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Baran’dan...
Selâm ile…
Türkiye’de her sahada yaşanan
kifayetsizliğin, keyfiyetsizliğin acı
hikâyesi yazılmaya kalkılsa, zannediyoruz ki en uzun bölümlerden
birini medyaya ayırmak icap ederdi.
Zira iktidarın yanında görünenlerin
iktidardan, karşısında görünenlerin
ise muhalefetten yahut dışarıdan
fonlandığı medya, “menfaat devşirme” sahalarından biri olarak karşımızda duruyor. Maksat memleketin
faydasına yayın yapmak değil de,
şahsî menfaat elde etmek olunca da
mamayı kapmak için kırk takla atan,
on dakika sonra hakikatin ortaya
çıkacağını bile bile yalanlar üreten,
bunları yaparken de yüzü dahi kızarmayan tipler her gün gazetelerde,
radyolarda, televizyon ekranlarında
boy gösteriyor. Hiçbir şey söylemeyip bir şey söylüyormuş gibi yapanların âleminde, mesele dahi olmayan
mevzular etrafında kısır tartışmalar
yapılıp duruluyor.
Toplumun iktidar ve muhalefeti
destekleyenler olarak iki keskin kutba ayrıldığı son birkaç yıldır sıkça
dile getiriliyor. Medyada da aynı
vaziyet hâkim olmasına mukabil bu
iki taraf arasında destekledikleri yer
dışında hiçbir fark yok. İktidara yakın olan medya hamasî söylemlerle
iktidarın her yaptığını alkışlayıp
muhalefetin her yaptığını tukaka
ederken; muhalif medya iktidarın
kötü yaptığına da kötü, iyi yaptığına
da kötü demek suretiyle Batı’ya jurnalcilik yapıyor. İyi, doğru ve güzel
ölçütleri de materyalist bir anlayış
üzerine kurulu olduğu için bir Müslüman için iyi olana iyi, kötü olana
kötü deme hassasına bir türlü kavuşamıyorlar. Bu vaziyet, toplumda
da incir çekirdeğini doldurmayacak
meseleler üzerinden tartışma, körü
körüne savunma yahut müzmin
muhalif durumuna düşme hastalıklarının yaygınlaşmasına sebep
olup istisnalar hariç memleketin
faydasına taleplerin gelebileceği bir
iklimin ortaya çıkmasına da engel
teşkil ediyor.
Bilhassa iktidar medyasının
içinde bulunduğu vaziyet, Cumhurbaşkanının yanında görünürken
ona en çok zararı verecek türden…
İktidarın önünü açıcı ve yol gösterici
bir vasfa sahip olması gereken basın
yayın kuruluşlarında boy gösteren
sözde uzman ve “aydınlar” iktidarın
icraatlarını alkışlamaktan, iyi yahut
kötü tüm icraatların hayata geçirilmesinin ne kadar haklı olduğunu
millete anlatmaya çalışmaktan başka
hiçbir şey yapmıyorlar. Cemiyetten
memleketin faydasına taleplerin
gelebileceği bir iklimin ortaya çıkmasına engel dedik ya, işte bu yönde

bir talep geldiğinde ise kendilerince bir statüko oluşturmuş olan bu
medya unsurları, tutmuş olduklarını
kaybetme endişesiyle “provokasyon”
vesair gibi ifadelerle statükonun
korunmasını sağlamaya çalışıyorlar.
Esasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
da düşmanlarından daha çok bu
dalkavuk tavrının zarar verdiğini
ifade etmek gerekiyor.
Kapağımızda bu meseleyi işlerken “Erdoğan'ın en büyük düşmanı:
Dalkavuk medya” manşetini attık.
Kapak mevzumuzu “Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyememek” başlıklı yazısında işleyen Ömer Emre
Akcebe, istisnalar hariç medyanın
içinde bulunduğu çukur vaziyeti tasvir ederken bu vaziyetin nasıl sona
erdirileceğini de belirtiyor.
Kapak mevzumuz ile alakalı olarak İsmail Kılıçarslan ile bir söyleşi
yaptık. Memleketteki sığ durumu,
menfaat ilişkilerini, medyanın vaziyetini ve bilhassa İslâmcıların yaşamış olduğu dönüşümü konuştuğumuz bu söyleşiyi büyük bir alaka ile
okuyacağınızı düşünüyoruz.
Yavuz Beyoğlu, “Rejim Salyası
Çözülmeden Deniz Salyası Çözülmez” başlıklı yazısında son günlerde
gündemi işgal eden iki meseleyi tenkid ediyor: Çete düzeni ve müsilaj…
Sinami Orhan, “1980 Model
Amerikan Yapımı” başlıklı yazısıyla
dergimizde.
HTŞ Lideri Cevlani, Amerikan
PBS kanalında yayınlanan “Frontline” isimli programın muhabiri
Martin Smith’e -belgesel formatında
çekilen program için- uzunca bir
röportaj verdi. Abdullah Said de bu
meseleyle alâkalı bir yazı kaleme
aldı.
17 Haziran Mısır devrik cumhurbaşkanı Mursi’nin şehadetinin
sene-i devriyesi. Said Bulut bu vesileyle şehid Mursi’nin portresini
çiziyor.
Çakal Carlos (S. Muhammed),
“Dünyanın Kurtuluşu İçin İslâm
İhtilâli Şart” diyor.
Ramazan Sevinç şifâlı bitkiler
hakkındaki yazı dizisine devam ediyor. Sevinç, bu hafta baş ağrısına iyi
gelen, huzursuzluk ve kaygı bozukluğunda sıkça kullanılan Valeriana
Officinalis yâni Kedi Otu’ndan bahsediyor.
Eren Haklı, “Yüklerinizi Hafifletin” başlıklı yazısında insanî münasebetler üzerinde duruyor.
Dergimizde ayrıca sizler için
derleyip-yorumladığımız haberleri
bulabileceksiniz.
Nice sayılarda görüşmek ümidiyle.
Esenlikler dileriz. Allah’a emanet
olunuz.
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Eğriye Eğri, Doğruya Doğru Diyebilmek
Ömer Emre Akcebe
“Nerede birlik” suâline, “şahsî ve
maddî menfaatler çevresinde birlik”
cevabı verildiği taktirde, bir memleketin ne hâle gelebileceğinin ibretlik
tablosu hâline gelmiştir Türkiye.
Büyük küçük demeden etkileyici
konumunda bulunan herkesin kendi
işini gücünü bırakıp indirme peşine
düştüğü, bu indirme işlerinin önünde
kapı vazifesi görmesi gereken müesseselerin bile bu işin bir parçası
hâline geldiği, hırsız içeride olduğu
için de kapının kilit tutmadığı ve bir
de internet sayesinde eskiden olduğu
gibi bu işlerin artık saklanmasının da
imkânı olmadığından her şeyin ortalığa saçıldığı bir ülkede yaşıyoruz.
Umumî vaziyeti bu şekilde bir kez
daha hatırladıktan sonra, şimdi biraz
daha hususî bir plana geçelim ve Türkiye’deki basının içler acısı manzarasına bakalım.

Medya

Bugün Türkiye’de tüm medya organları iktidara göre konumlanmış
bulunuyor. Bunlardan bir kesim iktidar yanlısı tarafta saf tutarken, diğer
kesim ise iktidar karşıtı tarafı teşkil
ediyor. İlk bakışta, Türkiye gibi ikti-

dar ile muhalefet arasında yalnız zihniyet farklılıklarının sivri köşelerinin
ön plana çıkartıldığı bir memlekette
bu manzara tabiî görünebilir.
Peki, gerçekten öyle midir? Tabiî
ki değildir.

