövizde pozisyon aldığından böylesi bir teklife kimse yanaşmayacaktır
muhtemelen; fakat alıcısı yok diye
hakikati söylemekten vazgeçmek de
fikir namuskârlığına sığmaz.
Türk Lirası bahsettiğimiz şekilde
sağlam bir kazığa bağlanmadığı sürece sona ermeyecek olan döviz ve borç
krizi bu iktidarı da yer, onun yerine
gelecek iktidarları ve memleketi de yer
götürür. Biz tarihe not düşmek adına
dahi olsa bunu bir kez daha söylemiş
olalım.
Döviz kurundaki oynaklıktan kaynaklanan rant kapıları sizi yeterince
doyuruyor ve geriye kalan sıradan
vatandaş sizin nazarınızda ancak
teferruatsa, o da olur. Biz, vatandaşa
kıyamadığımıza, bu işler kolay yol
varken zor yoldan çözülmesin diye
ikaz ediyoruz. Neticede özgür bir
ülkede yaşıyoruz değil mi? Hükmedemiyorsanız bile en azından tercih
edebilirsiniz.
Kolay yahut zor yoldan, biz iki türlüsüne de varız, siz hangisine varsınız?

yorum
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Müsilaj
Talat Duman
Son günlerde kamuoyunu tedirgin eden müsilaj olayının deniz suyu
içerisinde bulunan çeşitli mikro organizmaların aşırı çoğalmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Sebep olarak,
artan deniz suyu sıcaklıkları ve insan
kaynaklı (evsel ve sanayii atıkları, arıtım seviyelerindeki yetersizlikler, aşırı
balıkçılık, kıyı şeridinin tahribatı, dip
tarama ve boşaltım faaliyetleri, yoğun
gemi trafiği gibi) etkenler gösteriliyor.
Oluşan müsilajın denizdeki tüm
canlılar üzerine yapışıp oksijensiz ve
ışıksız bırakmak suretiyle dramatik
bir şekilde ölümüne yol açıyor olması
içimde inanılmaz bir acı ve öfkeye
dönüşüyor. Yetkililer, “Şöyle yatırım
yaptık, böyle önlem aldık.” diye açıklama yapıyor. Ortada ne kabahatli var
ne de kabahatlinin peşinden koşan.
Biraz zaman geçince zihnim benzer
birçok sahne bulup seriyor gözlerimin önüne.
Trafik, gürültü, çarpık kentleşme,
kirli siyaset, sahtekâr esnaf, tatminsiz tüketici, hayat pahalılığı, darbeci
hainler, ajan gazeteciler, ahlâksız diziler, LGBT’ci muhafazakârlar, taklitçi
sanatçı, kısır akademisyen, torpil,
mafya, iş birlikçi muhalefet, şımarık
iktidar, amaçsız gençlik, din düşmanı
aydınlar, din tüccarı dindarlar, rüşvetçi memur, siyaset konsomatrisi müdürler ve daha neler neler... Yahu biz
yıllardan beri müsilajın içinde yaşıyoruz bu ne ki? “Vur davulcu!” deyip
delirmek ve zıplayıp durmak geliyor
insanın içinden. Sonra vicdan bütün
ağırlığı ile bastırıyor göğsüme: “Sen
yine de doğru bildiğini söyle!”
Müsilaja çözüm olarak ilgili belediyelerin denizi fiziksel olarak temizlemesi önerilmiş ve gece gündüz
çalışarak acilen bu işin bitirilmesine
karar verilmiş. Tabiat tıpkı insan gibi
canlıdır hastalanabilir. Müsilaj olayı
da denizin bir çeşit alerjik reaksiyonudur. Deşarj edilen fazla miktardaki
atık ilk aşamada mikroorganizmalar
tarafından parçalanarak organik bileşiklere dönüştürülmüş ve bu organizmaların aşırı miktarda çoğalmasına
yol açmıştır. Normal şartlarda, sağlıklı bir denizimiz olsaydı bu olayın karşılığında deniz balıklar ve diğer deniz
canlıları ile dolup taşacak ve müsilaja
neden olan organizmalar aşırı çoğalmaya fırsat bulamayacaktı.
Yapmasın demiyoruz, ancak belediyelerimizin yaptığı, alerji nedeniyle
kızarıp kaşınan yerlere merhem sürmektir. Kanaatimce yanlış yapıyorlar.
Çoğu alerjiler, ilaç kullanmadan,
sebepler ortadan kaldırılıp hastanın
istirahat etmesini sağlamak sureti ile

Belediyelerimizin
yaptığı, alerji nedeniyle
kızarıp kaşınan
yerlere merhem
sürmektir. Kanaatimce
yanlış yapıyorlar.
Çoğu alerjiler, ilaç
kullanmadan, sebepler
ortadan kaldırılıp
hastanın istirahat
etmesini sağlamak
sureti ile geçer.
Sebepleri ortadan
kaldıramadıysanız
hangi ilacı kullanırsanız
kullanın asla geçmez.
Şu anda yaşadıklarımız
yüzündeki kızarıklıktan
dolayı mahcup
olan hastanın,
toplum içine çıkma
fobisine benziyor.
Mahcubiyetten çok,
seçmen kaybetme
korkusu desek daha
yerinde olur sanırım.

geçer. Sebepleri ortadan kaldıramadıysanız hangi ilacı kullanırsanız kullanın asla geçmez. Şu anda yaşadıklarımız yüzündeki kızarıklıktan dolayı
mahcup olan hastanın, toplum içine
çıkma fobisine benziyor. Mahcubiyetten çok, seçmen kaybetme korkusu
desek daha yerinde olur sanırım. Bu
nedenle acil bir kortizon iğnesi, arka-

sından kortizonlu merhemler hoooop
(!) iki günde cam gibi oldu cildimiz.
Sonra? Homini gırtlak götürmeye
devam. Götür bakalım bu arada karaciğer, akciğer, böbrek, hormonal
sistem, şeker, tansiyon, kalp derken
ilaca, doktora döktüğün paraya mı
yanarsın, mutsuz geçen ömrüne mi,
artık orası benim konum değil.
Tüm bunları nereden biliyorsun,
derseniz. Akşehir Gölüne yıllarını
vermiş müsilaj olayına aşina birisiyim. Akşehir Gölünün yeterli suya
sahip olduğu yıllarda göle deşarj edilen şehir atığı, ciddi bir balık üretimi
ve zengin bir biyo çeşitliliği besliyordu. Daha sonra yaşanan kuraklık
ve aşırı tarımsal sulama neticesinde
gölün suyu azaldı, su azalınca şehrin
atığı mevcut suya fazla gelmeye başladı. Deşarj önce alg patlamalarına,
akabinde gölün ölümüne neden oldu.
Yıllarca arıtma tesisi yapılması ve deşarjın azaltılması için dil döküp mücadele etsem de sesimi duyan olmadı.
(Not: Şimdi arıtma tesisimiz var, ancak ortada göl yok. Göl öleli çok oldu.
Son pişmanlık fayda vermedi.)
Netice olarak Marmara, “Hastayım bana ilişmeyin, kaldıracağımdan
fazla atık bırakmayın. Başlarım sizin
turizminize de, balıkçılığınıza da,
ticaretinize de! Biraz dinleneyim!”
diyor.
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun sıkça kullandığı bir söz vardır. “Mutfak idaresi, bakkal idaresi,
devlet idaresi hepsi aynı zorluktadır.”
Bu söze yaslanarak son söz; tarhana
çorbası pişirmekten aciz ebeveynlerin çocuk yetiştirdiği yerde, bakkal
çıraklığı yapmamış adamların devlet
idaresine kalkışması gibi bir garabetin
sonucudur müsilaj. Of ki ne of! Aç
çocuğum akıllı telefonundan bir Ankara havası…

MARMARA’DA TEMIZLIK
FAALIYETLERI BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Marmara Denizi
Koruma Eylem Planı'nı açıkladı.
Eylem plânında 8 Haziran'dan itibaren 7/24 esasıyla
Marmara Denizi'ndeki müsilajın
bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmeye başlandı.
Plâna göre önümüzdeki süreçte Marmara Denizi’nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatılacak, 2021
yılı sonuna kadar tamamlanacak.
11.350 km2’lik yüzey alanına sahip olan Marmara Denizi’mizde
koruma alanları belirlemek için
çalışmalar başlatıldı.
Bölgede bulunan mevcut
atıksu arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine
dönüştürülecek. Atıksuların ileri
biyolojik arıtım yapılmaksızın
Marmara Denizi'ne deşarjını engelleyici hedefler doğrultusunda
çalışmalar yürütülecek.
Marmara Bölgesindeki atıksuların %53’ü ön arıtım, %42’si
ileri biyolojik arıtım ve %5’i biyolojik olarak arıtılmaktadır. Tüm
bu arıtma tesislerimizi yapacağımız teknolojik dönüşümle, ileri
biyolojik arıtma ve membran
arıtma sistemlerine dönüştürülecek.
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Rejim Değişikliği Zarurettir
İbrahim Tatlı
Mevcut Türkiye Cumhuriyeti
rejimi, başlangıçtan beri İslam’a ve
Müslüman Anadolu’ya düşman ama
Batı’ya dost kalarak mutlu mesut
yaşadı. Hiçbir zaman dış tehdit korkusu duymadı. Çünkü düşmanlarla
aynı zihniyeti paylaştığından yani din
düşmanı olduğundan tek tehdit garip
Anadolu insanıydı. Onu da sadistçe
bir zevkle sürekli ezip aşağılayarak
hem zafer kazandı hem de dış düşmana uyumlu göründü. Müslüman
ve emperyal kimliğinden dolayı yok
edilen Osmanlı’nın yerinde onun
mirasını kazımak isteyen bir rejim
varken düşman niye hırlasın ki.
Daima Batı kuyrukçusu sünepelikle İslam alemine soğukluk ekseninde güzel güzel yaşayıp giderken,
Amerika’nın Sovyetler Birliği’nin
çökmesiyle hızlandırdığı neo-liberal
politikalar gereği halkta karşılık bulmayan ve kaba kuvvetle ayakta durabilen Kemalizm’in iptal edilip NATO
açısından daha kolay yönetilebilir
olan ılıman İslam’ın önünün açılması
planı rejim içinde çok ciddi çatışmaya sebep oldu. 1990 yılında eski
Mitçi Hiram Abas’ın öldürülmesiyle
başlayan ve altında Dev-Sol imzası
bulunan siyasi cinayetler Memduh
Ünlütürk, İsmail Selen ve Kemal
Kayacan isimli emekli generallerin
1991 ve 1992 yıllarında bir dizi suikast sonucu öldürülmesiyle hızlandı. Kurbanların NATO bünyesinde
Kontrgerilla faaliyetleri içinde oldukları iddia ediliyordu. Hatta asker
içinde 71 Darbesi’nin kaybedenleri
(MDD ve benzerleri) tarafından bu
suikastlerin organize edildiği de iddia
edildi. Buna karşılık CIA yardımıyla
Dev-Sol ağır operasyonlara uğradı.
Sonrasında katı Kemalist kimliğiyle
bilinen Uğur Mumcu’nun öldürülmesi, Eşref Bitlis’in şüpheli ölümü ve
derken Özal’ın şüpheli ölümü neticesinde yeni NATO konseptiyle eski
mevkilerini yeni kölelere kaptırmak
istemeyen eski kuyrukçular belli bir
dereceye kadar galip geldi. Hatırlarsanız o demlerde I. Cumhuriyet ve II.
Cumhuriyet tartışmaları yapılıyordu.
Özal II. Cumhuriyet’in şampiyonu
olarak ön plandaydı. Irak’a Amerikan
askeriyle beraber girmeye kalkan
Özal, askerin ciddi muhalefetiyle karşılaşmıştı. Şimdi yok Kürt meselesini
çözecekti diyenler hem Özal’ın ölümünü hem de üstte saydığım suikastler ve Bitlis’in şüpheli ölümünü bu
eksen etrafında değerlendirse iyi olur.
Kürtler hakkında özerklik isteyen
liberal kesim yani Özal ve benzerleri
Kürt meselesini, Kürtleri İsrail’in

Ülke içine yani
her şeyin ana
dayanak noktası
olan Anadolu’ya ve
Anadolu insanına
gelince değişen
bir şey yok. Hakiki
manada bağımsızlığın
kazanılması önünde
en büyük engel olarak
eski Kemalist zihniyet
halen yerli yerinde
duruyor. Her türlü din
dışılığı körükleyen
bu zihniyet en başta
Batı kuyrukçuluğunu
da körüklediği için
yapılan her şey aynı
anda yıkılmaya müsait
bir zemin üzerinde
duruyor. Bu haliyle
müsbet ilerleme
önünde engel olarak
duran eski zihniyet
Türkiye’nin geleceği ve
bağımsızlığı önünde de
en büyük manidir.

kucağına atarak çözecekti. Eşref Bitlis
ve benzerleri de eski siyasetin değişmemesi için çabalarken Amerika’nın
hedefi oldular.

Sürekli bu gelgitler içinde 2000’li
yıllara gelindi ve Batıcı olmayı ikbal
sananlar kazığın kralını Ergenekon
operasyonlarıyla Batı’dan yedi. Başkan Tayyip Erdoğan’ın faka bastırmasıyla alt üst olan FETÖ kalkışması
sonrasında ipten dönen bu adamlar,
eğer tersi olsaydı sabahı göremeyecekti, bunu kendileri de çok iyi
biliyorlar. Yedikleri kazığın acısıyla
Erdoğan’a can simidi gibi sarıldılar.
Çünkü Erdoğan, tankın önüne dikilen halkın lideridir. 15 Temmuz’da
çile ve zaferde Müslüman halkla ve
Erdoğan’la belli bir derecede ortaklık
etmiş olan bu kesimin yazar çizer
takımı ve dayandığı burjuva kesimi
gavurlukta inat ederek, FETÖ uşaklığında karar kıldılar. Hatta kimi
subaylar da İslam düşmanlığı saikiyle o tarafa yamandı ve bundan hiç
utanmadı. Yine de bürokrasi içinde
özellikle asker içinde ciddi bir kesim,
Erdoğan’ın zaruret olduğunu anladı.
Müslüman halkın dinamizmini de
gördüklerinden eski alıştıkları ne
varsa hepsinin bittiğinin farkındalar.
Bu devlet nihayet Erdoğan liderliğinde bağımsızlık yolunda ciddi
adımlar atıyor. Silah sanayi ve yeni
enerji kaynaklarının aranıp bulunması gayet önemli adımlar. Dış
siyasette rakip güçler çatışmasından
menfaat devşirmek de gayet mantıklı. Türk dünyasına, Afrika’ya açılım
da güzel. Yavaş yavaş Arap alemiyle
ilişki kurulması da akıllıca ve olması
gereken.
Ama ülke içine yani her şeyin ana
dayanak noktası olan Anadolu’ya ve
Anadolu insanına gelince değişen bir