Dinsiz, Ahlâksız,
Görüşsüz, Vicdansız

17 Haziran
656 - Hz. Osman’ın
şehadeti.
21 Haziran
1979 - Orhan Ünal’ın
şehadeti. (İstanbul)
1979 - A. Haşim
Sönmez’in şehadeti.
(İstanbul)
22 Haziran
1979 - Mustafa Başal’ın
şehadeti. (İstanbul)
1979 - Mustafa Güneş’in
şehadeti. (İstanbul)

Türkiye’de belli başlı çıkar odakları etrafında hissesine düşecek olan
menfaate göre kümelenmiş bir medya var. Birkaç istisna dışında bunların
dinî, ahlâkî yahut ideolojik hiçbir
kaygısı yok. Tamamen çıkar odaklı
hareket eden, hangi tarafı temsil
iddiasındaysa o kesimin cengaverliğine soyunan, yalan söylemekten
çekinmeyen ve söylediği yalan ortaya çıktığında yüzü kızarmayan,
dalkavuklukta deryaları tutuşturmaya
mahir ve bağlı olduğu tarafta günün
iklimine göre rüzgâr ne yandan
esiyorsa ona göre dönen rüzgâr
gülleri bunlar. Rüzgâr, yani mamaları
kesildiğinde düne kadar taşıdıklarını
iddia ettikleri bütün değerlerden bir
yılanın derisinden soyunması gibi
ayrılıp karşı tarafın da en ateşli savunucusu olmaları önünde engel olabilecek bir şahsiyeti de haiz değiller.

Hayal Tacirleri

Aslına bakacak olursak, medya,
iki tarafın da kendisine photoshopladığı bir Türkiye imajını kendi taraf-

tarlarına empoze etmekle meşgûl. İktidara yakın medya dünya devi, cihan
imparatoru, yedi iklime nizam veren,
insanların bolluktan boğulduğu, adaleti Hazret-i Ömer devrine denk bir
memleket tasavvurunu hakikatmiş
gibi pazarlamaya uğraşırken; muhalif
kanat ise bunun tam tersini empoze
edebilmek için en aşağılık yollara bile
tevessül etmekten çekinmiyor.
Onların tüm bu çabalarına karşılık, vatandaş ise kendisine gösterilen
Türkiye ile kendi yaşadığı hayatı birbiriyle bağdaştıramadığı için bir de
bunun sıkıntısını çekiyor.

Keyfiyetsizlik

Biraz evvel de ifâde ettiğimiz
üzere, din, ahlâk ve dünya görüşü
bakımından hiçbir keyfiyet belirtmeyen, dolayısıyla bu değerlerle
tüm münasebeti ensesinde bunların
etiketini taşımak olan kimseler, hangi
taraftan olurlarsa olsunlar, yaşanan
tüm meseleleri dedikodu seviyesine,
yani kendi seviyesizliklerine
indirmekte de son derece
maharetliler. Meselelerin çözümü
noktasında ezbere birkaç klişeden
başka ortaya ne teşhis ne de bir
reçete koyamayan bu kimseler, idraklerin iğdiş edilmesi noktasında ise
üzerlerine düşen vazifeyi tastamam
yerine getirmekteler. Unutmadan,
bir de bunların entelektüelleri var,
onlar da meseleleri kadınlar hamamı

İktidara yakın medya
dünya devi, cihan
imparatoru, yedi
iklime nizam veren,
insanların bolluktan
boğulduğu, adaleti
Hazret-i Ömer devrine
denk bir memleket
tasavvurunu hakikatmiş
gibi pazarlamaya
uğraşırken; muhalif
kanat ise bunun
tam tersini empoze
edebilmek için en
aşağılık yollara bile
tevessül etmekten
çekinmiyor.

seviyesinde ele alıyorlar ama “aydın”
kimseler olduklarından, aralara fikir
adamlarının konuyla alakalı yahut
alakasız sözlerini serpiştirmek suretiyle bu unvanı da kimseye kaptırmıyorlar. Bunlara eşlik eden komplo
teorisyenlerine de ayrıca bir parantez
açmazsak onlara ayıp etmiş oluruz.
Birbiriyle alâkasız meseleler arasında, ilk bakışta normatif şuur hatası
gibi duran; fakat biraz deşildiğinde
sistemli bir şekilde yapıldığı anlaşılan

17 - 23 Haziran 2021

4

saçmalıklar dizisini sanki hakikatmiş
gibi satanları diyoruz. Feriştahın fantezilerini senelerdir sanki yalnız bunların bildiği sırlarmış gibi pazarlayan,
bir de bu işi “sistem”li yapan tipler
için uygun düşecek bir yakıştırmamız
bile yok açıkçası.
Yine de haklarını yemeyelim, bir
konuda çok nitelikliler, felâket para
sayarlar, bir görseniz şaşarsınız.

Dalkavuk Dost Değil
Düşmandır

Yine iktidara yakın medyadan
devam edecek olursak. Tek elden
çıktığı besbelli manşetler, konulara
yalnız tek bir bakış açısından yaklaşmalar, iktidarın önünü açmak üzere
lokomotif olacağı yerde vagonluk
yapmalar ve bütün bir ömrü Erdoğan
her ne der ve ne yaparsa yapsın hiçbir
kritere tabiî tutmaksızın onu doğrulamak, lâ yüsel kılmak üzere geçen
dalkavuklar.
Bir insanın en büyük dostu, bütün
gün onu övmelere doyamayan değil,
bir yanlış yaptığı yahut yapacağı vakit
onun hatasını ikaz edendir. Buradan
da anlaşılacağı üzere, kendisinin
iktidara yakın olduğunu iddia eden
medya Erdoğan’ın dostu değil, bilâkis
baş düşmanıdır.

Eğriye Eğri,
Doğruya Doğru

“Bir yanlış gördüğünde tenkid, bir
doğru gördüğünde ise takdir etmek
ne kadar zor olabilir ki” diye aklımıza
getirmişizdir muhakkak; fakat bunu
yaparken bizim iyi, doğru ve güzel
ölçütlerimizin piyasaya uymadığını
çoğu defa unutuyoruz. Açmak gerekirse, bu tipler için para ediyorsa
iyi, para getirecekse doğru, pahalıysa
da güzel olduğunu, onların eşya ve
hadiseler ile alâkalarının bu ölçütler
çevresinde şekillendiğini biz ne yazık
ki anlayamıyoruz. Biz bunların sami-

miyetsizliklerinden kaynaklanan rezilliklerini başarısızlık olarak görüyor
olsak bile, bunlar foyaları ortaya çıkana kadar yaptıkları birikimden başka
birşeyle alâkadar olmadıklarından,
geri kalan mevzularla zannedildiği
kadar alâkadar da değiller. Hedefine
ulaşmışlarsa, yani ceblerini doldurmuşlarsa tamam, ondan sonra isterse
rezil rüsva olsunlar, hiç ama hiç sıkıntı değil. Dolayısıyla bu adamlara
şöyle yaparsanız başarılı olursunuz
falan diye yol göstermeye çalışmak
bile saçma, gösterilecek yolun maddî
getirisi şimdikinden daha fazla değilse...

Düzeltmek Kimsenin
İşine Gelmiyor Mu?

Üstad’ın “Babıâli” eserinde “Hürriyet Gazetesi”nin kurucusu olan Sedat Simavî (1896-1953) ile arasında
geçen şu vesikayı hatırlayalım:
- “Sedat Simavi (Napolyon) gibi,
eli yeleğinin düğmelerinde, bir aşağı,
bir yukarı, dolaşıyor ve mükellef bir
koltuğa oturttuğu Sabık Şair(Necib
Fazıl)’e:
-Göreceksin, diyor; fikri idam
edeceğim! Sadece resim ve göze hitap! Yazıya göre resim değil, resime
göre yazı…
O zaman Sabık Şair, iki dudağı
arasından, istihza fiskesine benzer bir
hırıltı koparıyor.
Sedat Simavi hayrette:
– İnanmıyorsun, öyle mi?
– Yahu! Gazete fikir demektir.
Hadise ve ona bağlı fikir, kıymet hükmü… Bu ihtiyacın âletidir gazete…
Fikri idam iddiası, gazete için portakalın suyunu çekip posasını satmaya
kalkışmak kadar gülünç olmaz mı?
– Misali tersinden koyuyorsun!..
Halk portakalın suyunu ister, posasını değil… Hâlbuki istikbalin gazeteciliğinde asıl posa fikirdir; portakal
suyu da hadiselerin dış yüzü ve göze
hitap eden şeyler…

– İyi ama o zaman gazete meydana gelmez ki… Gazete ismi altında o
ismin hakikatine aykırı, manzara resmi, şehvet albümü gibi bir şey vücut
bulmuş olur. Buna hakkın var mı?
– Dâva, satmakta, halkın istediğini yapabilmekte…
– İrade halkın değil, hakkındır.
Halk istemez, halka istetilir. Sen ona
evvelâ istemeyi, isteyeceği şeyi öğret
ve ondan sonra halkın istediğine uymak yolunu tut!
– Bunlar edebiyat!.. İşte ben bu
edebiyat yolunu tıkayacağım ya!..
Göreceksin ve gazete satmak ne demektir, anlayacaksın!
Ve devamında Üstad Necib Fazıl diyor ki; “Gördüm. Bugün yüksek
tirajlı gazeteleri sadece batı taklitçiliği
işine bağlayan “Hürriyet” gazetesinin
Bâbıâlide yaptığı dehşet verici inkılâbı
gördüm.” Ve bugünleri anlamak,
Hürriyetin rolünü kavramak isteyenler için de şu ilâvede bulunuyor:
- “Bunlar maden gibi halkın boşluğunu, gafletini, şehvetini işletir;
bu maden işlendikçe onları semirtir,
onlar semirdikçe halkın ruhu pörsür;
ve böylece yumurta tavuktan ve tavuk yumurtadan türeyerek, taraflar,
yüzünden ve tersinden orantılı bir
şekilde gelişir. Onların tirajı yükseldikçe halkın ruh seviyesi düşüyor, halkın
ruhu düştükçe de onların kâr seviyesi
yükseliyor demektir.”
Sedat Simavi, kendisine yakışanı yaptı, Dinç Bilginler ve Aydın
Doğanlar ile de Türkiye’deki seviye
bugünkü çukur seviyesine kadar indirildi. Peki, ya şimdi?
Kendisini mütedeyyin olarak
tanımlayan iktidar Sabah, Milliyet
ve Hürriyet grubunun tamamına
hâkim olduktan sonra, fikrin haysiyetini iade etmek üzere bir girişimde
bulunup, bu organların yayın politikalarına el attı mı? Bırakın yayın
politikasını değiştirmeyi, fuhuş albümlerini kaldırmayı, bu gazetelerin
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köşe başlarını tutmuş, mevcut rezalet
ikliminin mimarı diyebileceğimiz
tipler bile yerlerinde kalmadılar mı?
Buradan da anlıyoruz ki mevcut anlayışın sebeb olduğu tahribat iktidar
tarafından anlaşılamamakta yahut
böylesi onların da işine gelmekte.
Ruh ve fikir sefaletine aşırı dozda
maruz kaldıktan sonra bile bu memleketin hâlen ayakta kalması, başlı
başına bir mucizedir.
***
Sıradan vatandaşı asgarî insanî
şartlarda yaşayabilmesi için hayvanlar gibi çalışmak zorunda bırakan,
bir takım hayvandan aşağı tiplerin
ise hakkı olmayan serveti ali cengiz
oyunlarıyla indirmesini teşvik eden
bu düzen, her geçen gün meşruiyetini daha fazla yitiriyor ve değişimin
önü de aslında bununla aynı hızla
açılıyor.
Türkiye’deki rejim, saydığımız
ve saymadığımız bütün rezilliklerin
başlıca müsebbibi konumundadır ve
bu düzen değişmedikçe iktidarların,
gazetelerin, servetin, şunun ve bunun
el değiştirmesiyle Türkiye’nin meseleleri çözülmeyecek, bilâkis pekişecektir.
Bir rejim değişikliğinin kendisini dayattığını hayatın her planında
müşahede ediyoruz. Erdoğan bu dayatma karşısında daha fazla kayıtsız
kalmamalı ve eğer ki bir dönem daha
iktidarda kalmak istiyorsa, senelerdir
sırtında taşıdığı asalaklardan bir an
evvel kurtulmalı ve bununla beraber
memleketin fikrî ve ruhî sefaletini
ortadan kaldıracak, ruh köklerimizle
mutabık bir rejime geçmek üzere
hızlı ve kararlı adımlarla yol almalı.
Türkiye’de yaşananları artık herkes
gördüğüne göre, aksi taktirde bu işin
karakolda biteceğini söylemeye lüzum yok herhâlde.

18 Haziran
1995- Şamil Basayev
liderliğindeki Çeçen
mücahidler
Budennovsk’deki
bir hastaneye
baskın yaptı.
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KARANLIK “ODA”LARDA “CUMHURIYET” TEZGÂHLARI

Memlekette öyle bir zümre var
ki, bu topraklara ait olmadıklarını
göstermek için çabalamadıkları, bu
memleketin öz sahiplerine düşman,
düşmanlarına ise dost olduklarını
ortaya koymadan durabildikleri bir
gün geçmiyor. Sorunca en hararetli
emperyalizm karşıtı olanlar, bu
topraklara olan düşmanlıklarını

emperyalizmle kol kola olarak
taçlandırıyor; Batıcılığın hakkını
memleket aleyhine propaganda
yapmak suretiyle veriyorlar.
Bütün Türkiye hafta başında
gerçekleştirilen NATO zirvesine, bilhassa zirvede gerçekleşecek Erdoğan-Biden görüşmesine
odaklandı. İktidar kanadının ezik

muhafazakârları, Biden’ın Erdoğan
ile görüşecek olmasını lütuf sayarcasına “Erdoğan-Biden görüşmesi”
vurgusu yaparken, bu zevat da
yine kendini tutamadı ve ülkesinin
Cumhurbaşkanını bir kare resimle
“rezil etme” teşebbüsünde bulundu.
Gönüllü Batı ajanlarının mihrakı
OdaTv ve Cumhuriyet, Amerikan
Başkanı Biden’ın selâmlaşmak için
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına
geldiği anda, Erdoğan oturduğu
koltuktan kalkarken çekilen bir kare
üzerinden memlekete olan kinlerini kustular. Erdoğan’ın Biden’ın
karşısında eğildiği mesajını vermek
için, Erdoğan’ın kalktıktan sonra Biden’ın karşısında durduğu fotoğrafı
önce, kalkarken çekilmiş fotoğrafı
ise sonra yayınlamak suretiyle Erdoğan’ın Biden’ın karşısında eğildiği, hatta elini öptüğü gibi saçma

bir imajı vermeye çalışan OdaTv ve
Cumhuriyet, manipülasyonda nasıl
bir seviyeye geldiğini de göstermiş
oldu.
Diğer tarafa gelirsek; Amerikan
Başkanı Biden göreve geldiğinden
beri “Cumhurbaşkanını aradı-aramadı” ezikliği içerisinde ortalarda
gezenler ise mevzubahis karenin
içinden alındığı videoyu paylaşarak,
“Biden, Erdoğan’ın ayağına geldi”
hamaseti kasmayı ihmal etmediler.
Böylelikle her iki cenah da dangalaklıklarındaki tutarlılığı sürdürerek kimseyi şaşırtmadılar.