şey yok. Hakiki manada bağımsızlığın kazanılması önünde en büyük
engel olarak eski Kemalist zihniyet
halen yerli yerinde duruyor. Her türlü din dışılığı körükleyen bu zihniyet
en başta Batı kuyrukçuluğunu da
körüklediği için yapılan her şey aynı
anda yıkılmaya müsait bir zemin
üzerinde duruyor. Bu haliyle müsbet
ilerleme önünde engel olarak duran
eski zihniyet Türkiye’nin geleceği ve
bağımsızlığı önünde de en büyük
manidir. Ne garip değil mi, Türkiye’de eski düzeni kuran Batı kendine
yeni format atarken, bizimkiler hala
eski kafayla bağımsızlık elde etmeyi
umuyor. Çaba hedef olarak doğru
ama esas ve usûl olarak son derece
problemli. Genç nesiller 1984 romanındaki köle adaylarına benzemeye
doğru giderken, hangi bağımsız
ülkeyi hangi insanlara bırakacağını
düşünmeden hareket etmek içi boş
ve yaşatılamaz bir devrim gerçekleştirmek demektir. Bu da karşı tarafın
eline bizi nihai yenilgiye uğratması
için en büyük kozu verir. Elinde devlet aygıtıyla nesiller yoğurmak yerine
global lağımın her türlü atıklarının
bu milletin ve çocuklarımızın üstüne
boca edilmesine seyirci kalan iktidar
bugün yaptıklarını yarın kime emanet edecek ki.
Daha önce bir yazımda “başkan
sen ne istiyorsun?” diye sormuştum.
Bir de onunla ittifak etmiş olan Kemalist, seküler her neyse, hala eski
zihniyeti terk edemeyen askerler ve
devlet erkânına soralım, siz ne istiyorsunuz? Bağımsız devlet, başı boş
millet mi? Deforme olmuş insanların

yorum

çoğunluğu elde etmesi durumunda
hastalıklı demokrasiye dayanarak
işler nereye varır bir düşünün. Kimsenin ciddiye almadığı düşmanı kovduk, bağımsız Türkiye laflarıyla millet mi terbiye edilir? Karabağ zaferi
olduğunda memlekette yaprak kımıldamadı farkında mısınız? Kazanılan
zaferin büyüklüğü karşısında yer
yerinden oynamalıyken, öküz ve tren
ilişkisini yahut çelişkisini müşahede
ettiğinizde ne oluyor demediniz mi?
Kıbrıs Harekatı yapıldığında Mersin’e
akın edip bizi de askere alın diyen
millet nerde, kazandığı zafer yerine
tuttuğu takımın şampiyonluğu için
sokağa dökülen sürüler nerde? Hala
şehid ve gazi dedelerinin hürmetine
ilahî sevkle canlı duran Müslüman
halkın heyecanı göz göre göre bozulan nesillerle beraber mezara mı
gitsin? Ayasofya’nın açılması hadisesiyle beraber ortaya çıkan kapatılma
ve kapatanın durumu korkunç bir
çelişki olarak ortada dururken, herkesin inanmadığı şeyi söylemeye
devam ettiğini bile bile çoktan ölmüş
Kemalizm’e yapışmakla ne yaptığınızı
sanıyorsunuz? Hele hele Kemalizm
üzerinden milleti yeni ufuklara mı
taşıyacağınızı sanıyorsunuz? Çoktan
vadesi tükenmiş bu 20. yüzyıl fosili
uyduruk ideolojiye canlıymış muamelesi yapmayı ne zaman bırakacaksınız? Z kuşağı veya her ne kuşağıysa, dijital çağ tarafından zihniyeti
şekillenen genç nesil bu masalla mı
adam olacak? Sandığınız kadar aptal
olmayan hatta sizden akıllı olan bu
çocuklar bu masallarla avunur mu
yahu? Müslüman milletin ve çocuklarının terbiyesini bir türlü İslam’da
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Kemalizm üzerinden
milleti yeni ufuklara
mı taşıyacağınızı
sanıyorsunuz? Çoktan
vadesi tükenmiş
bu 20. yüzyıl fosili
uyduruk ideolojiye
canlıymış muamelesi
yapmayı ne zaman
bırakacaksınız?
Z kuşağı veya her ne
kuşağıysa, dijital çağ
tarafından zihniyeti
şekillenen genç nesil
bu masalla mı adam
olacak? Sandığınız
kadar aptal olmayan
hatta sizden akıllı
olan bu çocuklar bu
masallarla avunur mu
yahu?

aramaya yanaşmıyorsunuz. Ziyan
olmaları karşısında vebalimiz var
diye içiniz de sızlamıyor. Aniden
bunlar çıkıp kral çıplak deyiverse
nerenizi neyle örteceksiniz?
Kürtler hakkında eski ulus devlet
ıvır zıvırı çerçevesinde ne çözüm bulunacak veya Kemalizm’in harcadığı
Kürtler, seküler istismarcılar ve eski
Kemalist zihniyet arasında ezilmeye

7

devam mı edecek? Asıl suçlu Kemalizm iken mazlum Kürd’ü istismar
edenlere karşı hala Kemalist diskurla
savaşmaya devam ediyorsunuz. Kürtler iyice seküler ve ırkçı olsun diye
mi yapıyorsunuz? İmparatorlukları
yıkmak için uydurulmuş ulus devlet
masalı devam ederken Kürtlerle devletin durumu savaş dışında nereye
gidebilir ki. Üstelik seküler hainlerle
yan yana olmaya ittiğiniz Kürtlerin
oyuyla tarihe gömülebilirsiniz, kör
müsünüz? İbda Mimarı ta 1991 yılında İslamî bir rejim çatısı altında
federasyon teklif etmişti. Siz Kürtleri yenme hırsıyla onları Amerika
ve İsrail’in kucağına ittiniz. PKK’yı
yendiniz mi? Bunca yıllık savaşın
sonunda hala bu mesele Türkiye’nin
birinci meselesidir. Laiklik ve üniter
devlette ısrar ettiğiniz sürece sona
ermeyeceği kesindir. Üstelik siyasi
olarak Kürtler avantajlı duruma geçmiştir. Hadi dese ki adamlar din kardeşiyiz barışalım, geçmişte Kürtlere
karşı işlenmiş suçları kabul edecek
misiniz? Etmeye niyetiniz olmadığı
için Kürtler barışmak istese de sizin
yüzünüzden bu iş zora girebilir ve en
sonunda sizin yüzünüzden Kürtler
Anadolu’dan kopabilir.
İşte, şu son zamanlarda Sedat
Peker vesilesiyle Kıbrıs’ta Kutlu Adalı
cinayeti ve Suriye’de bazı muhalif
gruplara silah gönderilmesi hadisesi
gündeme geldi. Eğer Kutlu Adalı
cinayeti doğruysa iş Korkut Eken’e
atıp tutmakla olmaz. Dönemin bütün MGK üyeleri bu işin içinde, Süleyman Demirel’den tutun Teoman
Koman’a kadar. Yani çoğu 28 Şubat
Darbesi içinde olan zevat. Ne olacak

şimdi? Kutlu Adalı Kıbrıs’ı emperyalist Batı’ya entegre etmek istiyordu
siz de onu yok ettiniz diyelim. Milli
menfaatlerimiz için yaptık deseniz,
millet de der ki, Kıbrıs’ı kumar ve
fuhuş adası yapmak mı milli? Ne diyeceksiniz? Evet Türkiye devleti olarak bu suçu işledik deseniz düşmana
koz, diyemezsiniz, denmez de zaten.
Bu ne yaman çelişki!
Suriye’de de PKK tehdidine karşı
Türkiye silah gönderdi diyelim. Ne
olacak şimdi? Aman Kürtler devlet
olmasın. Peki orda silah verdiğiniz
Araplara ve hali hazırda Türkiye
kontrolünde olan gayri Türk unsurların yaşadığı yerlerde, Suriye’nin
İngiliz’e nasıl terk edildiğini bilen bu
insanlara Kemalist masallar anlatarak münafıklık ederken onları da
size karşı münafıklığa zorladığınızı
görmüyor musunuz?
Öz babası olan İttihad Terakki’nin
suçlarını sürekli inkar yoluyla gizlice
sahiplenen ve kendi suçlarını sürekli
yalan ve masalla yutturmaya çalışan
Kemalizm, artık Kemalistler için bile
ağır yük haline gelmiştir. Bu yüzyılda
bu palavra sökmez. İnad etmeyi bırakın. Sadece Kıbrıs bile hem Anadolu’da hem de gittiğiniz ve gideceğiniz
her yerde ne yaptığınızı ve ne yapacağınızı açıkça göstermeye yeter. İngiliz işgalinden Rum tasallutuna düşmüş Kıbrıs halkının topraklarını açık
hava kerhanesine çevirdikten sonra,
“bu Kıbrıslılar Rum zulmünü unuttu,
kanları bozuk” demekle olmuyor.
Kendi payınızı inkar etmeyin. Yarın
Kürtler savaşmayı bıraksa, siz yine
gidip okullarda merhum Şeyh Said’e
küfür etmeye kalkacaksınız. Sonra
ipler gene kopacak. Vatan millet deyince canını hiçe sayan ve tankların
önüne dikilen Müslüman milletle
barışmak yerine, üç kuruş dünyalığı
için ATM kuyruğu bekleyip makarna
stoklamaya çalışan tamamı “made
of Kemalizm” damgalı Batıcı seküler
kesimle daha çok benzerlik içindesiniz. Buna rağmen onlara yaranamıyorsunuz. Eskiden böyle değildiniz
aslınıza dönün diyorlar. Müslüman
halk da daha eskiden sen bizdendin
bize dön diyor. Sizse bu komik piyeste ucube rolünü oynamaya devam
ediyorsunuz.
Daha önce Büyük Doğu-İbda ideolojisine bağlı olarak devlet bürokrasisinin rejim değişikliği yapmasından
bahsetmiştim. Yapın da şerefi de size
kalsın dedik. Mantıklı bir geçiş süreci planlayarak bunu gerçekleştirmek
sizin elinizde. Biz, teklifimizle beraber farkındayız demeye çalışıyoruz
ve farkında olmanızı istiyoruz.
Bilmem farkında mısınız?
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söyleşi: faruk hanedar

DOÇ. DR. YUSUF DINÇ:
MEVCUT PARA DÜZENI
MUTLAKA ORTADAN
KALKACAK!
Pandemiyle beraber dünyada dijitalleşme de arttı. Dijitalleşmeyle beraber ise e-ticaret siteleri aşırı büyüme
sağladı. Özellikle Amazon ve benzeri
şirketleri misal verebiliriz. Zaten üst
düzeyde var olan gelir dağılımı adaletsizliği de hat safhaya çıktı. Her geçen
gün de artıyor. Dünyanın bundan kurtulabilmesi için çare nedir sizce?
Sualinize paradigma değeri
üzerinden bir cevap vereyim… Zaten bozuk olan gelir dağılımı “x”
lehine bozukken şimdi de “y” lehine
el değiştiriyor. Önceden geleneksel
kanalların fonksiyonunu şimdi dijital
pazar yerleri yapıyor. Profiller değişiyor yâni. Gelirdeki adaletsizliği
bu değişim artırmadı, zaten varolan
adaletsizlik el değiştirdi. Kapitalizmin
“espri”si de budur. Kapitalizm kendi
kendini sömürür! Kapitalizmin kuşaklara ayrılabilecek karakteristikleri
vardır. Bugünkünün adı “finansal kapitalizm” ve vahşi kapitalizmi sömüren odur. Önceki “vahşi kapitalizm”
idi, o da vahşi olmayanları sömürerek
var oldu. İlk kuşak kapitalizm herkesi
sömürdü, Latin Amerika’yı misal
verebiliriz. Kapitalizm ya da rekabet
temelli iktisadi paradigma esasında
kendi üretim faktörlerini sömürdü…
Onların sömürülecek bir yanı kalmayınca, içten içe “kendi yarattığı” kapitalistleri sömürmeye döndü. Temel
problem, paradigma…
Kapitalizmin paradigma değeri
ne? Rekabet… Kapitalist rekabeti
yapıcı bir olgu olarak göremeyiz.
Kapitalist rekabet kavramı, tokuşma gibi savaşçı bir mânâ ifade eder.
Bu paradigma değeri, önce üretim
faktörlerinin sonra da kapitalistlerin
birbirini sömürdüğü bir dünya ortaya
çıktı. Joseph Alois Schumpeter’e bakalım. Diyor ki, “Kapitalizmin sonu,
tekelleşmesi tekamüle erdiğinde olacaktır!” Yâni “Kapitalizm kendi rekabeti içinde, tekelini ortaya çıkaracak.
Oraya gelince kapitalizm nihaî amacına ulaşacak, başarıya ve bir taraftan
da sonuna ulaşmış olacak.” der Schumpeter. O süreci yaşıyoruz. Daha
önce sanayicilerde olan servet, şimdi
teknolojiyi elinde tutanlara geçti. El
değiştirdi. Sizin de belirttiğiniz gibi,
adaletsizlik çok daha güçlenecek ve
tekelleşme süreci de gerçekleşecek.
Bunun başlayışını pandemi sürecinin
etkilerinde değil de; verinin tekelleşmesi meselesinde bulmak lâzım.
Verinin tekelleşmesi hâdisesidir yaşa-

Bu para sistemi
mutlaka ortadan
kalkacak; çünkü
bu sistem insanlara
güven duygusu
vermiyor, ki kendisi
de güven üzerine
kuruludur. Dijital ve
kripto paralar da buna
tepki olarak ortaya
çıkmıştır. Anarşinin
güçlü bir tabanı var;
fakat yanlış tezlerle
tartışılıyor. İnsanların
oto kontrol duygularıyla
bir medeniyet inşa
edebileceğini tartışan
bir teori. Ama pratiğe
geldiğinde anarşinin
toksik yönleriyle ele
alındığını görüyoruz.
Buna rağmen yanlış
anlaşılmış anarşinin
tabanı da çok
genişliyor. Bizim de bu
meseleye çözüm için
çalışmamız gerekiyor.

nan. Onu geri çeviremiyorsun artık,
onun sahibi “mutlak” bir vesayet
kurar. Finans kapitalizmiyle tekelleşmeyi denediler aslında. Ama paranın
sahibi mutlak bir vesayet kuramadı;
ama verinin sahibi bunu yapabilir. Şu
anda oynanan oyun bu her zamanki
kurgu…
G7’de sosyal medya şirketlerine
vergi zorunluluğu getirilsin diye bir
karara varıldı. Devletlerin bu şirketlerin büyümesine karşı tavrı ne yönde?
Birlikte el ele mi yürüyecekler yoksa
devletler yeniden daha baskın mı olacak?
Bunlar, devlet üzerinde de bir
baskı unsuru hâline geldiler. Bu biraz
da anarşist köklerden beslenen; fakat “zır kapitalist” bir gelişim süreci.
Anarşist görünen, aslında ise öyle olmayan bu süreçte önünde durulamaz
bir gelişim görüldü. Şimdi ise devlet

başkanlarının paylaşımlarını engelleyerek elde ettikleri gücü kullanıyorlar. Arama motorlarındaki veri
derinliğine sadece sizin sahip olduğunuzu düşünün. İnanılmaz bir güç
elde edersiniz ve bu güç kendisini
kullandırır.
Evet, ilginç bir noktaya geliyor
mesele; sosyal medya kendisini “yargı mekanizması” yerine koyuyor ve
kendince hükümler vererek Amerikan
başkanının paylaşımını engelleyebiliyor.
Kendince bir devlet rolü oynuyor.
Kendisi kurallar belirlemiş durumda.
Bu kuralları herkese dayatıyor, bir
devlet başkanına da, şuna da, buna
da... Bunu doğru okumak lâzım.
İnternet âleminde bir alternatif devlet kuruluyor. Bu devletin bir parası
var. O para veya bu para, önemli
değil, akçesi var. Kripto paraların
anonim olma mevzuunu da doğru anlamak gerek. “Bunun sahibi
kim?” diye soruluyor. Bunun sahibi
olursa, kendi varlığıyla çelişir zaten.
Mevzu sahibinin olmamasında yani
anonim olmasında. Belli bir anarşist
yaklaşım var, buna doğru eğilim var.
İnsanlar dünyanın hiçbir yerinde ne
güvende hissediyor ne de özgür! Bir
bunalım içerisindeler. Bu yapılar da,
bahsettiğimiz boşlukları dolduruyor.
Herhangi bir devletin, Amazon kadar
güven vermediğini düşünün… Ya
da Twitter kadar güven vermediğini
düşünün… O boşluğu dolduracak,
“yeni kapitalist düzen” ya da “yeni
dünya düzensizliği
“… Rekabet