HALIL BERKTAY: ATATÜRK İLKELERI DIYE BIR DERS OLAMAZ
AK Parti döneminin, Açıköğretim Fakültesi'nde İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük dersinde anlatılıp,
sınavda buna dair sorular sorulmasının yeni bir tartışma başlatması
üzerine Independente Türkçe bu
mevzu üzerine bir soruşturma
yaptı. Prof. Dr. Halil Berktay’ın görüşlerine de başvurulurken mesele
hakkında yorum yapan Berktay
mevzuyu esasa taşıyarak “Atatürk
ilkeleri diye bir ders olamaz” dedi.
2002-2018 yılları arası AK Parti
dönemi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük Ders kitabına eklenip
İktisat ve İşletme fakültelerinin
sınavlarında soruldu. Konuyla ilgili
Independent Türkçe’nin sorularını
cevaplayan Prof. Dr. Halil Berktay,
öncelikli olarak İnkılâp Tarihi (veya
Devrim Tarihi) ve Atatürk İlkeleri
dersinin olamayacağını, olmaması gerektiğini dile getirerek şöyle
konuştu:
“Ne olur? Modern Türkiye tarihi
olur, 20. Yüzyıl Cumhuriyet Tarihi olur, ama normatif anlamda
Atatürk ilkeleri diye bir ders olmaz, olamaz. Tarih dersi olur ama
endoktrinasyon dersi olmaz, ideoloji
dersi olmaz. Yani günümüzde nasıl
bir zamanlar Sovyetler Birliği’nde
yapıldığı gibi Marksizm-Leninizm’in
ilkelerini telkin eden normatif bir
ders olamazsa, Atatürkçülüğün
ilkelerini telkin eden normatif bir
ders de olamaz. Dersin kendisi, bu
başlıkla ve bu içerikle bilim dışıdır.”

Atatürkçülüğün ilkelerini telkin
eden normatif bir ders olamaz.
Dersin kendisi, bu başlıkla ve
bu içerikle bilim dışıdır.”

Militanlıkla tarih yazılmaz
Berktay sözlerinin devamında
çok yakın tarihte, güncellik denecek kadar yakın zamanda yaşanan
ve halen de devam eden süreçlerin,
belki sadece doktora seviyesindeki
özgür tartışma seminerleri dışında,
lise ve üniversite lisans düzeyindeki “bilgi transferi” derslerinin ve
didaktik, tek-doğrucu ders kitaplarının konusu olmaması gerektiği
yolundaki itirazlara katıldığını
belirterek şöyle dedi:
“Militanlıkla, partizanlıkla, taraf
tutmakla ciddi tarih yazılmaz ve
öğrenilmez. Düzgün bir tarihçilik
ve tarih öğretimi, tarihi olaylarla
aranıza bir mesafe koyabilmenizi
ve soğukkanlı bakmanızı gerektirir.
Bu da genel ortam ve atmosferden

bağımsız değildir. Mesele sırf mevcut
iktidarın yazması veya yazdırmasından da geniş ve derin bir meseledir.
Söz konusu tarihî olaylar hakkında
toplumda az çok ortak bir anlayışın;
yüzde 100 bir görüş birliği olmasa
bile hiç olmazsa şu veya bu döneme
nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bir sükûnetin oluşması gerekir.
Bu, sadece Türkiye için değil, bütün
ülkeler için geçerlidir.”
Aklî melekelerini yitirmiş
toplum
Aktüel meselelerin biraz soğuduktan sonra tarih kitaplarına girebileceğini ve bugünkü Türkiye’nin
inanılmaz derecede kutuplaşmış bir
toplum olduğunu söyleyen Berktay,
şöyle devam etti:
“Yurtdışında yaşayan de-

ğerli bir bilim insanımızın, yakın
zamandaki bir röportajında dediği
gibi, ‘biraz sersemlemiş, akli melekelerini yitirmiş bir toplumu’ andırıyoruz. Bu koşullarda, bu kadar yakın
tarihin, halen içinde yaşadığımız
bir iktidar döneminin ders kitaplarına girmesini, sınavlarda soru
olarak sorulmasını abes buluyorum.
Genç insanları bu tür politik tercih
beyanlarına zorlamamak, maruz
bırakmamak gerekir.”
90’lar üzerine bile konsensüs
sağlanamaz
Berktay, sözlerini şöyle tamamladı:
“Kanımca, Türkiye'nin güncel
tarihini konu alan derslerde ve ders
kitaplarında, tekrar edeyim, özgür
ve tartışmalı doktora seminerleri bir
yana, daha alt seviyelerde, şimdilik
en fazla 20.yüzyılın sonuna kadar
gelinebilir. Olsa olsa, 12 Eylül 1980
darbesinin ardından, Turgut Özal'la
birlikte parlamenter demokrasinin
kısmî restorasyonu anlatılabilir.
Ondan sonrasını ders kitaplarına
sokmaktan kaçınmak gerekir. Yani
Türkiye'nin kayıp 10 yılı saydığım
1990'ları dahi ders kitaplarında,
arkasında bir toplumsal konsensüs
olacak şekilde nasıl yazarız, ben de
bilmiyorum doğrusu.”

17 - 23 Haziran 2021

6

söyleşi: faruk hanedar

ISMAIL KILIÇARSLAN:
SESI ÇOK ÇIKANIN
HAKIKATI TEMSIL ETTIĞI
ZANNEDILIYOR!
Aslında memleketin vaziyeti nereden bakılırsa bakılsın, hangi mevzu ele
alınırsa alınsın aynı. Sizin de üzerinde
durduğunuz popüler bir noktadan,
futboldan örnek verelim; genç yetenekler ortaya çıkarmak için tesis yapılacağı, eğitime ehemmiyet verileceği
yerde sözde futbolu geliştirmek adına
sürekli bir yabancı kuralı değişikliği
görüyoruz. Mesela ekonomide de Türk
lirasını kuvvetlendirmenin çaresini
bulmak yerine, döviz düşsün diye faiz
artırıyoruz, sonra düşürüyor ve tekrar artırıyoruz. Memlekette, bataklık
yerinde dururken sinekleri avlamaya
çalışma hastalığının temelinde ne yatıyor?
Türkiye’deki politika, basit meseleler üzerinden kavga etmeye ayarlı.
Basit sosyolojik gerginlikler oluştur,
sembolik kavgalar yürüt… Dünyanın
herhangi bir yerinde Taksim’e cami
yapılması sıradan bir mesele olarak
değerlendirilir, bu kadar gündem
edilmez. Fakat Türkiye’de, her iki
taraf açısından da acayip “sembolik”
bir şey oldu bu. Çünkü semboller
üzerinden kavgayı gütmek ve kitleyi
böyle kontrol etmek, zannediyorum
ki insanların işine geliyor. Politikacı
da bunu değiştirmek istemez. Neden
istesin ki? Bunu değiştirecek, talebi değiştirecek sosyoloji de ortada
görünmüyor. Bir alıklık hâkim de
ondan. Meselenin Taksim’e cami açılması, faizin yükselmesi yahut inmesi
olduğunu ya da başka bir şekilde
meselenin futbolda yabancı kotası
olduğunu sanan bir alıklık biçimi söz
konusu. Halbuki mesele buralarda
değil, köklerde. Entelektüel müktesebat “tatile” çıkmış gözüküyor. Son
yazılarımda “Bak doğrusu bu değil,
başka doğrular var, doğruya doğru
ilerlemek lâzım.” diyorum. Türkiye’de
“niteliksizlik” ilk defa bu kadar fazla
prim yaptı. Bunu hiçbir sosyolojik
kesimi ayırmadan söylüyorum. Mesela geçen gün gördüğüm bir şey, İsmail
Gaspıralı’nın aslında kim olmadığını
anlatmaya çalışıyor bir akademisyen.
Biz mesela, 1990’larda İsmail Gaspıralı’nın kim olmadığını biliyorduk!
Bize, İsmail Gaspıralı’nın kim olmadığını anlatmalarına ihtiyaç duymazdık.
Geçen gün, o kadar net ifadelerle
bebeğe anlatır gibi bu adamın anlatıldığını gördüm. Kendi kendime “İş
buraya ne ara geldi?” diye sormadan
edemedim. Gaspıralı’nın kim olmadığını anlatmak zorunda kaldığımız

Türkiye’de medya,
kendisine uzun
süredir ciddiyetle
yaklaşabileceğimiz bir
hâlde değil ne yazık
ki… Üstelik, sadece
“iktidar yanlısı” yahut
“karşıtı” medyadan
bahsetmiyoruz.
“Tarafsızlık” iddiasında
bulunan bazı medya
kuruluşlarının da
neye taraf olduğunu
çok iyi anlıyoruz.
Dolayısıyla Türkiye’de
hakikat düzleminden
konuşan medya bir elin
parmaklarını geçmiyor.
Bu da Türkiye’nin içe
sıkışmasıyla ilgili bir
durum.

düzene nasıl geldik? Çok temel bir
sığlaşma ve niteliksizlikten bahsediyorum. Galiba tesbiti böyle yapmak
lâzım!
“Kemalistler hariç
herkese ihtiyaç var!”
Türkiye’de keskin bir kutuplaşma
mevcut. Yazılarınızda bu kutuplaşmaya vurgu yaparken, aslında “ortak
iyi” ve “ortak kötü”yü işaretlemekten
bahsediyorsunuz. Birbirine zıt
iki dünya görüşüne sahip insan
topluluğunun buluşabileceği
müşterek payda nedir? Bir de bu
zıtlığın esas müsebbibi hakikaten
fikrî kaynaklı mıdır yoksa çıkar
odaklı mı?
Çok uzun süredir, ortada fikre
dayalı bir ayrılık görmüyorum.
Türkiye’de fikre dayalı ayrılıklar
çağı bitmiş gibi gözüküyor. Tam
olarak menfaat der miyim buna?..
Diyebilirim belki… Genişleterek
söyleyeyim bunu. Bir başka
yerden ilerliyor çatışma… İçinde
menfaatin de bulunduğu… Bunu
aşmanın yolu şu; Türkiye’de
herkesi antiemperyalizm etrafında

toplayabilirsiniz. Doğrudan
Amerika’nın mayın eşekliğini
yapanları saymıyoruz, terör
örgütlerini kastediyorum, FETÖ
şu bu… Yâni, Türkiye’de herkes
antiemperyalizm vasatında
birleşebilir. Öyleyse evvela
antiemperyalizmi bir anlatmak
gerekecek. “Ben antiemperyalistim!”
diyen adam Suriye’de Esed destekliyor. İnanılır gibi değil. İstiklâl Marşı’mız bizim millî mutabakat metnimiz. Mesela bunun üzerinden anlaşabilir, bir “ortak iyi” oluşturabiliriz.
Birbirimize benzediğimiz insanlarla
ancak mutabakat içinde bulunabileceğimizi düşünüyoruz. Halbuki öyle
değil. Bize benzemese, hatta dini bizimle bir olmasa bile ortak paydada
buluşabileceğimiz insanlar var. Ara
Güler, toprağı bol olsun. Bir röportaj
yapmıştım, Türkiye hakkında bana
öyle bir eksen çizmişti ki, hayret etmiştim. Demiştim ki, “Türkiye’deki
herkes Ara Güler gibi memleketi
sevse.” Bu ortak iyi oluşturmaktır.
Türkiye’de herkes eli kanlı bir mafya
babasının verdiği bilgileri, veri kabul
etmeye başlamış. Yahu adam katil…
Doğrusu-yanlışı vardır verdiği bilgilerin elbette. Fakat bunu toplamda ortak kötü olarak resmedecek bir zihnî
düzenden uzaklaşacak olursak, başımıza bela olur. Adama “Parti kur, oy
verelim!”, “Cumhurbaşkanlığa aday
olsa kazanır!” diyenler var. Videoda
“Beni çağırdılar, birini infaz etmem
için. Bizzat kardeşimi gönderdim!”
diyor. Ya bu kadar net işte! Adama,
Z kuşağı dediğimiz gençler, “Parti
kursun oy veririz.” diyor. Uğraşmamız

gereken nokta burası… Taksim camii
açılır, açılmasın demiyoruz. Sembolik şeyler üzerinden kavga etmek
yerine, gençlere odaklanmak, kripto
paraların başımıza açacağı belaları
yahut avantajları düşünmek gerek.
Gerçekten Türkiye’nin kreatif ekonomiye dönmesini sağlayacak, doğalgaz
meselelerinin üzerine eğilmek lâzım.
Bataklık böyle kuruyacak. Herhalde,
kimse bunlardan yana değil.
Öyle gözüküyor… İktidarı ve
muhalefeti destekleyen medya
akımlarının, incir çekirdeğini
doldurmayacak mevzuları yalnız
kendi perspektiflerinden ele
alarak aktarmalarından hasıl olan
ahlâksız yayıncılık hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Türkiye’de medya, kendisine uzun
süredir ciddiyetle yaklaşabileceğimiz
bir hâlde değil ne yazık ki… Üstelik, sadece “iktidar yanlısı” yahut
“karşıtı” medyadan bahsetmiyoruz.
“Tarafsızlık” iddiasında bulunan bazı
medya kuruluşlarının da neye taraf
olduğunu çok iyi anlıyoruz. Dolayısıyla Türkiye’de hakikat düzleminden
konuşan medya bir elin parmaklarını
geçmiyor. Bu da Türkiye’nin içe sıkışmasıyla ilgili bir durum. Kendimden
örnek vereyim; herhangi bir AK
Partiliyi yahut AK Parti’nin yaptığı
herhangi bir şeyi eleştirdiğimde bir
tek vatan haini olmadığım kalıyor.
E başka birisi de CHP’yi eleştirince,
CHP’ye yakın medya o birisini vatan
haini ilân ediyor. “Yol düşkünü!” falan
diyorlar. Buraya nasıl sıkıştık?.. Yakın
döneme bakacak olursak; FETÖ’nün
girişimleri, Gezi hâdiseleri ve 15