probleminin uzantısı olan bir şey.
Kripto paradan misal verdiniz.
Güven dediniz… Bu çerçevede Türk
lirasının vaziyetine de temas edebiliriz
zannediyorum. Türk lirası klasik bir
paranın sahip olması gereken vasıfları
karşılıyor mu? Niçin sürekli değer
kaybediyor? Devlet nasıl bir politika
seyrediyor burada?
Klasik bir paranın sahip olması
gereken unsurları karşılıyor; ama o
klasik para düşüncesi demode bir
düşünce… Bunu görmek lâzım. Sadece Türk Lirası için değil, klasik
olan tüm para birimleri için aynı
problemlerden bahsedebiliriz. Bir
dönüşüm var, bunu anlamalıyız.
TL’nin kendi handikapları da var,
o da ayrı bir mesele. Paralar artık
yeterli güven sunmuyor. TL’nin karşıladığı etki, aslında doların da bir
problemi. Doların yüzleşeceği şeyle,
TL daha erken yüzleşiyor.
TL’nin içinde bulunduğu durum,
büyük bir zarara sebep olmuyor mu
bizde?
Oluyor. Ekonominin genel gidişatı kur dengesi üzerinden, paranın
değeri üzerinden okunabilir. Küresel
bir sisteme entegre olduğumuzu
düşünün, birçok girdi ithal. Kurdaki
değer kaybı ekonominin satın alma
gücünü olumsuz etkiliyor. Ekonomideki varlıkları da döviz cinsinden
ucuzlatıyor. TL cinsindeki varlıklar
diğer para birimlerine göre inanılmaz
ucuz… Bu kadar ucuz olmamalı,
olamaz dediğimiz durum fiyatının
artması yani enflasyon anlamına

söyleşi

gelir. Bir milyoncu diye bir iş modeli
olduğunu hatırlayın. Tüketim mallarında 1 lira ve altında ürün kalmadığını analiz edebilirsiniz. Bu güzel de
bir araştırma konusu olur.
Devlet nasıl bir politika seyrediyor,
sanki kasıtlı olarak TL’nin değer kaybına yol açıyor ve bu konuda bir şey
yapılmıyor gibi bir manzara var.
Öyle düşünmek yanlış olabilir;
fakat bazı kararlar hakikaten etkili
oldu. Merkez Bankası başkanı değiştiğinde 7 TL civarındaki dolar kuru
8’e çıktı, diye yorumlanıyor. Reel
gördüğünüz kurdu. Psikolojik olaraksa kur 5 TL’den 10’a çıktı… 5 lira
civarındaki adil kur hesabı artık Bloomberg gibi referans kaynaklardan
dahi duyurulmuştu. Bu kaynaklardan
daha önce gene Baran Dergisinde
benzer bir adil kur fiyatlaması tespit
ettiğimizi konuşmuştuk. Psikolojik
olarak, doların düşeceği beklentisi
vardı. 5,5’e kadar düşer, diye konuşuluyordu. Oradaki hikâye, 7’den 8’e
çıkma hikâyesi değildir. 5’den 10’a
çıkma hikâyesidir. Bence doların 5
TL seviyelerine gideceği görülemedi
ve bunlar yaşandı. Yani dolar kurunun psikolojik olarak 5 TL fiyatlanma
potansiyeli okunamadı. Sonra da aynı
psikolojinin ters çalışması tetiklendi
ve kur psikolojik olarak 10 lira seviyesine gitti…
İhtisas alanı ekonomi
olmayanların, karar verildiği
anda anladığı şeyi idarecilerin
anlayamamış olması size de garip
gelmiyor mu?
Türkiye ekonomisinin paradigmasını revize etme gibi bir düşünce
var diye anlıyorum. Kapitalist rekabet
paradigmasıyla arzu edilen hedef arasında bağ kurmak zor. Mesela kamuoyu ekonomi yönetiminin kararlarıyla rekabet ediyor gibi duruyor. Yatırım saikiyle verilen kamu garantili
uygun maliyetli krediler alınıp döviz
yatırımı yapılıyor. Fakat kamuoyu
da ekonomi yönetiminin kendisiyle
rekabet ettiğini düşündüğünde bu
tepkiyi veriyor. Rasyonalitesini kaybetmiş haller doğuruyor kapitalizm.
Doğru paradigma ne? Mesele insanın
dünyadaki varlığı ve iktisadi sürdürülebilirliği ise dayanışmadan başka
cevap kalmıyor. Ana akım bilimde
Darwinci tezler reddediliyor artık,
rekabetin değil dayanışmanın üzerine
türlerin varlığı. Asıl değerin olarak
dayanışma tartışılıyor. Bilimdeki bu
kırılma ekonomiye de yansıyacak.
Anlamak gerek bunu.
Peki kripto paralar kullanılabilir
bir hâle gelebilir mi?
Bunun para olduğuna insanlar
ikna olursa mümkün.
Manipülasyona çok açık ve ademi
merkeziyetçi bir yapı…
Zaten ortaya çıkış esprisi, para
için merkezi bir güvenin değil makul

10 - 16 Haziran 2021

Altın standardı esasında
çok tartışılan bir şey.
Taraftarı da karşıtı
da çok. Karşıtı olan
neye karşı olduğunu
bilmiyor, destekleyenler
de tam anlamıyla
izah edemiyor. Ben
de bu tartışmayı
açmak gerektiğini
düşünüyorum. Ben de
bir çalışma üzerindeyim,
bunu da sizin vesileniz
de duyurmuş olayım.
“Anarşiden Önce Son
Çıkış: İslâm Ekonomisi
Üzerine Bir Deneme”
başlıklı bu kitapta,
ben de bakırın reel
ekonomik anlamının
daha güçlü olduğunu,
ekonomi büyürken
değeri artan küçülürken
de değeri düşen
bir varlık olduğunu
vurguluyorum.

kanıtın varlığıdır. Kripto paranın
paradigması bunun üzerine kurulu.
Kapitalizm sürekli genişleyen
ve büyüyen bir ekonomik sisteme
mahkûm; fakat krizleri üreten de bu
yapı ve dolayısıyla bunun bir noktada
durması gerekiyor. Paranın bir emtiaya endekslendiği bir dönem görebilir
miyiz; mesela altına?
Bunu daha önce de konuşmuştuk.
Altının da spekülatif fiyatlanmasından ötürü bunun zor olacağını dü-
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şünüyorum; liraya yapılan atakların
aynısı altına da yapılabiliyor. Ayrıca
büyümenin hâkim olduğu bir modelde bu mümkün değil.
Bu durumda paradigmanın tamamen değişmesi gerekiyor yani?
Evet paradigmanın değişmesi gerekiyor ve bu noktada altından ziyade
reel sektörle daha ilişkili bir emtia
olan bakırın bu noktada düşünülebileceği kanaatindeyim.
Biz de “altın standardı”ndan bahsederken esasında değeri stabil bir
emtiaya endekslemek suretiyle manipülasyondan kurtarılabileceğine işaret
etmek istiyoruz. Doların 10 lira olmasından ziyade 2-3 liralık bantlarla inip
çıkması daha tehlikeli ve sermayenin
yurtdışına çıkışına da kapı aralıyor.
Bu paradigmada altın standardının ilan edilmesi, kapitalizmin baş
edemeyeceği bir bunalıma sebep
olur. Altın standardına geçildiği
anda develüasyon plânının da hazır
olması gerekir. Geçmişte enflasyon
sebebiyle paraya “0” eklenmesi gibi
bu kez de tersine kuruşlar ve daha
küçük birimler oluşturulması gerekir.
Üstelik bugün 100 liraya sattığınız
malı yarın 80 liraya satmak zorunda
kalırsınız eğer bu paradigmada düşünürseniz. Dolayısıyla bu noktada
en iyi tercih ekonominin dinamiklerine daha doğru tepkiler veren bakır
olabilir. Bakır reel ekonomik aktivite
ile ilişkili bir performans gösteriyor.
Elbette finansal manipülasyona diğer
varlıklar gibi açık ama rasyoneli daha
güçlü. Bunun üzerine bir çalışma
yapılabilir; ama altın ve gümüş fazla
spekülatif fiyatlanıyor ve bu fiyatlama
dengeleyebilecek herkesin kudretini
aşabiliyor.
Ortada çok büyük bir problem
varken, herkes görmezden geliyor,
argo tabirle birileri bu işten malı götürüyor, zararı ise millete dokunuyor.
İnsanlar bunu göremiyor aslında.
Bundan 50-100 sene sonra bugünkü

para sistemini hocalar anlatmaya
çalışacak anlatamayacak, öğrenciler
anlamaya çalışacak anlayamayacak.
O derece karmaşık bir sistem
var. Bugünkü merkez bankacılığı
sistemi bildiğiniz enflasyon üretme
sanatı. Kapitalizm ile yürüdükçe
bu para modeli sürdürülemez
olmaya doğru ilerliyor. Matbaada
bastığımız varlıklar ile reel varlıkları
değiştiriyoruz. Bugünkü ekonominin
bu karışıklığından dolayı insanlar
sorunu göremiyor olabilir.
Altın standardı esasında çok tartışılan bir şey. Taraftarı da karşıtı da
çok. Karşıtı olan neye karşı olduğunu bilmiyor, destekleyenler de tam
anlamıyla izah edemiyor. Ben de bu
tartışmayı açmak gerektiğini düşünüyorum. Ben de bir çalışma üzerindeyim, bunu da sizin vesileniz de
duyurmuş olayım. “Anarşiden Önce
Son Çıkış: İslâm Ekonomisi Üzerine
Bir Deneme” başlıklı bu kitapta, ben
de bakırın reel ekonomik anlamının daha güçlü olduğunu, ekonomi
büyürken değeri artan küçülürken
de değeri düşen bir varlık olduğunu
vurguluyorum.
Bu para sistemi mutlaka ortadan
kalkacak; çünkü bu sistem insanlara
güven duygusu vermiyor, ki kendisi
de güven üzerine kuruludur. Dijital
ve kripto paralar da buna tepki olarak
ortaya çıkmıştır. Anarşinin güçlü bir
tabanı var; fakat yanlış tezlerle tartışılıyor. İnsanların oto kontrol duygularıyla bir medeniyet inşa edebileceğini
tartışan bir teori. Ama pratiğe geldiğinde anarşinin toksik yönleriyle ele
alındığını görüyoruz. Buna rağmen
yanlış anlaşılmış anarşinin tabanı da
çok genişliyor. Bizim de bu meseleye
çözüm için çalışmamız gerekiyor.
Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız
için.
Estağfurullah, ben de teşekkür
ederim.
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BAŞÖRTÜLÜ KADINA YUMRUKLU SALDIRI!
Öğretim görevlisi Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı parkta oturup
sohbet ederken, Eray Ç. isimli şahıs
tarafından sözlü tacize ardından da
yumruklu saldırıya uğradı.
Her fırsatta Müslümanlara nefretini gösteren Kemalist yobazlar,
taciz ve tecavüzlerinde dur durak
bilmiyor.
Nişantaşı'nda bir parkta oturan
akademisyen Neşe Nur Akkaya
ve kız arkadaşına başörtülü oldukları için "Burada sizin gibileri
istemiyoruz. Gidin başka yerlere.
Gaziosmanpaşa’ya gidin!" şeklinde
nefret söylemlerinde bulunan Eray
Ç. daha sonra yumruklu saldırıda
bulundu.
Genç kadın darp raporu alarak
şikayetçi olurken, gözaltına alınan
ve ifadesinde saldırıyı itiraf eden
Eray Ç. serbest bırakıldı. Neşe Nur
Akkaya'nın kardeşi duruma sosyal
medyadan isyan ederek "Bu şahıs
elini kolunu sallayarak gezecek
mi?" diye sordu ve Eray Ç'nin tutuklanması için çağrıda bulundu.

Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi
Akif Akkaya, sosyal medya hesabından saldırı ile alakalı şunları
söyledi:
“Dün başımıza gelen olayı
sizlere kısaca bahsetmek istiyorum.
Ablam ve arkadaşı Nişantaşı Mıstık
parkında oturuyorlarken arkasında
oturan bir kişi ablama önce sözlü
tacizde bulunuyor. Sözlü tacizden
önce de bir süre ablam ve arkadaşını bakışlarıyla rahatsız ediyor.
Ardından bir şeyleri bahane edip
ablamın yanına gelip bağırmaya
başlayan bu şahıs, ablamın cevap
vermesi üzerine ablama yumruk
atmaya başlıyor. Ablama "Burada
ne işiniz var, siz ve sizin gibileri
istemiyoruz. (Ablamın başörtüsüne laf atıyor.) Gidin başka yerlere,
çok parkta oturmak istiyorsanız,
Gaziosmanpaşa’ya gidip oturun!"
gibi birçok nefret söyleminde bulunuyor.
Ablamın da "Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde
oturabilirsin” demesi üzerine

ablama elindeki enerji içeceği şişesi
ile vurmaya başlamak suretiyle
yumruk atmaya başlıyor.
Darp raporu ektedir.
Ablam araştırma görevlisi ve bu
hafta işine gidemiyor.
Bu şahıs elini kolunu sallayarak
gezecek mi?
Ayrıca belirtmiş olayım, şahıs
ifadesinde vurduğunu reddetmiyor.
Şahsın yanındaki arkadaşları da
şahsın birçok kez yumruk attığını
polise ifadesinde verdiler.
Olaya birçok polis memuru
ve vatandaş da şahit oldu. (İfade
verdiler.)
Yine polis ifadelerinde nefret
söylemlerini de, şiddet uyguladı-

ğını da kabul ettiler. Sadece ablam
başörtülü olduğu için ablama ve
arkadaşına saldıran bu faşist düşünceli #ErayÇakınTutuklansın”
Gözaltına alındı ve serbest
bırakıldı
Gözaltına alınan Eray Ç.
ifadesinde Neşe Nur Akkaya'ya
saldırdığını ve nefret söylerimde
bulunduğunu itiraf etti. Saldırganın
arkadaşları ve diğer görgü tanıkları
da yumruklu saldırıya şahit olduklarını ifadelerinde beyan etti.
Müslüman memleketinde,
Müslüman olduğu için bir kadına
saldırma cüreti gösteren Eray Ç.
ifadesi alındıktan sonra serbest
bırakıldı!

SAPIK LGBT’LILER MITING YAPACAKMIŞ

TAKSIM’DE MÜSLÜMANLARA SALDIRAN
YOBAZA 5 YIL 4 AYA KADAR HAPIS ISTENDI
Taksim İstiklal Caddesi'nde
çarşaf giyen üç Müslüman kadına yönelik, "Siz Türk müsünüz,
Arap mısınız? Bu ülkede kara
çarşaf yasak, gidin namaz vakti
namazınızı kılın. Defolun Arabistan'a" diyen bağnaz hakkında
soruşturma başlatılmıştı.
78 yaşındaki Emel C.’ye,
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Hakaret" suçlarından 5
yıl 4 aya kadar hapis istemiyle

dava açıldı. Çarşafın kanunen
yasak olduğunu iddia eden
kadın ile çarşaflı genç kızların,
"Özgür bir ülkede yaşıyoruz."
sözleri üzerine, "Çok özgürüz
ama çarşaf yasak. Siz gerici
misiniz? Arabistan’a defolun!"
demişti. Yobazın tacizine muhatap olan Halime S. ise dergimize yaptığı açıklamada “Kimse
dinimize karışamaz! Umarım
gereken ceza verilir!” demişti.

BOĞAZIÇI ÜNIVERSITESI'NDE
TİP'LI FEYZI ERÇIN IÇIN PROTESTO
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu’ya yönelik öğrenci
ve akademisyenlerin protestoları
devam ederken, öncülüğünü LGBT’lilerin yaptığı protestolarda ön
saflarda yer alan Boğaziçi Üniversitesi yarı zamanlı personeli TİP’li
Feyzi Erçin’in görevine son verildi.