söyleşi

Temmuz… Darwinciler diyor ya, “İnsan önce, güvenli bir yerde barınmayı
kafaya taktı. Sonra yiyecek bulmayı
düşündü, akabinde bitki yetiştirmeyi istedi.” Evrimi falan geçelim de,
biz sanki bir barınakta barınmaktan
başka elinden bir şey gelmeyenlermişiz gibi kalakalmışız. Özellikle
15 Temmuz’dan sonra… Oysa Türkiye’nin gerçeği bu değil. Barınakta
falan değiliz, çok yüksek potansiyeli
olan bir ülkedeyiz. Ve A noktasından
B noktasına götürmek için sadece
dindarlar, sosyalistler ve liberaller
yetmez. Kemalistler hariç herkese
ihtiyacımız var. Niçin Kemalistler
hariç diyorum?.. Çünkü ben artık
Kemalistlerin tedavi kabul etmeyecek
bir kitle olduğunu düşünüyorum.
Türkiye’nin temelde yüzyıllık sorunu
Kemalizm. Bu şuurun ortadan
kaldırılması gerek. Ben istemez
miyim tüm memleket Müslüman
olsun? Böyle bir düzlemimiz yok
elimizde. Dolayısıyla müştereklere
doğru gelmeli, buluşmalıyız. Ülkeyi
fikirler üzerinden buluşabileceğimiz
düzeni tesis edeceğiz. 100 yıllık
Kemalist ceberut dikta deneyiminden
sonra, bize başka deneyim yaşatılsın
istemiyorum ben. İnsanların
sokaklarında birbirini öldürdüğü
iç savaşlar hep başka ülkelerde
yaşanıyormuş gibi geliyor bize. Öyle
değil! Bizim ülkemizde de pekâlâ
böyle şeyler olabilir. Bunu ülkemiz
için istememeliyiz bence.
“Erdoğan Kemalist rejimi
yıkmamayı tercih etti!”
15 Temmuz aslında inkişafı beraberinde getirecek bir hâdiseydi halbuki…
Doğru değerlendiremedik 15
Temmuz’u…
Doğru nasıl değerlendirilebilirdi?
Çok temel bir toplumsal
mutabakat önerilmeliydi. Türkiye’nin
tüm kesimlerine... “Ya gelin, sivil
anayasa ile üretilen, hukuk, finans ve
asker vesayeti kalmamış bir ülkeyi
beraber inşa edelim.” denilmeliydi; teminatlı hem de. Hatta herkesin kendi
özgürlüğünü dilediğince yaşayabileceği ortamı hazırlamak gerekti. Bunu
derken ne dediğimi çok iyi biliyorum. Böyle derken, buralı olmak, bu
memlekete ait olmak şartıyla… Yine
müşterek paydaya geliyoruz. “Ülkeyi
beraber kurabiliriz.” teklifi olmalıydı.
İbda Mimarı Salih Mirzabeyoğlu, Türkiye’deki 3000 aileyi işaret
eder. “Polis de bunların çıkarına göre
hareket eder, asker de, polis de” der.
Tartışmasız öyle…
Bu düzlemde inşa edilmiş bir çete
düzeni söz konusu. Bahsettiğiniz
mevzu da Kemalist “çete düzeni”nin,
dolayısıyla da rejimin değiştirilmesine
denk geliyor değil mi?
Türkiye’nin rejim değişikliğine
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80-90 yılda biriktirmişler
o hâkim küstahlığı…
O cahil cesareti var
ya… Yüksek özgüvenli
hani. Bizim 20 yılda
biriktiremememiz
normal, bizde cahil
cesareti bile yok. Bir
şeyin doğru olduğunu
bile bile yayamıyoruz
mesela. Bünye ve
karakterimiz müsait
değil. Adam Geçen
gün Erdoğan’ın Biden’in
elini öpüyormuş gibi
gösteren fotoğrafını
yayınladı. Bunun
sadece üç dakikada
çürütüleceğini bile bile,
yaptı bunu. Adamın
olayı bu. Kilitlendiği yer
burası.

kökten ihtiyacı var. Sivil demokratik
bir cumhuriyet mi? Bilemiyorum.
Krallık mı? Bilemiyorum, konuşabiliriz yâni. Herhangi bir şekilde
Kemalist rejimden kurtulmak lâzım.
Her halükârda… Yerine ne koyarsak
koyalım, Kemalist rejimden daha iyi
olacaktır. Seyid Rıza ile Şeyh Said’i
aynı anda katletme kabiliyeti göstermiş bir ideolojiden söz ediyoruz.
Salih Mirzabeyoğlu ile Mahir Çayan’ı
işkencehaneye almış bir diktadan
bahsediyoruz. Kendisine, kendi çıkarlarına aykırı tüm sosyolojik kesimleri
ezme kabiliyeti göstermiş ve sonra da
sürekli elini yıkayarak, “Ben dünyanın en temiz ideolojisiyim.” diyen bir
şey bu! “Atatürk olmasaydı babanın
adı Yorgo olurdu!” gibi en suflî sloganlara, okumadan, geliştirmeden
bağlı kalan bir şeyden söz ediyoruz.
Üç bin aile, beş bin aile; azalır çoğalır.
Bunların sahip olduğu gücü korumak
haricinde hayatî maksadı olmayan
bir dikta! Bu diktayı Recep Tayyip
Erdoğan yıkabilirdi. Yıkmamayı
tercih etti bana soracak olursanız.
Yapabilirdi, 15 Temmuz’dan sonra
bunun zemini de vardı, yepyeni bir
Türkiye inşa edilebilirdi. Geç mi kaldık? Zannediyorum biraz öyle oldu…
Ama her şey için çok mu geç? Hayır.
Türkiye’nin asıl atağının, Kemalist
dikta rejiminden kurtularak gerçekleşeceğini düşünüyorum.
“Toplum yalanı talep ediyor!”
Medya meselesine dönersek, her
iki cenah da hiçbir meseleye hâkim
olmadığı için mi böyle incir çekirde-
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ğini bile doldurmayacak, sığ görüşler
üzerinden tartışıyor? Yoksa bu şekilde hareket ederek, halkın zekasıyla
alay ettiklerini falan mı düşünüyorlar?
İçinde birazcık entelektüel
düşünce nüveleri taşıyan bir yazı
yazdığımda, standart olarak aldığım
tepkiler var. “Ağabey yine zor bir
yazı yazmışsın.” diyorlar. Ben zor
yazılar yazmadım, sen anlamıyorsun.
Bunu zor yazmamak için özellikle
uğraşıyorum. Bakmamışsın,
görmemişsin, sosyal medyanın
yeterli bir bilgi kaynağı olduğunu
düşünüyorsun. Misal: Camilerin ve
kiliselerin ışıklandırılması hakkında
bir yazı yazdığımda hayatımın
en az okunan yazısını yazmış
oluyorum. Bence kritik mesele bu,
Hıristiyanların ve Müslümanların
ışık ile karanlık kavramına bakışı. Bu
esasında çok temel bir farklılık verir
bize. Dünya bakışı, ideoloji zaviyesi
sunar. E bunu yazamam ben gazetede.
Niye? Söyleyeyim. Yeni Şafak bu tür
yazılara müsaade eden, elverişli son
gazetelerden biri, belki de birincisi.
Ona rağmen kendi okurumdan
korkuyorum. Çünkü okur, “Bay
Kemal” diyerek yazı yazmamı
bekliyor. Bunu yapmayacağım.
İktidar yanlısı medyanın
Erdoğan ve Ak Parti’nin her
yaptığına, her dediğine tıpkı bir
notermişçesine onay makamı
şeklinde yaklaşması ve yol açıcı bir
rol üstlenmekten azamî derecede
kaçınmasının sebebi kendi niteliksizliklerinden mi kaynaklanıyor?
Buna atmosfer meselesi diyelim.
Hâl böyle biraz. Ak Parti’ye ya da
Erdoğan’a eleştiri barındıran yazı
kaleme alanları Tayyip Bey’in önüne koyan bir ekipten bahsediyoruz.
Ediyorduk daha doğrusu, bir-iki
yıl öncesine kadar. Yeni Şafak onlar
açısından “bizim gazete.” “Ya bizim
gazetede yazıyor ama sizin adınıza bir
şey söylemiş.” Ne yapmışım? Bir eleştirim var, onu dile getirmişim. Mesela, “Maske meselesi böyle mi yönetilir
kardeşim?” demişim. Rezil olduk,
koca Türkiye pandemide vatandaşına
maske dağıtmayı bir ay başaramadı.
Bunu yazmayalım mı? “Sağlık Bakanı
iyidir, kötüdür, falancadır.” değil ki,
bunu başarman lâzım, maske bu ya.
“Biz nelerle uğraşıyoruz, İsmail neyle uğraşıyor?” deyip adamın önüne
koyarsan beni, bir daha yazamam ki.
Biraz atmosfer meselesi yani.
İki tarafın birbirinin
simetriği olduğunu söylüyoruz
ama ayrıldıkları bir noktayı
işaretlemekte fayda var. Muhalefet
senelerdir bu memlekette seçim bile
kazanamamasına rağmen hâkim
pozisyondaymış gibi dururken,
20 senedir iktidarda olan partiyi
destekleyen medyada ise eziklik
tavrı mevcut.
80-90 yılda biriktirmişler o hâkim