Erçin’in fiili olarak ihraç edilmesinin ardından yine eylemler başladı.
Kampüs içerisinde eylem yapmak isteyen protestocular polis tarafından
dışarıya çıkarıldı. üniversite kampüsünün içerisine girmek isteyen protestoculara yine polis ve güvenlikler
tarafından müdahale edildi.

Toplumum temel taşı olan aileyi
kökünden dinamitlemek, yapısını
bozmak ve yerine fıtrata mugayir
bir yapı ihdas etmek için köpürtülen
LGBT sapkınlığı, Müslüman memleketimizde kendisine yol bulmak için
her şeyi deniyor. Esas meselesi bu
olan; fakat “kadın hakları” martavallarıyla savunulan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi kararının ardından, bu sözleşmenin asıl maksadının
sapıklığı yaygınlaştırmak olduğu her
geçen gün daha anlaşılır bir şekilde
ortaya çıkıyor.
20 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile aileyi yıkma eşiğine
getiren İstanbul Sözleşmesi’nden
Türkiye’nin tek taraflı olarak çekilme
kararını protesto etmeye hazırlanan
LGBT’li sapıklar, 19 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da “İstanbul
Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz Mitingi” düzenleyeceklerini açıkladılar.

Mor Dayanışma sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını
tanımıyoruz. Kadınlar, LGBTİ+'lar
haklarına, hayatlarına sahip çıkıyorlar. 19 Haziran Cumartesi günü
İstanbul'da ‘İstanbul Sözleşmesi'nden
Vazgeçmiyoruz Mitingi’nde yan yana
geliyoruz.” ifadeleri yer aldı.
Avrupa Konseyi tarafından Türkiye’ye, “Kadına Yönelik Şiddet; Ev
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair” adı altında dayatılan sözleşmenin, Müslüman aile
yapısından uzak ve tamamen sapkın
LGBT’lilere, yeni haklar tanımak
üzere, normal insanlar gibi toplumların içinde hayat sürmelerine göre
tasarlanmış olduğunu, sapkın güruhun sözleşme için eylemler yapmasıyla faş oluyor.
Haber-yorum: M. Taha İnci

BIR ÖĞRETIM GÖREVLISININ DAHA
DERSLERINE SON VERILDI
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör
protestolarında bulunan Feyzi Erçin'in ardından öğretim üyesi Ecmel
Ayral da görevinden uzaklaştırıldı.
Geçen hafta Erçin’in Batı Dilleri
ve Edebiyatları Bölümü’nde sekiz
yıldır sürdürdüğü derse ‘öğrencilere
verdiği harf notlandırmasında sorun
görüldüğü ve eğitim ve öğretim

kalitesini olumsuz yönde etkilediği’
gerekçesiyle Prof. Dr. Melih Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci
tarafından son verilmişti.
Ayral ise rektörlüğün kendisini
“Gün-saat-sınıf belirlemek üzere
aranmayınca ben aradım ve öğrendim. Gerekçe nedir bilemiyorum.”
dedi.
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'AMASRA -1 KUYUSUNDA 135 MILYAR METREKÜPLÜK YENI BIR DOĞAL GAZ KEŞFI DAHA YAPILDI'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve
Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel
Atma Töreni'ne katıldı.
"Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1
kuyusunda 135 milyar metreküplük
yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı."
müjdesini veren Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Karadeniz'deki toplam
gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe
ulaştı." şeklinde konuştu. Erdoğan,
"Amasra-1 kuyusunun çevresindeki
sondajlama çalışmalarımız sürüyor.
İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli
haberler bekliyoruz." ifadesini kullandı. "Denizdeki doğal gazı karaya
üç etapta çıkarmayı planlıyoruz."
diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Birinci aşama deniz tabanında
kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal

Erdoğan, "Karadeniz'deki
toplam gaz keşfimiz 540 milyar
metreküpe ulaştı." şeklinde
konuştu. Erdoğan, "Amasra-1
kuyusunun çevresindeki
sondajlama çalışmalarımız
sürüyor. İnşallah bu bölgeden
yeni müjdeli haberler bekliyoruz."
ifadesini kullandı. "Denizdeki
doğal gazı karaya üç etapta
çıkarmayı planlıyoruz."

gazı işleyecek ve kullanıma hazır
hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki

tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır."
"Toplam 4 bin megavatlık

UD’I HIND’I YAĞININ YASAKLANMASINDA

ILAÇ ŞIRKETLERININ ETKISI VAR MI?
Faydaları saymakla bitmeyen ve Peygamberin Efendimiz'in (s.a.s.) hadislerinde tavsiye edilen
bu özel (!) bitkiye karşı bir anda bu denli fevri bir karar alınmasına sebep olarak, kullanım
dozunun şuursuzca ayarlanması olarak gösterilirken, suçun şuursuzlukta degil, tasarruf
edilende bulunması memleketimizdeki klasik idare anlayışını yansıtıyor.
Ud'i Hind’i (kust'ul bahr) yağının Cimer'e yapılan bir şikâyetten
dolayı satışı yasaklandı.
Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.)
hadis-i şeriflerinde tavsiye edilen
bitkilerden olan ve tedavi edici etkisinden bin yılllardır faydalanılan
Ud'i Hind’i bitkisinin yağının satışı
Cimer’e yapılan bir şikâyet dolayısıyla yasaklandı.
Yasaklanma sebebi
Faydaları saymakla bitmeyen
ve Peygamberin Efendimiz'in
(s.a.s.) hadislerinde tavsiye edilen
bu özel (!) bitkiye karşı bir anda
bu denli fevri bir karar alınmasına
sebep olarak, kullanım dozunun
şuursuzca ayarlanması olarak
gösterilirken, suçun şuursuzlukta
degil, tasarruf edilende bulunması
memleketimizdeki klasik idare
anlayışını yansıtıyor.
Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.)
"Tedavilerin en iyisi hacamat ve
kust'ul Bahr (Ud'i Hind'i)” diyerek
tavsiye ettiği, binyıllardır kullanılan ve faydaları sabit olan bu bitkinin yasaklanmasının ardında; "ne

öldürmek, ne yaşatmak, tek gaye
sömürmek!" ilkesiyle hayat süren
ilaç sektörünün olup olmadığı da
ayrı bir merak konusu.
Ud’I Hind’i bitkisinin faydaları
Ud'i Hind'i (kust'ul bahr) faydaları saymakla bitmeyen, vücudu
virüs ve bakterilerden arındırıp direnci arttırması ve bedeni hastalıklara karşı koruması ile eşi benzeri
bulunmaz bir bitki. Bademcik ve
boğaz hastalıklarında, astım, bron-

sit ve akciğer hastalıklarında da
direkt olarak tedavi edici özelliğe
sahip. Üstelik pandemi ile boğuştuğumuz bu dönemde muhtaç
olduğumuz bitkiler içinde de en ön
sırada.
Sosyal medyada da birçok insan
#udihindiyağıyasaklanmasın başlığı altında tepki gösterdi. Sağlık
Bakanlığı’ndan bu konu ile alakalı
bir açıklama bekliyoruz.
Haber-Yorum: Ramazan Sevinç

yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu
yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin
megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir
enerji yatırımını harekete geçirmiş
olacağız." dedi.

HDP'YE YENIDEN
KAPATMA DAVASI
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,
Halkların Demokratik Partisinin
(HDP) temelli kapatılması istemiyle
yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.
Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade
ettiği HDP'nin kapatılması istemli
iddianame, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığınca yeniden hazırlandı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850
sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi
Yaklaşık 500 partili hakkında
siyasi yasak istenen iddianamede,
partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

14
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Memleket Düşmanlarını FETÖ Suçlamasıyla Aklama!
Faruk Hanedar
15 Temmuz sonrasının en “moda”
alışkanlıklarından biri, bazılarının,
tavrını veya durduğu yeri beğenmediği kişileri “FETÖ’cü” diye kategorize edip damgalaması… Bu bazılarının geçmişte FETÖ ile kol kola
olduğu gerçeği ise işin trajikomik bir
hâl almasının vesilesi…
İktidarın politikalarını mı eleştirdin? “FETÖ’cüsün!”
Kendinin veya bir başkasının hakkını mı savundun? “FETÖ’cüsün!”
Hatta, Kemalist rejimin Müslümanlara yaptığı zulmü dile getirmek
için âyet meâli mi okudun? Yine “FETÖ’cüsün!”
İş artık sulandırmanın çok daha
ötesinde tehlikeli boyutlara geldiği
için bu meseleye temas etmek zarureti hasıl oldu. Memleket düşmanlığı
tescilli; fakat FETÖ ile alakası olmayan, emperyalizmin içimize yerleştirdiği nereden bakılırsa bakılsın belli
olan bazıları, “FETÖ’cü” diye kategorize edilmek suretiyle aklanıyor!
Bugüne kadar FETÖ’nün ne olduğu hususunda birçok tanımlama yapıldı. İslâm düşmanlığı malûm olanlar, FETÖ’yü sürekli “cemaat” olarak
tanımlamaya gayret etti. Meseleleri,
bu şebeke üzerinden tüm Müslümanları zan altında bırakmaktı. Kimi
Müslümanlar da buna âlet olmadı,
diyemeyiz. Bazılarına göre ise FETÖ,
cemaat görünümlü menfaat amaçlı
bir suç örgütüydü. Devlet ise tanımlamayı “terör örgütü” olarak yaptı.
Öncelikle tanımlamayı yapalım.
FETÖ, memleketimize Siyonist-Haçlı
ittifakının yerleştirdiği ajan yapılanmalardan biridir. Siyonist-Haçlı
ifadesi belki muğlak kalabilir, öyleyse şöyle diyelim, düpedüz CIA
yetiştirme ve yerleştirmesi bir ajan
şebekesidir; fakat buraya dikkat,
CIA tarafından teşekkül ettirilen ve
memleketimize yerleştirilen ajan yapılanmaların yekûnunun adı FETÖ
değildir, dolayısıyla her CIA ajanı da
FETÖ’cü değildir.
Zannımca yanlış da hatalı tanımlamalardan kaynaklanıyor ve dolayısıyla memlekette sinir uçlarına temas
eden ve kötü kokular yayılmasına
sebep olan her hadisenin arkasında
FETÖ dahli aranıyor… Bilhassa iktidar kanadı ve destekleyenler için
vaziyet böyle…
Oysa, II. Dünya Savaşı itibariyle
memleketin tüm kılcal damarlarına
sirayet eden ABD, sadece birkaç yapılanma ile değil, birbiriyle organik
olarak bağlantısı bulunan ve bulunmayan birçok yapılanmayla beşinci
kol faaliyetlerini yürütmektedir. Do-

Enver Altaylı

FETÖ ile bağlantısı
olmadığı hâlde
ajanlık faaliyeti
yürütmesi muhtemel
kişiler hakkında
FETÖ’cü olduğu
ithamı ile başlatılan
soruşturmalar, mevzu
bahis kişilerin ajanlık
faaliyeti yürütse dahi
FETÖ ile organik
bağlantısı olmadığı için
aklanmasına sebep
olmaktadır.

layısıyla, FETÖ ile bağlantısı olmadığı hâlde ajanlık faaliyeti yürütmesi
muhtemel kişiler hakkında FETÖ’cü
olduğu ithamı ile başlatılan soruşturmalar, mevzu bahis kişilerin ajanlık
faaliyeti yürütse dahi FETÖ ile organik bağlantısı olmadığı için aklanmasına sebep olmaktadır.
Bu çerçevede değerlendirilebilecek bir hadise geçtiğimiz hafta
yaşandı. İstanbul Milletvekili Ümit
Özdağ’ın geçen yıl (19 Ekim 2020)
bir televizyon kanalında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun
FETÖ’cü olduğunu ve Kazakistan
Türk İş Adamları Derneği’nin başkan
yardımcılığını yaptığını iddia etmişti.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı bir soruşturma başlattı.
Bu soruşturma neticesinde Kavun-

Ruzi Nazar
cu’nun bu örgütle irtibatını gösteren
somut bir veriye rastlanmadığı, Bank
Asya’ya para yatırmadığı, FETÖ ile
bağlantılı şirketlere para transfer etmediği, soyut beyan ve iddialar dışında delil bulunmadığı ifade edildi ve
Kavuncu hakkında kovuşturmaya yer
olmadığına karar verildi. Anlayacağınız Kavuncu aklandı.
Ümit Özdağ’ın iddialarının ardından Kavuncuların hikâyesi çokça
yazılıp çizildi. Hemen hemen tüm
siyasî oluşumların içerisinde, hem de
üst mertebelerde en az bir ferdi bulunan, mensupları milletvekili, belediye
başkanı, parti genel başkanlarının baş
danışmanı, milyonlara hükmeden
bir iş adamı ve daha birçok önemli
mevkide gördüğümüz Özbekistan
menşeli bu aile, CIA’nın bir dönem
bölge şefliği yapmış üst düzey ajanı
Ruzi Nazar ve onun yetiştirdiği ajan
Enver Altaylı üzerinden son derece
şaibeli bir hüviyete ve de hikâyeye
sahip. İnternette yüzeysel bir tarama
yapıldığında dahi bu ailenin nasıl bir
etki alanına sahip olduğunu anlamaya kâfi gelecektir.
II. Dünya Savaşı sırasında Sovyet
ordusundan kaçıp CIA’de önemli
mevkilere gelen, bölge şefliğine kadar
yükselen Ruzi Nazar da Özbekistan
asıllıdır. 1959-1971 yılları arasında
Türkiye’de dönemin istasyon şefi
Paul Henze ile birlikte görev yapmıştır; şu anda FETÖ’den cezaevinde
olan CIA görevlisi Enver Altaylı’yı
yetiştiren kişi de Nazar’dır; Enver
Altaylı da Özbek asıllıdır. Türkiye’de
Komünizmle Mücadele Dernekleri’nin kuruluşu, gladyonun yapılandırılması gibi faaliyetlerin başındaki
kişi olan Nazar, Fetullah Gülen’i
de tâ 1960’larda Türkiye’nin başına

belâ eden ekibin tepe kadrosunda
yer almaktadır. Anlayacağınız Ruzi
Nazar, Türkiye’de bağlantı kurduğu
herkesin araştırılması gereken -ama
öyle FETÖ’cü mü, değil mi gibi sığ
bir çerçevede değil-, Türkiye’yi Amerikan çiftliği hâline getiren isimlerin
başında gelmektedir.
Kavuncu ailesinin Ruzi Nazar ve
Enver Altaylı ile alâkasına gelirsek…
1938 senesinde Türkiye’ye gelen Kavuncu ailesinin büyüğü Abdurrahman Kavuncu, Ruzi Nazar ile yakın
arkadaştır. Türkiye’ye Kavunculardan
sonra gelen Altaylı ailesine kız vermiş, kız almıştır. Enver Altaylı’nın
annesi Kavuncuların kızıdır. Türk
Ocaklarında önemli mevkilerde bulunmuş, bir dönem milletvekilliği de
yapmış olan akademisyen Orhan Kavuncu’nun oğlu olan Buğra Kavuncu’nun annesi ise Enver Altaylı’nın
kız kardeşidir, yani Enver Altaylı
Buğra Kavuncu’nun dayısıdır. Nitekim Orhan Kavuncu, Enver Altaylı
tutuklandığında onun için elinden
geleni yapmış, tüm siyasî bağlantılarını kullanarak onu kurtarmaya çalıştığını şahsî web sayfasından kendisi
açıklamıştır. Enver Altaylı için “Enver
Altaylı benim kayınbiraderim olmanın ötesinde ağabeyimdir, fikir yolumun ilk taşlarını döşeyen kişidir.”
diyen Orhan Kavuncu, Altaylı’nın
tutuklanmasının ardından kendisi
hakkında da “FETÖ bağlantısının
araştırılması” için suç duyurusunda
bulunmuştur!
Anlayacağınız; memleketimizde
bir “karalama” aracı olarak görülen
“FETÖ’cü” damgası, artık bir “aklama” aracı olarak kullanılıyor!

iktibas

10 - 16 Haziran 2021

15

Türkiye’nin Adresi
İsmail Kılıçaslan
Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığım Cins Dergisi’nin ikinci sayısının
kapağında, camında Ayyıldız olan bir
tren kompartımanında bir dede ile
torununun yolculuk ettiği bir fotoğraf kullanmıştık. Kapak sözümüz ise
“Türkiye’nin adresi: Quo vadis mi fe
eyne tezhebun mu?” idi. Neredeyse 6
yıl olacak biz o kapakla çıkalı.
O beş yıl zarfında Türkiye bir
darbe ve bir sistem değişikliği gördü.
Fakat bizim Cins Dergisi’nin kapağında kullandığımız soru, önemini
kaybetmedi. Hatta diyebilirim ki
yıllar ilerledikçe önemini daha da
artırdı bu soru.
Kabaca söylemek gerekirse Türkiye’nin son yüzyıldaki büyük hikayesi
bu adresleme çabası etrafında örülmüş duruyor. “Batıya” ya da “doğuya”
doğru ortaya konulan çabalar aynı
zamanda Türk politik hareketlerinin
de belirginleştirici vasfı olarak durmuş hep orta yerde.
Şunu açıklıkla ifade etmek gerekir
ki “Türkiye’nin adresi” konusunda
Ercan Yıldırım’ın deyimiyle “kaplumbağanın üzerindeki mumla mutlu
olan” muhafazakar Türk sağının
oyun kurabilecek bir zihni neredeyse
hiç olmadı. Altı üstü vasat bir “eskiden ne kadar büyüktük değil mi
efendim?” nostaljisiyle mukayyet
muhafazakar Türk sağı bu konuda
söz alamaz. “Dünya sistemine yanlayalım” dışında bir önermesi olmayan
Türk tipi liberalizmin sağdaki, soldaki ve merkezdeki renklerinde umut
aramak da beyhude geliyor bana. Eh,
Türk tipi sosyal demokratların irabta
mahalli olmadığını söylemeye hacet
yok.
Gelelim klasik ideolojik yönelimlere. Bazı hakiki denemeleri ve bazı
hakiki adamların çabalarını dışarıda
tutarsak benim de mensubu olduğum
İslamcı ideolojinin neredeyse bütün
tezlerinden vazgeçtiğini, AK Parti
tecrübesinin İslamcılığı büyük bir
transformasyona uğrattığını itiraf
etmeyi bir borç bilirim. Dünyanın
hakim kültürel iktidar söylemlerine
yaslanarak “eşcinsellik, çevre vd.” ile
meşgul olmayı solcu olmakla eşitleyen sosyalist-Marksist ana öbekten
de olsa olsa bardak olur bu saatten
sonra. O cenahta sefalet o denli derin ki Amerikancı Kürt teröristleri
desteklemeyi bile sosyalizm sayar
oldular. Eh, bir parantez de Ülkücülüğe açmak lazım. Zaten “dört başı
mamur kesin bir ideoloji” olarak temayüz edemeyen Ülkücülük de artık
sadece bir çeşit “vatanseverlik yönelimi” halinde sürdürüyor varlığını.

Türkiye’nin çok uzun
süredir bir doğum
sancısı çektiğini,
kritik mücadelenin
de bebeğin sağlıklı
doğması için
uğraşanlarla bebeğin
ölmesini isteyenler
arasında gerçekleştiğini
düşünüyorum. FETÖ ve
etki alanına alabildiği
bütün unsurlar
Türkiye’de bir “iktidar
değişimi fikri” için değil,
“Türkiye’nin ölmesi fikri”
için uğraşıyorlar. Orası
çok net. Hem bölgede
hem de dünyada
Türkiye’nin, Türkiye
fikrinin ölmesini isteyen
ülkeler ve güç odakları
olduğunu söylemeye
gerek bile yok.

Aslında bütün bunları böylece ve
kabaca anlatmamın nedeni, “Türkiye’nin adresi konusunda kimlerin söz
alamayacağını” izah etmek değil. Bir
çeşit alan temizliğini işaretleme çabası benimkisi.
“Bu alan temizliğine niçin ihtiyacımız var peki?” diye soruldukta
işimiz çatallanır bir miktar. 20. yüz-

yılda müesses hale gelmiş ideolojik
ve/veya politik yönelimlerin bugün
Türkiye için bir hükmü kalmış görünmüyor. Elbette parça parça alınıp
kullanılabilecek yanları var ama logo
yapmaya değil adres bulmaya ayarlı
bir düzlemde bu parçalar ne denli
işimize yarar, bundan emin değilim.
Bu, burada bir dursun.
Türkiye’nin çok uzun süredir bir
doğum sancısı çektiğini, kritik mücadelenin de bebeğin sağlıklı doğması
için uğraşanlarla bebeğin ölmesini
isteyenler arasında gerçekleştiğini
düşünüyorum. FETÖ ve etki alanına
alabildiği bütün unsurlar Türkiye’de
bir “iktidar değişimi fikri” için değil,
“Türkiye’nin ölmesi fikri” için uğraşıyorlar. Orası çok net. Hem bölgede
hem de dünyada Türkiye’nin, Türkiye fikrinin ölmesini isteyen ülkeler
ve güç odakları olduğunu söylemeye
gerek bile yok.
Burada yapılması gereken kritik
hamle “Türkiye’nin adresi”nin sağlıklı, yerli ve kendiliğinden bulunabileceğini düşünen insanları “politik/
ideolojik” ayrıma tabi tutmadan
hedef birliği içerisinde tutabilmek
olacaktır.
Üstelik buradaki “yerlilik”ten kastımın “muhafazakar bir önerme olarak yerlilik” değil, “Türkiye’nin kendi
imkanlarına inanan bir yerlilik” olduğunu da söylemem gerekir.
Peki ama düğüm nedir ve nerededir? Bence düğüm üç yerdedir. İlki,
hızlı ve sağlıklı bir ekonomik istikrar.
İkincisi, politik farklılıklarımızı sadece “politik farklılık” olarak görebilen bir zihniyet devrimi. Haini hain,
politik bakımdan farklı düşündüğümüz insanları ise “politik bakımdan

farklı düşündüğümüz insanlar”
olarak tanımlayabileceğimiz yeni bir
toplumsal birliktelik dili geliştirmek
yani. Üçüncüsü ise toplumu ve toplumsallığımızı bütünüyle rahatlatacak bir yeni anayasa.
Bu üçünü gerçekleştirmek kolay
mı? Değil. Elzem mi? Elbette.
Belki buradan bir fırsat bulur, bu
meseleleri deşmeye devam ederiz.
Yeni Şafak
05.06.2021

15 Haziran
622 – İlk ezan
Bilal-i Habeşî hazretleri
tarafından okundu.
1826 – Yeniçeri Ocağı
kaldırıldı, yerine “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” adıyla yeni bir
askerî teşkilat kuruldu.
1978 - Celil Yıldırım’ın
şehadeti. (Ankara)
16 Haziran
1973 – DGM kanunu
kabul edildi.
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Emperyalistler Türkiye’den Korkuyor
Carlos (S. Muhammed)
Venezüella’da, Arap âleminde,
Türkiye’de, İran’da ve dünyanın geri
kalanında değerlendirilmeye değer
hadiseler yaşanıyor. Ben İran’da neler
olduğundan bahsetmek istiyorum.
İran İslâm Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Humeyni, ben Irak’tayken
orada faaliyetlerde bulunuyordu.
Irak yönetimi, Şah’ın talepleri sebebiyle Humeyni’yi Irak’tan gönderdi.
Kanaatimce bu büyük bir hataydı. Bu
adam Fransa’ya gitti, oradan da İran’a
gelerek iktidarı elde geçirdi. İran devriminin lideri oldu.
Şiilerle itikadi bakımdan keskin
farklılıklarımız var; fakat şunu kabul
etmeliyiz ki, İslâm dünyasındaki tek
devrimci rejim Şii İran rejimi. Saddam, İran’a karşı savaştı, bu savaşa
Saddam’ı ABD ve onun kontrolündeki Suud sürükledi ve Saddam’ı kullandılar. Şiiler ile ideolojik ve itikadî
farklılıklarımız olabilir. Siyonizme
karşı Filistin davasına destek veren
Yahudiler var, sadece Yahudi oldukları için onlara düşmanlık etmiyorsak,
sadece Şii oldukları için de İranlılara
düşmanlık etmemeliyiz. Mesela, Türkiye’deki Yahudilerin de çoğu Siyonist
değil.
İran’a dönersek, Humeyni öldükten sonra ülkede iktidara çok farklı
isimler geldi. Bu kişiler arasından
İran’ın en iyi Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’dı. Beni alakadar eden bir şey
söylemek istiyorum. Eşim Avukat Isabelle Countant Peyre İran elçiliğinin
avukatıydı. Daha sonra İran hükümetinin avukatlığını da yaptı ABD’ye
karşı. Amerikalılar bazı yalan-yanlış
bilgiler yayınlayarak manipülasyon
yapıyordu. Avukatlık yapması sebebiyle ABD’ye girişi yasaklanmıştı.
Amerikalı emperyalistler bunu her
zaman yapıyor.
Mahmud Ahmedinejad’ı hayatım
boyunca hiç görmemiş olmama, dolayısıyla şahsi olarak tanımamama
rağmen bana desteklerini bildirmişti.
Ahmedinejad, önümüzdeki günlerde
İran’da yapılacak seçimler için aday
olduğunu açıklamış ve adaylık başvurusunda bulunmuştu. Adaylığı sebep
gösterilmeksizin reddedildi. Başvurusunun kabul edilmemesini protesto
ediyor. Muhafız Konseyi Ahmedinejad’ın adaylığını onaylamadı. Onun
aday olmasını kim istemiyor, aday
olmasından kim korkuyor? Gerçekten
enteresan şeyler oluyor.
İran, büyük bir ülke ve köklü bir
milleti var. Binlerce İranlı salgın dolayısıyla hayatını kaybetti. Hükümet
ne yapıyor? Hiçbir şey… İran’ın daha
iyi ve yeni bir hükümete sahip olması

gerekiyor; fakat buna izin vermek
istemiyorlar. Bu çok garip. Devlet ve
rejimin önemli isimleri Ahmedinejad’ın aday olmasına müsaade ederse
seçilecektir; çünkü o halk arasında
itibarı olan popüler bir adam. Halkın
içinden ve halkı müdafaa ettiği düşünülüyor; fakat onun seçime katılmasına müsaade edilmiyor, hakkında
manipülasyonlar yapılıyor. Umarım
Ahmedinejad cumhurbaşkanı adayı
olabilir. İran halkı seçimlerde hür
iradelerini ortaya koyabilmelidir.
Mevcut İran rejimi, Suriye’de faaliyet gösteriyor; bu İran’ın menfaatlerine hizmet ediyor. Esad rejimi iyi bir
yönetim olmamasına rağmen İran’ın
orada olmasından dolayı devrilemedi. İran, Suriye’de İslâmcı bir devlet
olmasını ve onun kendisi için doğuracağı problemlerle uğraşmayı istemiyor. Bu savaş dolayısıyla Suriye’nin
büyük bir kısmı harabeye döndü.
Baasçı olmayan bazı kişiler de Esad’ı
destekledi. İsrail, ABD ve Fransa’nın
bu savaşın başlamasına manipülasyonlarla sebep oldular. Silahlı gruplar
manipüle ettiler, bunun için Kur’ân’ı
ve İslâm’ı kullandılar. Şimdi bölgede
diğer ülkelerin askerleri bulunuyor.
Irak-Suriye sınırında Fransa’nın da
askerleri var ve sorunlara sebep oluyorlar.
Şiiler ile yazılı olmayan bir anlaşmamız var. Türkiye’de Müslüman
Kardeşler ideolojisine yakın bir hükümet var. Siyonistler ve emperyalistler
Türkiye’deki bu iktidarı yıkmak, Erdoğan’ı öldürmek istiyorlar. Erdoğan,
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en iyi
devlet başkanı. Allah’ın yardımıyla
iktidarda ve hayatta kalabilmeyi başardı. Başına birçok kötü şey geldi,
akabinde halk için iyi şeyler yapıldı.
Bir takım ideolojik farklılıklarına mukabil Erdoğan doğrudan İran’a karşı
değil. Kanaatimce İran ve Türkiye
aynı tarafta. Esasında bu çok enteresan bir vaziyet.
Eğer ki Ahmedinejad aday olabilirse seçilecektir ve bu İran için
daha iyi olacaktır. İran’da hükümet
gerekli tedbirleri alamadığı, halkını
koruyamadığı için salgın sebebiyle

birçok insan hayatını kaybetti. ABD
ile İran arasında nükleer silah üretme çalışmalarıyla alakalı düzenleme
tartışmaları var. Almanya da bu işin
içerisinde. İran, en iyi şartlar içerisinde barış yapmak zorunda. İran içinde
bulunduğu karmaşık siyasî atmosferden ancak böyle çıkar.
Neler olduğunu tam olarak bilemiyorum; fakat dışarıdan bakıldığında
vazifesi Şii devrimini korumak olan
Devrim Muhafızları, son zamanlarda
hızla demokrasinin uygulanmasını
önlemek için kullanılan bir kuruma
doğru dönüşüyor. İran’da Araplarla
iyi geçinecek, Filistin davasına sahip
çıkacak, Türkiye ile dost olacak bir
yönetim gerekiyor.
Tüm Arap hükümetleri ne yazık
ki dışarıya bağımlı. Mesela Suriye
kimsenin ajanı olmasa bile Rusya’ya
bağımlı. Rusya’nın müdahalesi olmasa Suriye hükümeti orada olamazdı.
Bu bir gerçek, hiçbir Arap yönetimi
bağımsız değil. Yemen’de Suudiler
tarafından provoke edilen savaş devam ediyor. Yemen’deki hainler ülkeyi
Suudi Arabistan’ın bir kolonisi haline
getirme ümidi taşıyorlar. Suudi Arabistan tahtının varisi olan yozlaşmış
adam İsrail’in bölgedeki en yakın
müttefiklerinden. Mukaddes beldelerimiz Mekke ve Medine’nin sınırları
içinde bulunduğu ülkenin yönetimi
İsrail’i destekliyor. Resmî olarak İsrail’i tanımasalar dahi İsrail’i açıkça
desteklemekten çekinmiyorlar. Diğer
Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini
geliştirmesine yardım ediyorlar. Türkiye, daha önce İsrail ile ilişkileri çok
iyi bir ülke olmasına rağmen Erdoğan’ın döneminde menfaatine aykırı
olmasına rağmen belirli meseleler
sebebiyle İsrail ile ilişkiler kopma
noktasına geldi. Mavi Marmara saldırısı mesela…
İran’da ümid ediyorum daha iyi ve
devrimci bir hükümet iktidara gelir.
Bu sadece İsrail ile savaşmak ile alakalı değil, İran halkının daha iyi bir
hayat yaşaması için gerekli. İran halkının iyi bir liderliğe ihtiyacı var.
Türkiye’de İslâmî bir rejim kurulması gerekiyor. Neler olacağını bilmi-

Türkiye’de İslâmî
bir rejim kurulması
gerekiyor. Neler
olacağını bilmiyoruz,
her şeyin olma ihtimali
de var; fakat biz
Allah’a inanıyoruz
ve inancımız
gereği ümitsizliğe
kapılmıyoruz.
Neticede iyi, dürüst,
sadık insanlar,
gerçek Müslümanlar
kazanacak.
Siyonistlerle
ve Amerikan
emperyalizminin
ajanlarıyla
hesaplaşılacak.