küstahlığı… O cahil cesareti var ya…
Yüksek özgüvenli hani. Bizim 20 yılda
biriktiremememiz normal, bizde cahil
cesareti bile yok. Bir şeyin doğru olduğunu bile bile yayamıyoruz mesela.
Bünye ve karakterimiz müsait değil.
Adam Geçen gün Erdoğan’ın Biden’in elini öpüyormuş gibi gösteren
fotoğrafını yayınladı. Bunun sadece
üç dakikada çürütüleceğini bile bile,
yaptı bunu. Adamın olayı bu. Kilitlendiği yer burası. “Ruşen Çakır, radikal
İslâmcılığı terkedenler anlatıyor…”
diye bir program yapıyor.
Tam buradayken sormak istiyoruz:
Yabancı vakıflarca fonlanan bu “özgür
medya” denilenler ne kadar özgür?
Fonlandığın yer kadarsın… “Kimin ekmeğini yersen onun kılıcını
sallarsın!” atasözü var. Allah hayırlı
yerden ekmek yemeyi nasip etsin. Bilmem hangi Alman vakfının, bilmem
hangi kraliyet akademisinin desteğini
alırsan, senden hayırlı bir iş beklemek
biraz safdilik oluyor. E öyle olunca da
“Radikal İslâmcılar coşturuyor” falanmış. Radikal İslâmcılığı bırakmışmış,
sebebi de ikinci eş durumlarını filan
görmüş. Önce zaten Mevlâna ile başlamış işe, sonra Buharî ve Müslîm
hadislerini okumuş, sonra sırasıyla
Şii, Selefî ve Sünnî olmuş. E kliniğe
yatıralım seni? Durum kliniklik. Altı
ay tedavi görsün hele. Hiç kimse tarafından sevilmemiş bu arkadaş, bir
kişi dahi sevmemiş. O da sevileceği
yerler aramış falan. Ruşen Çakır’ın
laboratuvar çalışmasından ziyade
psikolojik kliniğini konuş. Niye yapıyorlar bunu? Söylem üstünlüğünü ele
geçirmek için… Bu adam, neticede 12
yıldır, “Ak Parti 6 ay içinde gidiyor.”
analizi yapan adam. Ak Parti günün
birinde gittiğinde, “haklı” olacak.
“Ben demiştim.” diyecek. Birinde
denk gelir zaten. Böyle söyleyince
de kızıyor, eskiden bir hukukumuz
vardı; ama kızmasın. Norveç Kraliyet
Akademisi ile yatağa giren şaşı kalkar.
Heinrich Böll Vakfı ile yatan şaşı kalkar. Bunu anlamayacak ne var? Ya da
Independent, Suudi sermayesi. Cemal
Kaşıkçı cinayetiyle alâkalı bir şey söylesin ya, bağımsız gazeteciler… Lütfen söylesin… Bir şey yazsın…
Erdoğan, Biden görüşmesinde çekilen kareye atıfla bir şey söylediniz
ya. Her iki kesim medyasının da attığı
yalanlardan sonra, ertesi gün toplum
içinde göğsünü gere gere salınabilmesini nereye koyacağız?
Toplum da bunu istiyor ya… Toplum, “bana yalan söyle” diyor. Bu ne?
Biliyorsun, aşık değil ya karşındaki,
“bana beni sevdiğini söyle” diyor.
Toplum da ne yazık ki bunu istiyor.
Toplum bunu istemese, bir gün dayanamaz o medya. “Kardeşim, bana ne
yalan söylüyorsun!” diye hesap sorsa
keşke. Müsilaj değil mi şimdi derdimiz? Ya kardeşim, 20-25 yıldır İSKİ
AK Partinin kontrolü altında, Ekrem
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İmamoğlu gelene kadar biz Marmara’da müsilaj diye bir şey görmemişiz.
Ekrem İmamoğlu gelmiş, “temel
atmama töreni” yapmış ve müsilajla
karşılaşmışız. Dön de ki “Ya sen ne
yapıyorsun?” Ama asla bunu demiyor, onun yerine “bana yalan söyle”
diyor. Ekrem İmamoğlu da çıkıyor,
herkese lâzım olan yalanları sıralayıp
sahneden iniyor. Adam da diyor ki,
“ya bunu biz yapmamışız, bunu da
AK Parti yapmış.” Tabiî ki tersi de
mümkün. Abi senin suçun varsa,
sen de çık anlat. Mesela Veysel Eroğlu’na söylemek lâzım, “sen İSKİ’yi
yönettin, karışıyor mu Marmara’ya
arıtılmamış atıklar, anlat bize.” Bunu
bilelim, bunu bilmeye hakkımız var.
Sana kızmayacağız, gerçeği bilelim
de şu müsilaj belasından kurtulalım.
Ama kimse gerçekle ilgilenmiyor ki,
müsilajın ne olduğunu, niçin ürediğini bulamıyorsun. Varsa yoksa müsilaj
temizleme, karşıt söylemler, yandaş
söylemler filan. Bunun ne olduğunu
öğrenmem dört günümü aldı.
Farkındaysanız baştan beri farklı
mevzular üzerinden aynı şeyi konuşuyoruz. Bataklığın üzerindeki sinek ile
uğraşıyoruz. Mesele hiç değişmiyor.
Maalesef öyle.
“İslâmcılar AK Parti’ye
hizalanmayı bir sosyolojik
gerçeklik olarak gördü”
Sizin de ifade ettiğiniz üzere, birkaç istisna dışında İslâmcı cenahtan
gelenlerin bütün tezlerinden vazgeçmesinin ve AK Parti tecrübesinin
İslâmcılığı büyük bir transformasyona
uğratmasının sebebi nedir? Daha
farklı bir yönüyle de sorarsak; transformasyona mı uğradılar, yoksa hep
böylelerdi de oldukları şeyin ortaya
çıkmasını sağlayacak atmosfer mi
oluştu?
Bence transformasyona uğradık.
28 Şubat bizim için çok sert bir tecrübe idi. 28 Şubat tecrübesinden sonra
biz, bedeli ne olursa olsun siyasette
söz sahibi olmalıyız fikrine ilerledik.
AK Parti’yi sosyolojik olarak doğuran
nedenlerden biri, belki de en önemlisi bu. İkincisi ise 2001 ekonomik
krizi... Dolayısıyla iki şey var karşımızda… Bir yaşadığımız olumsuz
28 Şubat tecrübesi. İki, berbat bir
ekonomik kriz ortamının doğrudan
cebimize yansıyan tarafları. AK Parti
bu iki boşluğu da seneler içerisinde
çok iyi kapattı. Ekonomiyi yoluna
koydu, Türkiye’yi kalkınmacı bir ülke
hâline getirdi, pandemide dahi en
fazla büyüyen ülkelerden biri olduk.
Türkiye’deki bütün kendisine yakın,
kendi bünyesinde erittiği ideolojik
kesimlere “şu ideolojilerinizi kırpın
kenarlarından, camiyse cami, hansa
han, hamamsa hamam, hizmetse
hizmet” diyerek, bizi ideoloji
bağımsız politik insanlar hâline