yoruz, her şeyin olma ihtimali de var;
fakat biz Allah’a inanıyoruz ve inancımız gereği ümitsizliğe kapılmıyoruz.
Neticede iyi, dürüst, sadık insanlar,
gerçek Müslümanlar kazanacak. Siyonistlerle ve Amerikan emperyalizminin ajanlarıyla hesaplaşılacak. Şundan
eminim ki, Gönüldaş Erdoğan, ne
kadar hata yapsa da, Müslüman Kürtlerin çoğunun da desteğini arkasına
alarak sınırlarında barışın tesis edilmesini sağlayacaktır.
Emperyalistler Türkiye’den çok
korkuyor; çünkü Türkiye onların
diledikleri gibi yayılmasına mâni oluyor. Mesela Türkiye, Fransa’da cami
yaptırmak istediğinde yer yerinden
oynuyor, Türkiye’nin içişlerine müdahale edeceğini filan söylüyorlar. Oysa
Suudiler camii yapsa hiç problem çıkmıyor. Gerçek Müslümanlar, Türkler
Avrupa’nın en büyük camiini yapmaya kalkınca hemen sabote ediliyorlar.
Emperyalistler asla kazanamayacak; fakat insanlar acı çekiyor. Ben,
Müslüman olduğunu iddia eden
hainler yüzünden cezaevindeyim.
50 milyon dolar karşılığında Amerikan emperyalizmine teslim edildim.
Suudi Arabistan kraliyet ailesinden
Sudan devlet başkanına gelen 50 milyon dolar karşılığında, Sudan’ın hain
devlet başkanı beni emperyalistlere
teslim etti.
Allahü Ekber!
05.06.2021

haber
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BIR KATIL,
BIR KATILE
'SEN KATILSIN'
DEMIŞ…
Bir tarafta Irak’ta, Afganistan’da
ve daha nice beldede oluk oluk
insan kanı akıtan “katil” ABD,
diğer tarafta Doğu Türkistan’da ve
ülkenin diğer bölgelerinde Müslüman kıyımı yapan Çin… Müşterek
paydaları ise kendisinden olmayanı ve kendisine benzemeyeni
katletmekte gözünü bile kırpmamaları; müşterek düşmanları ise
maddeci dünya görüşlerine ve
menfaatlerine tehdit oluşturabilme
potansiyeli haiz olmasına rağmen hain ve işbirlikçi münafıklar
yüzünden belini bir türlü doğrultamayan Müslümanlar.
İslâm ve insan düşmanlığı müşterek paydasında buluşan bu iki
“süper güç” son dönemde çıkarlar
merkezde olmak suretiyle birbiriyle derin bir rekabet içinde. Hâlâ
kendisini dünyanın sahibi olarak
gören; diğer Batılı sömürgecilerle
birlikte “demokrasi” ve “insan
hakları” gibi mücerret mefhumların arkasına saklanarak dünyayı
sömüren ABD’nin sebep olduğu
adaletsizlik, sömürülenlerin bu
martavallara karnını doyurdu.
ABD’nin artık teklif edecek bir şeyi
kalmazken global liderlik iddiası
taze Çin ise, tıpkı rakibinin II.
Dünya Savaşı sonrası yaptığı gibi
ülkelere borç vererek geleceklerine
ipotek koymak suretiyle dünyayı kendisine bağlamaya devam
ediyor.
Siyasî ve iktisadî sürtüşme, silahlanma yarışı derken tüm sahalarda süren bu mücadele gelecekte
doğrudan birbirine karşı olmasa
dahi, birbirinin etki alanlarına yönelik bir askerî çatışmaya evrilme
ihtimali de taşıyor. Ne diyelim; Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun
“Yarabbi düşmanlarımızı birbirine
kırdır!” duâsına “amin” diyoruz.
Haber şöyle:
Dünya gündemini bir süredir
meşgul eden mücadelenin taraflarından biri olan katil ABD, çatışmanın diğer tarafı olan katil Çin’e

“sen katilsin” dedi. Ayrıca ABD'nin
Hong Kong'da bulunan konsolosluğu, Çin'de 1989'da Tiananmen
Meydanı'ndaki protestolarda ölenleri anmak için binanın pencerelerine yüzlerce mum koydu. Çin'in
Hong Kong Dışişleri Bakanlığı
Ofisi'nden yapılan açıklamada,
bunun 'Politik bir drama' olduğu
ifade edildi.
Çin, ABD Dışişleri Bakanı
Antony Blinken’in Tiananmen
katliamının 32. yılında Çin hükümetini insan hakları konusunda
eleştirmesine de tepki göstererek,
ABD’nin önce kendi insan hakları
ihlalleriyle yüzleşmesi gerektiğini
vurguladı.
Blinken, Çin ordusunun
1989’da Tiananmen Meydanı’nda
göstericileri dağıtmak amacıyla
ateş açması sonucu binlerce kişinin hayatını kaybetmesini anarak,
hükümetlerin insan haklarını
koruması gerektiğini ifade etmişti. ABD’li Bakan ayrıca ülkesinin
Çinli insan hakları aktivistlerini
desteklemeye devam edeceğini de
vurgulamıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Wang Wenbin, gazetecilere yaptığı
açıklamada, “ABD önce aynaya
bakıp kendi insan hakları ihlalleriyle yüzleşmeli” diyerek Blinken’e
cevap verdi.
Çin ordusu, 4 Haziran 1989’da
başkent Pekin’de bulunan Tiananmen Meydanı’nda siyasi değişim ve yolsuzluğun sona ermesi
talebiyle gösteri düzenleyen çoğu
öğrenci olan kalabalığı ateş açarak
dağıtmıştı. Kanlı baskında kimilerine göre yüzlerce, kimilerine
göreyse binlerce kişi yaşamını
yitirmişti.
Genç Çinliler Tiananmen hareketini doğrudan hatırlamasa da
Çin, anma törenlerinin yapılmasını engellemek, aktivistleri gözaltına almak ve canlı yayın hizmetlerini teknik nedenlerle kapatmak
için elinden gelen her şeyi yaptı.

BUDAPEŞTE'DE, ÇIN ÜNIVERSITESI
KAMPÜSÜNE PROTESTO

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de binlerce kişi, bir Çin üniversitesi kampüsü açma planlarını
protesto etmek için yürüyüş yaptı.
Çin üniversitesi projesine karşı
çıkanlar, bu projenin ülkenin kendi
yüksek öğreniminin altını oyacağını
ve Çin'deki Komünist yetkililerin
etkisini artıracağını iddia ediyorlar.
Başbakan Viktor Orban'ın
sağcı hükümetinin Pekin ile yakın
ilişkileri var. Bu ayın başlarında
Macaristan, Çin'in Hong Kong'a
yönelik muamelesini eleştiren bir
AB bildirisini engelledi.
Cumartesi günü, Çin'in Fudan
Üniversitesi kampüsünü Budapeşte'de inşa etme planına karşı çıkan
göstericiler, şehrin sokaklarından
parlamento binasına yürüdüler.
Yürüyüşe katılan üniversite
öğrencisi Szonja Radics AFP haber
ajansına verdiği demeçte, "Orban ve
Fidesz Partisi kendilerini anti-komünist olarak tanımlıyorlar, ancak
gerçekte ise komünistler onların
dostları." ifadelerini kullandı.
Reuters'in haberine göre; başka
bir öğrenci gösterici, Fudan Üniversitesi projesi için ayrılan devlet
fonunun kendi üniversitelerini
geliştirmek için kullanılması gerektiğini söyledi.

Budapeşte'deki Fudan Üniversitesi kampüsünün inşaatının yaklaşık
1.8 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Bu, Orban hükümetinin 2019'da tüm yüksek öğrenim
sistemine harcadığından daha fazla
bir mebla.
Macar araştırmacı gazetecilik
kuruluşu Direkt36 tarafından elde
edilen belgelere göre, maliyetlerin
yaklaşık 1,5 milyar doları bir Çin
bankasından alınacak krediyle
sağlanacak.
Liberal düşünce kuruluşu Republikon Enstitüsü'ne göre, Macarların yaklaşık üçte ikisi Çin üniversitesini desteklemiyor.
Kampüs projesine, geçtiğimiz
hafta bölgedeki sokaklara “Çin'in
insan hakları ihlallerinin” kurbanı
olanların adını verdiğini açıklayan
Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony de karşı çıkıyor.
Karacsony, dört yeni sokağa Doğu
Türkistan ve Çin’in diğer bölgelerinde zulme maruz kalanların adını
vermişti.
Fudan Üniversitesi, Çin'in en
prestijli eğitim kurumlarından biri.
2024 yılına kadar tamamlanması
beklenen Budapeşte'deki kampüs,
üniversitenin Avrupa Birliği ülkelerindeki ilk yeri olacak.
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TÜRK SİYASETÇİSİ İYİ BAK:

TALİBAN’DAN DİPLOMASİ DERSLERİ!
deki emniyet müdürlüğü binasını
Baglan'ın Cilge ilçesine silahlı salüs hedef alındı
🔘Askerî
hedef aldığını ve ardından silahlı
dırı düzenlediğini bildirdi.
Yerel kaynakların aktardığı bil-

Taliban
Sözcüsü Zebihullah
Mücahid, aralarında
rütbelilerin de olduğu
41 askerin öldüğünü,
24 askeri aracın
da saldırıda tahrip
olduğunu öne sürdü.
Saldırının bölgede
işbirlikçi hükümet
güçlerinin sivilleri
hedef alan
saldırılarına karşılık
olarak gerçekleştirildiği
ifade edildi.

🔘 Taliban mücahidleri Faryab’da
taarruza geçti
Faryab İl Şura Vekili Ak Muhammed Nuri, basına yaptığı açıklamada, militanların önce bomba
yüklü araçla Kaysar ilçe merkezin-

saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda Kaysar İlçe Emniyet
Müdürü Seyfurrahman Dihzad ile
14 güvenlik görevlisinin öldüğünü ifade eden Nuri, 37 güvenlik
görevlisinin de mücahidler tarafından alıkonulduğunu belirtti.
Nuri, Taliban'ın Kaysar merkezinin birçok bölgesini kontrolüne
geçirdiğini, destek gücü ulaşmaması halinde ilçenin tamamen Taliban'ın eline geçeceğini kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada
ise saldırıda ilçe emniyet müdürlüğüyle çok sayıda karakolun
kontrollerine geçtiği söylendi.

🔘

2 emniyet müdürü, 6 polis
öldürüldü
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 2 ilçe emniyet müdürü ve 6
güvenlik görevlisi öldü.
Baglan İl Şura Vekili Firuzuddin Aymak, basın mensuplarına
yaptığı açıklamada, militanların,

Yaşanan çatışmada Cilge İlçe
Emniyet Müdürü Gülbeddin Gafuri ve oraya desteğe gelen Burka
İlçe Emniyet Müdürü Lütfullah
Hakbin ile 6 güvenlik görevlisinin
öldüğünü kaydeden Aymak, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini
belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada
da çatışmada 10 askerin öldüğü, 8
askerin yaralandığı iddia edildi.
Baglan'ın Burka ilçesi, 5
Mayıs'ta Taliban'ın kontrolüne
geçmişti.
Bir yandan ülkede istikrarın
sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam
ediyor.
Afganistan hükümetine göre
yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin
ülkeden çekilmeye başlamasından bu yana
şiddet olayları
arttı.

gilere göre dün akşam saatlerinde
Taliban, Baglan-i Cedid yerleşim
merkezinde bir askeri merkezi
bomba yüklü bir araçla hedef aldı.
Bombalı araç saldırısının ardından bölgede çatışma çıktı.
Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Taliban Sözcüsü Zebihullah
Mücahid, aralarında rütbelilerin
de olduğu 41 askerin öldüğünü, 24
askeri aracın da saldırıda tahrip
olduğunu öne sürdü.
Saldırının bölgede işbirlikçi
hükümet güçlerinin sivilleri hedef
alan saldırılarına karşılık olarak
gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kabil destekli milisler
Afganistan'da etnik katliamlara başladı
Afganistan'da Kabil hükümetine bağlı milis
grupların, ülkenin kuzeyinde sivillere yönelik etnik
katliamlar gerçekleştirmeye başladığı bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, ülkenin
kuzeyindeki Tahar ilinde Kabil hükümeti bağlantılı
bir milis komutanı, Peştun sivillere yönelik katliamlar
gerçekleştiriyor. Söz konusu komutanın bölgede
Taliban'ın saldırılarına karşı "intikam" düşüncesiyle
30 Peştun köylüyü esir aldığı ve her gün birini öldür
düğü ortaya çıktı. Milis lideri şimdiye kadar en az 10
Peştun köylüyü katletti. Bölge halkı, sivillere yönelik
katliamları protesto etmek için sokaklara döküldü.
Milis liderin, Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed
Mesud ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.
Mesud, Taliban'ı "iç savaşla" tehdit etmişti.
Kabil hükümetinin ABD'nin ülkeden çekilmesinin ardından Taliban'ın kontrol alanını daha da
artırmasını engellemek için milis gruplar kartını
oynayacağı tahmin ediliyordu. Bu doğrultuda Eşref
Gani liderliğindeki Kabil yönetiminin, ABD ve Batı
ülkelerinden gelen yardımlarla Afganistan'daki
milis gruplara maddi fon ve silah yardımı yapmaya
başladığı biliniyor. Bu süreçte Eşref Gani'nin
Hindistan'ın yanı sıra Tacikistan, Özbekistan gibi
ülkelerle de ile yakınlaşabileceği de öne sürülüyor.
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Kudüs'ün Yolu Şam'dan Geçer
Muhammed Ata
İdlib’de faaliyet yürüten ilim adamlarından Muhammed Ata, Siyonist
İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını
Telegram kanalında kaleme aldığı bir
yazı ile değerlendirdi.
Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya
girme girişimleri ve ardından Şeyh
Cerrah mahallesindeki Arap yerleşim
yerlerinin istila edilmesi ve sahiplerinin evlerinden zorla çıkarılmaları
üzerine gelişen olaylara Gazze’nin de
müdahalesiyle ümmetin genelinde
İsrail’e karşı direniş ruhu yeniden
canlandı. Dünyanın farklı yerlerinden
destek gösterileri ve sosyal medya
yorumları kamuoyunun başlıca gündemi haline geldi.
Bunların hepsi hayırlı olduğunu
düşündüğümüz gelişmeler olsa da,
hala fiilen işgal altında olan Kudüs’ün
özgürleştirilmesinin yolu başka yerden geçmektedir. Yahudilerin İsrail
devletini nasıl kurduklarını ve ne
bedeller ödediklerini incelediğimizde,
bir devletin nasıl kuralacağını veya
bir bölgenin nasıl özgürleştirileceğini
daha iyi anlarız.
Öncelikle Filistin içerisinde bulunan hem Batı Şeria hem de Gazze
yakalarında Kudüs’ü özgürleştirebilme koşulları ve olanakları bulunmamaktadır. Ancak Filistin dışında
bunun olanaklarının hazırlanmasının
alt yapısı mevcuttur.
Kudüs’ü eksen aldığımızda Biladuş-Şam’dan sayılan Sina Yarımadası
halihazırda Mısır’ın elindedir ve Gazze’nin nefes borusudur. Ancak Sisi
yönetimi bu bölgeden İsrail’e yönelik
herhangi bir harekete ya da Gazze’nin
askeri olarak desteklenmesine engel
olmaktadır.
Ürdün hükümeti ise İsrail’in kuruluşundan beri İngilizlerle, Yahudilerle
ve son olarak Amerikalılarla birlikte
hareket etmekten geri durmamıştır.
Filistin’in kuzeydoğu sınırında
bulunan Suriye ise Baas rejimi döneminden bu yana İsrail’in hamisi
olmuştur. Sadece hami olmakla yetinmeyip Golan tepelerini bedavadan
Yahudilere peşkeş çekmiştir.
İran uydusu Hizbullat’ın askeri
olarak başat aktör olduğu Lübnan’da
ise, Hizbullat belası olduğu sürece
İsrail’e sıra gelmesi mümkün olmayacaktır.
Arap Baharı devrimleri sürecinde
Mısır’da Mubarek’in devrilmesiyle
Gazze biraz nefes almış olsa da bu durum uzun sürmemiş, başa gelen Sisi
Mubarek’i aratır olmuştur. Jeostratejik
olarak Orta Doğu’nun en kritik bölgesinde bulunan Suriye’de yaşanan
devrim ile Esed rejiminin devrilmesi-

Her ne kadar
günümüzde bazı
koşullar değişmiş
olsa da, Kudüs’ün
fethinin yolu aynıdır.
Yadsınmayacak
etkileriyle birlikte,
sosyal medyada ve
protesto gösterilerde ne
kadar gündem edilse
de, Kudüs bu şekilde
özgürleşmeyecektir.
Eğer ciddi
olarak Kudüs’ün
özgürleşmesini
istiyorsak, etrafındaki
cihad ve direniş
hareketlerini
desteklemeli ve bu
yolla Israil’den önce
hamilerini bertaraf
etmeliyiz.

nin yaklaşmasıyla tedirgin olan İsrail,
rejimin yardımına koşan Rusya ve
İran sayesinde rahat bir nefes almıştır.
İsrail’in komşu ülkelerindeki bu
manzara karşısında, hadislerde zikri
geçen ‘Yahudilerle gerçekleşecek olan
savaşın’ yakın bir dönemde gerçekleşme ihtimali zayıf gözükmektedir. Zira
bu hami devletler yıkılmadan İsrail’e
ulaşmak mümkün değildir. Bu devlet-

ler arasındaki en zayıf halka ise Esed
rejimidir. Bunun başlıca iki nedeni;
rejimin ancak Rusya ve İran’a dayanarak ayakta durabilmesi ve İdlib bölgesinde direniş koşullarının bulunuyor
olmasıdır. Aslında sadece İdlib’de
değil Suriye’nin diğer bölgelerinde de
direniş altyapısı bulunmaktadır.
Tarihte Ömer (r.a.) döneminde
Kudüs’ün nasıl fetih olunduğunda
baktığımızda, Ebu Ubeyde b. Cerrah
ve Halid b. Velid’in (r.a.) komutalarındaki orduları doğrudan Kudüs’e
yöneltme yerine önce Dımaşk, Humus, Haleb, Lazkiye, Antakya ve son
olarak Kudüs’e sevk ettiklerini görürüz.
Aynı şekilde Nureddin Zengi ve
Selahaddin Eyyubi de doğrudan Kudüs’e yönelmek yerine, Haleb, Dımaşk
ve ardından Mısır’a ve nihayetinde
Hıttin Savaşı sonrasında Kudüs’ü özgürleştirmişlerdir.
Her ne kadar günümüzde bazı
koşullar değişmiş olsa da, Kudüs’ün
fethinin yolu aynıdır. Yadsınmayacak
etkileriyle birlikte, sosyal medyada
ve protesto gösterilerde ne kadar
gündem edilse de, Kudüs bu şekilde
özgürleşmeyecektir. Eğer ciddi olarak
Kudüs’ün özgürleşmesini istiyorsak,
etrafındaki cihad ve direniş hareketlerini desteklemeli ve bu yolla Israil’den
önce hamilerini bertaraf etmeliyiz.
Bundan sonra hadislerde zikredilen
‘taşların ve ağaçların dile gelmesi’
mucizelerinin gerçekleşmesi işten bile
değildir.

TÜRKIYE ILE FILISTIN
ARASINDA GÜVENLIK
İŞBIRLIĞI ANLAŞMASI
Türkiye ile Filistin devleti arasında Güvenlik İşbirliği
Anlaşması’nın onaylanmasına
ilişkin karar, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası
ile Resmi Gazete'de yayınlandı.
Anlaşmaya göre Filistin
kolluk birimleri, Türkiye’de Polis
Akademisi ile Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi’nde eğitim
alabilecek. Ayrıca Türkiye, anlaşma kapsamında Filistin emniyet
ve sahil güvenlik teşkilatlarının
kapasitelerinin arttırılması için
araç, eğitim, teknik yardım ve
malzeme hibesi gibi destekler
sağlayabilecek.
Anlaşma, Türkiye ve Filistin arasında terör, organize
suçlar, göçmen kaçakçılığı ve
uyuşturucuyla ilgili sınır aşan
suçlarla mücadelede işbirliğini
öngörüyor. Terörle mücadelede
işbirliği, tarafların güvenliğini
etkileyen terör örgütleri, terörizmin finansmanı konularında
bilgi, istihbarat paylaşımı ile iki
ülke içişleri bakanlıkları arasında
terörle mücadele ve sınır aşan
suçlarla mücadelede bilgi, tecrübe değişimini de kapsıyor.
Ayrıca taraflar, birbirlerinin
menfaatine olduğunu düşündürecek gerekçeler olduğu takdirde
birbirlerine bu konularda bilgi
aktarımında bulunabilecek.
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Isırgan Otu (Urtica Dioica)
Ramazan Sevinç
Isırgan otunun 3 önemli türü
vardır. Bunlar; Büyük Isırgan Otu
(Urtica Diyoica), Küçük Isırgan Otu
(Urtica Urens) ve Kara Isırgan Otu
(Urtica Pilulifera).
Bizim bildiğimiz ve en yaygın
olarak kullanılanı Urtica Dioicadır.
Genelde sulak ve nemli topraklarda
bulunan ısırgan otu, dikine yükselen,
üzerinde yakıcı tüyler bulunan bir
bitkidir. Kökleri ana ve yan köklerden oluşur. Yan kökleri sayesinde
kısa bir sürede bulunduğu yerde
kümeler oluşturur. Gövdesi 4 köşeli,
üzeri tüylü, içi boş ve nadiren çatallaşır. Alt yaprakları kalp şeklinde ve
uçları sivridir. Üst yaprakları daha
dar ve mızrak şeklinde, kenarları
kertiklidir. Yaprakları yakıcı tüylerle
doludur. Üstlerindeki sap diplerinden çıkan oldukça küçük, çok miktarda sarımsı çiçeği olur. Nisan’dan
Ağustos’a kadar olan sürede yerden
5-10 santim yükseklikten gövdesi
kesilerek toplanır. Havadar ve gölge
bir yerde kurutulur.
Kırk Kilit Otu ile birlikte kullanılırsa birbirlerini desteklediklerinden faydası katlanır. Kırk Kilit Otu,
Isırgan Otu ile birlikte kök salmışsa
daha faydalı olduğu uzmanlar tarafından belirtilmiştir. İçeriklerinden
dolayı birbirlerini desteklediklerinden, ikisinin birlikte kullanılması
daha makbuldür.
Isırgan otu oldukça faydalı bir bitkidir. Bu kıymetli bitkinin kullanımı
çok eski çağlara kadar dayanır. Rahip
Kuenzle; “ısırgan otu kendisini dikenleri ile korumasaydı çok önceleri
ortadan kalkmış olurdu, böcek ve
hayvanlar tarafından çoktan yenilip
bitirilirdi.” (1) der. 1471-1528 yıllarında yaşayan ünlü Alman ressam
Albrecht Dürer eserlerinin birinde
Isırgan Otu ile birlikte göklere yükselen bir melek figürü resmetmiştir.
Isırgan otu çok tesirli bir bitkidir.
Kullanıldığında tesirini çok hızlı
gösterir. Çay olarak kullanımında
bir tutam (yaklaşık 3 gram), bir litrenin 1/4’üne (bir su bardağı kadar)
yeterlidir, çok fazla kaynatılmamalı,
kaynar kaynamaz ocaktan alınmalı
ve demlenmeye bırakılmalıdır.
Isırgan otu çok iyi bir demir kaynağıdır. Vücudun demir potansiyeli
azaldığında kişide yorgunluk ve
bitkinlik belirtileri görülür, içindeki
demirden ve kanı temizleyip kan
akışını dengelediğinden dolayı yorgunluk ve bitkinliğin tedavisinde çok
etkilidir. Kandaki şekeri düşürür kalbi korur, tansiyonu dengeler, kansere
karşı korur, alerjik tepkileri kontrol

eder, tahrip olmuş dokuları hızlı bir
şekilde yeniden onarır, yaşlanmayı
geciktirici özelliğe sahiptir. Egzamayı
giderir, egzamanın sebebi genellikle
dahili olduğu için kanı temizleyerek
içten tedavi etmek gerekir, bu sayede
ısırgan otu bulunmaz bir nimettir.
Sindirim sistemini düzenler, kabızlığa iyi gelir.
Isırgan otu çayı dört hafta boyunca içildiğinde; karaciğer ve safra
kesesi hastalığı, nefes yolları ve mide
iltihapları, akciğer hastalıkları, mide
ve bağırsak hastalıklarına iyi gelir.
Virüs ve bakterilerin yol açtığı hastalıklarda çok etkili bir bitkidir.
Isırgan otunun su atıcı özelliğinden dolayı vücuttaki ödemi dışarı
atmakta çok etkilidir. Vücuttaki toksinleri idrar yoluyla dışarı atar.
Böbrek ve mesanede taş oluşumunu engeller ve taşları düşürür. Prostat
büyümesini engeller ve tedavi eder.
İdrar yolu hastalıklarını ve enfeksiyonlarını ve idrar tutuklarını
düzeltir. Sinir uzmanı doktor Wagner, Jauregg kitabında; “Böbrekleri
sağlam olsaydı, sinir hastalarının
üçte ikisi hastanelerde yatmazdı.’
diyor. Bugüne dek böbrek hastalıkları yüzünden depresyona girmiş,
kaygı bozuklukları oluşmuş, sanrılar
gören ve öfke krizleri geçiren birçok
kişi kırk kilit ve ısırgan otu banyoları
olmasaydı akıl hastanelerinin yolunu tutarlardı. (2) Böbreğin düzgün
bir şekilde çalışması böbrek üstü

Isırgan otu çok iyi bir
demir kaynağıdır.
Vücudun demir
potansiyeli azaldığında
kişide yorgunluk ve
bitkinlik belirtileri
görülür, içindeki
demirden ve kanı
temizleyip kan akışını
dengelediğinden
dolayı yorgunluk ve
bitkinliğin tedavisinde
çok etkilidir. Kandaki
şekeri düşürür kalbi
korur, tansiyonu
dengeler, kansere karşı
korur, alerjik tepkileri
kontrol eder, tahrip
olmuş dokuları hızlı bir
şekilde yeniden onarır,
yaşlanmayı geciktirici
özelliğe sahiptir.
Egzamayı giderir,
egzamanın sebebi
genellikle dahili olduğu
için kanı temizleyerek
içten tedavi etmek
gerekir, bu sayede
ısırgan otu bulunmaz
bir nimettir.

bezlerini de rahatlatır. Böbrek üstü
bezleri rahatladığı zaman bezlerden
salgılanan adrenalin ve kortizol hormanları dengelenir ve anksiyete gibi

kaygı bozukluklarının tedavisinde
çok etkilidir.
Yarım banyo için 50 gr. Equizetum Arvense (Kırk Kilit) ve 50 gr.
Urtica Dioica (Isırgan otu) 5 litrelik
soğuk suya bir gün önceden konulur.
Ertesi gün kaynama derecesine kadar ısıtılır ve banyo yapılacak küvete
konulur. Banyo esnasında böbrekler
suyun altında kalacak şekilde 20 dakika beklenir. Banyo bittikten sonra
kurulanmadan bornozla birlikte bir
saat yatılır ve terlenir. Banyo yapılan
su birkaç kez daha kullanılabilir.
Gut hastalığının (Eklemlerde ağrı,
şişlik, hassasiyet ve sıcaklığa neden
olan bir iltihap şeklidir. Eklemlerde
meydana gelen şişlik, kızarıklık, hassasiyet, ani ve şiddetli ağrı şeklinde
kendini belli eder. Genellikle ayak
başparmağının eklem ağrısı ile karakterizedir. Gut hastalığında bacak
eklemleri (ayak, ayak bileği ve diz)
en çok etkilenen yerlerdir.) tedavisinde çok etkilidir. Gut hastalığından
mustarip olan kişi sabah akşam Kırk
Kilit ve Isırgan Otu Çayını tüketmelidir. Aynı zamanda Isırgan Otu ve
Kırk Kilit yarım banyolarından faydalanılabilir.
Kaynak:
1-Maria Treben Tanrının Eczanesinden Sağlık, s. 48.
2-Maria Treben Tanrının Eczanesinden Sağlık, s. 64.
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TÜRKIYE’DE TREND BAŞLIKLARININ

YARISI SAHTE

EPFL: Türkiye'deki yerel trendlerin
yüzde 47'sinin ve küresel trendlerin
yüzde 20'sinin sahte olduğunu ve
botlar tarafından sıfırdan oluşturulmuş
olduğunu tespit ettik.
'Twitter Trending Topics” için
kullanılan algoritmada EPFL'in
(École Polytechnique Fédérale de
Lausanne) bilgisayar laboratuvarlarında yapılan araştırmalar sırasında
açık bulundu. Buna göre algoritma
silinmiş mesajları hesaba katmıyor.
Otomatik sahte hesaplar (BOT)
bu şekilde aynı başlığı kullanarak
çok sayıda ileti atıyor ve bu mesajları hızlı şekilde siliyor. Tivitlerin
silinmiş olması ise konuya ilişkin
paylaşılmış olan mesaj sayısını etkilemiyor.
Bunun için sadece sahte hesaplar
değil, gerçek kişilere ait hacklenmiş
hesaplar da kullanılıyor ve atılan
tivitler hemen silinmiş olduğu için
kullanıcı kötü niyetli bu aktiviteyi
fark etmiyor bile.
Araştırma ekibinden Tuğrulcan
Elmas şunları söylüyor:
"Türkiye'deki yerel trendlerin
yüzde 47'sinin ve küresel trendlerin
yüzde 20'sinin sahte olduğunu ve
botlar tarafından sıfırdan oluşturulmuş olduğunu tespit ettik. Haziran
2015 ile Eylül 2019 arasında, tek bir
raporda bildirilen en büyük bot veri
seti olan 108 bin bot hesabı ortaya
çıkardık. Araştırmamız, Twitter
Trendlerinin bu ölçekte maniple
edildiğini ortaya çıkaran ilk araştırma oldu."

Trend başlıklar önemli
çünkü etkileri
olduğu biliniyor
Keşfedilen sahte
trendler arasında
kimlik avı uygulamaları, kumar
promosyonları, dezenformasyon
kampanyaları, siyasi
sloganlar,
belli kesimlere karşı
nefret söylemi
ve hatta evlilik
teklifleri yer
alıyor.
Araştırma
ekibinin bir diğer
üyesi olan Rebekah
Overdorf da bu türden
manipülasyonların ciddi sonuçları olduğunu
çünkü Twitter Trendlerinin etkili
olduğunun bilindiğini söylüyor ve
şöyle devam ediyor:
"Medya kuruluşları, insanların ne
hakkında konuştuğunu temsil eden
bir veri olarak trendler hakkında
kamuoyuna rapor veriyor, ancak ne
yazık ki, bu, manipüle edilmiş bir
temsiliyet. Kamuoyunun gerçekte ne
konuştuğuna dair gerçekler çarpıtılmış oluyor. Örneğin, Trends'e suni
olarak gönderildiğini saptadığımız
manipüle edilmiş etiketlerden biri,
#SuriyelilerDefolsun oldu. Bunun
daha sonra çeşitli haber siteleri, sosyal medya platformları ve akademik
yazılar tarafından gerçek gibi ciddiye

Nijerya, ülkede yaşanabilecek olumsuzluklarının önüne
geçebilmek için Twitter'ı süresiz
olarak askıya aldı.
Nijerya'nın Twitter'ı yasaklama kararı aldığını Nijerya Enformasyon Bakanlığı duyurdu.
Bakanlık, Twitter’ın Nijerya’yı kötü yönde etkileyebileceği
düşünülen faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle süresiz olarak
yasaklandığını bildirdi.
Twitter, birkaç kaç gün önce
Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari’nin attığı bir tweet'i
silmiş, ancak bakanlık bu konu
hakkında bir değerlendirmede
bulunmamıştı.
Twitter, Buhari’nin Tweetini,
şirket kurallarını ihlal ettiği için
sildiğini açıklarken Buhari’nin
hesabı 12 saat süreyle askıya
alınmıştı.

alındığını gördük. Oysa tamamen
uydurmaydı."
Twitter algoritmadaki açığın
farkında ancak adım atmıyor
Araştırmacılar, Trends algoritmasındaki güvenlik açığını kabul eden
Twitter şirketi ile iki kez iletişime
geçti. İlk iletişim sonrası Twitter
herhangi bir değişiklik yapmamış
ve ikinci kez iletişim kurulduğunda
ise araştırmacıların e-postalarına
yanıt verilmemiş. “Sorun çözülmedi
ve hala bariz spam eğilimlerinin
meydana geldiğini görüyoruz. Algoritmadaki güvenlik açığı düzeltilene
kadar, aynı saldırı metodolojisiyle
sahte trendler çıkartmaya devam
edileceği açık.” diyor Overdorf.

TRUMP'IN SOSYAL MEDYA ILE SAVAŞI SÜRÜYOR
ABD merkezli sosyal paylaşım
platformu Facebook, eski ABD
Başkanı Donald Trump’ın kapatılan
Facebook ve Instagram hesaplarının
7 Ocak 2023’e kadar açılmayacağını
duyurdu.
Şirketin internet sitesinden
yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın
"kamu güvenliği riskinin" azalması
halinde sosyal medya hesaplarına
ancak 7 Ocak 2023’ten sonra geri
dönebileceği kaydedildi.
Açıklamada, Trump’ın hesaplarının söz konusu tarihten önce
kamu güvenliği için risk oluşturup
oluşturmayacağının tekrar ele alınacağına işaret edilerek, “Kamu
güvenliği için hala ciddi bir risk

olduğunu tespit edersek kısıtlamayı belirli bir süre
daha uzatacağız ve bu
risk azalana kadar
yeniden değerlendirmeye devam
edeceğiz.” ifadeleri
paylaşıldı.
Trump'tan Facebook yasağına
tepki: Sonunda biz
kazanacağız
Eski ABD Başkanı

NIJERYA
TWITTER'I YASAKLADI

Donald Trump, Facebook'un
kendisine getirdiği 2 yıllık
erişim yasağını "hakaret"
olarak nitelendirerek,
"Önünde sonunda biz
kazanacağız." ifadesini
kullandı.
Büyük teknoloji
firmalarını sert bir
dille eleştiren Trump,
"Teknoloji firmalarının
bu sensör ve susturmalarının cezasız kalmasına izin verilme-

meli, önünde sonunda biz
kazanacağız. Ülkemiz bu istismara
artık katlanamaz." ifadelerini kullandı.
Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan
ve Joe Biden'ın kazandığı başkanlık
seçimlerinin "hileli" olduğu iddiasını
bir kez daha tekrarlayarak, "Facebook'un kararı, 2020 hileli seçimlerinde bize oy veren 75 milyondan
fazla insan için hakarettir." görüşünü
paylaştı.
Yaptığı başka bir açıklamada ise
Trump, başkanlığı döneminde akşam yemeğinde Facebook Kurucusu
Mark Zuckerberg ve eşini ağırladığını anımsatarak, "Ben Beyaz Saray'a
tekrar geldiğimde artık Zuckerberg
ve eşi için akşam yemekleri olmayacak." ifadesini kullandı.

Rampalı Çarşı kitapsever, öğrenci, akademisyen, müzisyen ve müzik
tutkunlarını aynı adreste buluşturuyor.
Adını mimari yapısından alan
5 katlı çarşıda, katlar arasındaki
geçişler, kesintisiz şekilde zeminden
çatıya uzanan sarmal rampalarla
sağlanıyor. Öyle ki katlar arasında
yolunu kaybeden bazı vatandaşlar,
esnafın yardımıyla çıkışı bulabiliyor.
El yazmalarından, romanlara, ders kitaplarından, akademik
yayınlara kitabın her çeşidine
ulaşabilmeyi mümkün kılan çarşıda,
enstrüman satan mağazalar ve ders
veren ustalar sayesinde müzik sesi
hiç eksik olmuyor.
İş hanında 13 yıldır kitap satan
Hasan Yıldırım çarşının, kentin
sembol yerlerinden olduğunu söyledi.
Yıldırım, öğrencilerin yanı sıra
özellikle eski kitap düşkünlerinin
çarşıya çok fazla uğradığını kaydetti.
Çarşıda, kitaba dair her şeyin
rahatlıkla bulunabileceğini belirten
Yıldırım, "Rampalı Çarşı'yı 'kitap
cenneti' olarak tanımlayabiliriz.
Bence kitap üzerine İç Anadolu'nun,
belki de Türkiye'nin en iyi yerlerinden biridir. Hatta buna müziği de
ekleyebiliriz." diye konuştu.
Çarşının sahaflarından Hakkı Bıyık da alışkanlık edinenlerin
gezmek, kimilerinin de kitaplarla
haşır neşir olmak için çarşıda zaman
geçirdiğini dile getirdi.

Sadece kitap kokusu için çarşıya
gelenlerin olduğunu vurgulayan
Bıyık, şöyle konuştu:
"Kitap almaya gelenlerin dışında
kitapların içinde gezmeyi sevenler
oluyor. Kitapların içinde eskimeyen
kurşunlu bir madde vardır. Kokusu
da zaten oradan gelir. Bir de kağıdın
bir özelliği vardır. Nerede kaldıysa
o ortamın kokusunu alır. Özellikle
eski kitapları koklamaya gelenler
var. Almayacak olanlar bile, 'ikinci el' diye gelip koklayıp 'eskiymiş
bu, elli yıllık kitapmış, kokusu hala
duruyor' diyor."
"İstanbul’da Unkapanı,
Konya'da
Rampalı Çarşı"
Müzik sektöründe 20 yıldır faaliyet gösteren, enstrüman satan ve
öğrenmek isteyenlere de kurs veren
Serkan Çakan ise şehirde "müzik"
denilince akla ilk Rampalı Çarşı'nın
geldiğini ifade etti.
Çakan, şunları kaydetti:
"Burası için 'Konya'da müziğin
kalbi' diyebiliriz. İstanbul'da Unkapanı, Konya'da Rampalı Çarşı.
İnsanlar müzikle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. En küçük
mızrabından hoparlörüne kadar,
tamirat, ders, aklınıza gelen her şeyi
Rampalı Çarşı'da bulabiliyorsunuz.
Burada müzikle ilgili birçok esnaf
arkadaşımız hizmet veriyor. Güzel
bir ambiyans oluştu. Hem kitapçıların hem de müzisyenlerin buluştuğu
bir adres oldu."
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5 KATLI RAMPALI ÇARŞI
KITAPLARIYLA ALÂKA ÇEKIYOR!
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ŞİİR VE SANAT HİKEMİYATI'NDAN
-IX. MÜLÂKAT-

Oğuz Can Şahin
Rica, içerisinde tevazu ve ahlâk barındıran, basitmiş gibi gözüken; fakat
esasında derinlikli bir kelimedir. Hatta
“rica etmek” estetik bir davranıştır.
“Estetik, bir bağ kurmayı, üslup sahibi
olmayı gerektirir.” İnsanla, hatta hayvan ve bitkiyle münasebet hâlindeyken
bile ricacı olabiliriz. Hüner ve hikmet
dolu bir bitkiyi sularken yahut tabiat
kanunları arasındaki misyonunu tam
kavrayamadığımız bigünah hayvanı
severken, ahvâlimiz ricacı olmalıdır.
Nasıl? Şöyle ki, herhangi bir hayvanla yahut bitkiyle alâkalandığımızda,
onun tabiatına aykırı, zorlayıcı hareket
edemeyiz. Gayet sevimliymiş gibi gözüken bir kediye, hiç saldırmayacağını
hissettiğimiz bir köpeğe bile güvensizlik hissettiren birtakım hareketlerde
bulunursanız, almak istemeyeceğiniz
tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Bir bitkiyle ilgilenirken de, ona ihtiyacından
fazla-az su verirseniz zarar görür,
güneşe koyarsanız da bu böyledir. Her
hayvan ve bitkiye göre farklı muamele
etmelisiniz. Her insana farklı şekilde
muamele edeceğiniz gibi. Ama her ne
olursa olsun, insandan ricacı olunuz.
Aksi takdirde kelimelerin kifayetsiz
kalacağı, hayvan ve bitkiden aşağı bir
mahlûktan farkınız kalmaz.
Kelimelerin mânâsını eksiye nazaran daha kolay öğrenebiliyoruz.
Yeter ki anlayıp, öğrenmeye çalışalım… “Rica” Arapça “recâ” kökünden
geliyormuş… “Sözlükte ‘ümit, emel,
beklenti, istek’ gibi anlamlara gelen
recâ kelimesi tasavvufta ‘kulun ilâhî
rahmetin genişliğine bakması, rabbinin lütfunu kendine yakın hissetmesi,
sonucun iyi olacağını düşünüp sevinmesi, celâli cemal gözüyle görmesi.’
(…) Gazzâlî’ye göre recâ sülûk ehlinin
makamı, tâliplerin halidir. Tasavvuf
yolunun bir menzilinde bulunan bir
sûfîye göre hal olan recâ başka bir
menzilinde bulunana göre makam
olabilir (İhyâ-ü Ulûmi’d-dîn, IV, 138).”
(TDV, Süleyman Uludağ) Binbir türlü

Binbir türlü şey yaparsın,
dua ettikten sonra bile
kabul olmasını dilersin.
Öyle ya… Allah’ın
müjde ve vaatleri
kuluna recâdır. Güzel
iş yapan, sevap ve
rıza dileyebilir, bir şeyi
hakkıyla yapıp, müspet
beklentilere girmek
tabiî bir şeydirBu da bir
recâdır. Binaenaleyh
sen kulundan güzelce
iste, talebin yerine
gelirse bu zaten
Allah’tandır!

şey yaparsın, dua ettikten sonra bile
kabul olmasını dilersin. Öyle ya…
Allah’ın müjde ve vaatleri kuluna recâdır. Güzel iş yapan, sevap ve rıza dileyebilir, bir şeyi hakkıyla yapıp, müspet
beklentilere girmek tabiî bir şeydir. Bu
da bir recâdır. Binaenaleyh sen kulundan güzelce iste, talebin yerine gelirse
bu zaten Allah’tandır!
Kanunları koyanlar da, tıpkı emredenler gibi hata yapabilir. Emreden
yerinde olmaktansa, recâcı olmakta
fayda vardır. Çünkü recâ ettiğimizde,
münasebet ettiğimiz kimseye de seçenek sunmuş oluruz. Bazı hayvana
semer vurulmaz. Sen sev, arzula ve
gereğini yap, iste; zaten semere gerek
kalmaz.
Yaptığı işi, iyiliği başkaları duysun
da, kendisine daha fazla değer verilsin
arzusuyla yapan kimselerden pek hayır gelmez. “Emir demiri keser” derler,
halbuki bunun özünde “beklenti-ümit”in olduğu aşikârdır. Yâni recâdır…
Sen iste, olursa zaten Allah’tandır.
Ama Cicero’nun dediği gibi, “mertlik
şânı için!”

(Sanat ve İhtiyaç)
Bedî-Sanat ve ihtiyaç arasındaki münasebet, “ihtiyaç” kavramının nitelenişi boyunca değişir… İşin içine “sanatın gayesi” ve
“sanatın kaynağı” gibi meseleler
de girer…
Şair-İleride üzerinde durmamız gereken Sühreverdi Hazretlerinin “zamansız şuur” görüşüyle,
insanın “insan keyfiyetinin
birliğinde birlik” yönü, ayrıca
insanın her ân kendini oluşturan
bir varlık olarak “kendini aşma”
memuriyeti bir arada düşünülürse, hem fert ve cemiyet, hem
derinlik ve genişlik açısından
izaha ulaşır…
Bedî-Bana sorarsanız fazla
dağılmadan derinlik ve genişlik
açısından izaha ulaşılır… Kendinde, öte bir şey olmak insanın
özünde olmasaydı, sanat çabası
boş ve mânâsız bir şey olurdu;
çünkü bu durumda insan, bir fert
olarak da “tamam” ve “olabileceği
her şeyi olmuş” olurdu… İnsanın
çoğalması ve bütünleme isteği de
gösteriyor ki, kendinde kendini
aşma memuriyetindedir insan;
her ân kendini oluşturan ferdin
bütünle böylece kaynaşması için,
sanat, vazgeçilmez bir araçtır…
Sanat aynı zamanda, insanın
sayısız birleşme, değişik hayatları
ve düşünceleri aksettirme kabiliyetini yansıtır…
Şair-Aynı bahse ruhiyat
açısından bir başka yaklaşım,
sanatın aşemşumül oluşu ve sanatın kaynağı bahsine temas eden
bu husustan sonra yerinde olur
sanıyorum…
Bedî-Şimdi ona gelecektim…
Ruh, bütün bilginin dış dünyanın
basit çözümlemesiyle elde edileceğine şartlanmışız; fakat bugün
kesin olarak biliyoruz ki, şuuraltının yoğun bir muhtevası vardır ve
bu muhteva şuura çıkarılabilirse,
engin bir bilgi artışı elde edilir…

Şuuraltı kişileşebilseydi, erkekle
kadının, yaşlı ile gencin doğumla
ölümün sınırında yaşayan bütünlük içinde bir canlının çizgilerini
taşır, hemen hemen ölümsüzlüğe
yakın bir biçimde bütün insanlığın tecrübeleriyle dopdolu
olurdu; ve zamanın akıcılığı üstünde, hiçbir şeye karşı çıkmadan
gezinir dururdu… Ruh, bilmeden
bildiğimiz…
Şair-Ruh bilmeden bildiğimiz
dediniz de… Estetik’in görünen
değil de, görünüşe gelen yönünü
ve “güzel ne?” sorusunun cevabını
burada görmeliyiz sanıyorum…
Bedî- Haklısınız!.. Ruhun
ruhîlikle bilinmesi, bir yönüyle
onun, tezahürlerinden bilinmesidir ki, burada “bilme”nin
niteleşmesi ve işin bir kanadı
olduğu belirtilmelidir… Şimdi…
“Bilen bilinenin kendisi”, “kendini
tanıyan sebep, sebebin kendisiyle
aynı” mânâsı üzerindeyiz; “ben”
davası…
Şair-Önce bir misâl verelim…
Diyelim ki, bir çocuk, kolunu
oynattı…
Bedî-Kol hareketinin sebebini
çocuk bile hiç düşünmeden “ben”
diye isimlendirir… Bu ne demektir? Çocuk bu sebepte kendini
tanır, bu sebebi kendisiyle aynı
olarak hisseder, bu sebebi bilir,
demektir; sebebe vermiş olduğu
“ben” kelimesiyle, başka bir şey
demek istemez… Eğer bu sebepten ben isem, bu bakımdan bana
olan şeyin öteki sebepler tarafından olmaması şaşılacak bir şey
değildir, öteki sebepler yani dışımdaki nesneleri anlayamadığım
halde, dikkatimden yalnız bunun
kaçmayışına şaşmamak lâzım.
Ben, benden nasıl gizlenebilir ki?
(Devam edecek)
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf 49-51.
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