getirdi. Ben söylüyorum şaşırıyorlar,
dış politikaya yaklaşımım AK
Parti’den oldukça farklıdır. AK
Parti memleket yönettiği için doğal
olarak bugün A gerekirse onu söyler,
yarın B gerekirse onu söyler. Ben ise
söylemem, benim işim değil bugün
A olana yarın B demek. Yâni yarın
Türkiye Cumhuriyeti devletinin
İsrail ile arası düzelebilir. Allah
o günleri bir daha göstermesin!
Ama öyle olsa da ben yine İsrail’e
düşman olacağım. Çünkü Turgut
Özal memleketi yönetiyorken de
İsrail’e düşmandım. Bana İslâmcılar
olarak kendi bağımsız ajandamızı
kaybettik gibi geliyor. AK Parti’ye
hizalanmayı bir sosyolojik gerçeklik
olarak gördük; fakat AK Parti’ye
hizalanırken kendi özgünlüğümüzü
koruyabilirdik korumadık. Türkiye’ye
çok ciddi tekliflerimiz vardı 90’lı
yıllar boyunca, bu tekliflerimizi
sürdüremedik. Tekliflerimizden
vazgeçtik. Gündem belirleyebilme
gücümüz vardı, bu gücümüzü
bir kenara bıraktık. Sadece ona
hizalanarak Recep Tayyip Erdoğan’a
da haksızlık yapıyoruz. Kendi
özgün ve özgül gündemimizi
koruma cesaretini gösterebilirdik
gösteremedik. Bunu gösteremeyince
de muazzam bir tembellik ve
atalet üzerimize yapıştı ve içinden
çıkamıyoruz.
“Sesi çok çıkanın hakikati
temsil ettiği zannediliyor”
Medyanın yanında bir sosyal medya faciamız da mevcut. Her kesimin
kendisine yakın tiplerden istihdam
ettiği troller ve bot hesaplar üzerinden
gündemi sürekli hakikatten uzaklaştırma çabasını görüyoruz. Buna karşı
ne yapılabilir?
Gezi esnasında bir AK Partili
siyasetçi Üsküdar’daki genç ve etkili
sosyal medya fenomenlerini toplayıp
onlarla bir yemek yedi ve “onlar ne
yapıyorsa biz üç katını yapmalıyız”
dedi. Ben orada anlamıştım sosyal
medya meselesinin başımıza ne kadar büyük bir bela açacağını. Onlar

ne yapıyorsa üç katını yapmalıyız
bilgisiyle olmaz. Bununla alınabilecek
bir mesafe yok. Şimdi trol o kadar
çok ki, AK Parti trolü de var, CHP
trolü de var, İYİ Parti trolü de var. İYİ
Parti haftada bir tt oluyor, bu profesyonel çalışma yürütmeden olmaz,
profesyonel çalışma yürütmeden İYİ
Parti’nin buna gücü yetmez. Sosyal
medya ofisleriyle doğrudan anlaşma
yapan, sahte rt ve sahte tt kampanyaları üreten birçok siyasetçi tanıyoruz,
solcu, sağcı, AK Partili, CHP’li…
Çünkü bu sanallık içinde, bu algısallık içinde bir hakikat olduğunu
düşünüyorlar. Oysa hakikat orada
değil. Dün bana bir izleyicim, “Yayınevleri bir yazarın takipçi sayısını ne
kadar önemsiyor?” diye sordu. Ben
de “Ciddi yayınevleri hiç önemsemiyor; ama gevşek yayınevleri çok
önemsiyor.” dedim. Bizim Ketebe’de
kendi sosyal medya hesabı olmayan
yazarlarımız var. Mesele şu, ciddi
mi olacaksın gevşek mi olacaksın,
hakikatten yana mı olacaksın algıyla
mı uğraşacaksın, sanal mı kalacaksın
gerçek mi kalacaksın? Kardeşim ben
senin sosyal medya operasyonu için
ayda kaç para aldığını biliyorum.
Dolayısıyla sen beni bir şeye ikna
edemiyorsun. Ben bizatihi kendi fikirlerimle ikna olmaya çalışıyorum;
ama Türkiye öyle bir düzleme geldi
ki, daha çok sesi çıkanın hakikati
daha çok temsil ettiğine dâir bir noktaya vardı. Halbuki öyle değil.
“Fanusun içindeki sahte
hayat herkesin işine geliyor”
Samimiyet sağlıklı bir iletişimin
sağlanması için esasken sürekli olarak
riyaya bulandırılan ve bu sebeple de
bir türlü karşılık bulmayan bu metod
daha ne kadar sürdürülecek?
Müşterisi olduğu sürece devam
edecek, benim endişem bu. Arz-talep
dengesi üzerinden gidelim. Siyasetçi
de ayda 50-100 bin lira harcayarak
sosyal medya trolleri üzerinden iş
tutmak istemiyordur herhalde yahut
Recep Tayyip Erdoğan da semboller
üzerinden kavga vermek istemiyor-

söyleşi:

dur belki; ama müşterisi var. Yâni
biraz yumurta mı tavuktan çıkar,
tavuk mu yumurtadan çıkar hesabı.
Ya yumurtayı ya da tavuğu tercih
etmeden bu iş olmayacak. Biz sürekli
yumurta ile tavuğu aynı zannediyoruz. Halbuki yumurtayla tavuk birbirinden farklı şeyler ve kimin kimden
çıktığı önemsiz. Tavuğa tavuk gibi,
yumurtaya yumurta gibi davranalım.
Türkiye’nin geniş kesimleri gerçekten
kandırılmak istiyor. Gerçekten sahte
bir fanusta yaşamak istiyor. Ne diyebilirsin ki? Siz Baran’da, biz Cins’te
sonuna kadar hakikati savunuyor
olsak, en nihayetinde ulaştığımız
insan sayısı 15-20 bin kişi, daha fazlası değil. Daha fazlası Taksim Camii’nin inşa edilmesini, Fatih Sultan
Mehmed’in İstanbul’u fethetmesi ile
karşılaştırdığında rahat ediyor. Fesi
İslâm’ın sembolü sayıyor. M. Akif
Ersoy’a kâfir demediği kalıyor. Ne
yapacaksın bu adama? “Bir sakin ol,
oturalım bir çay içip şu meseleleri
konuşalım.” diyebileceğin bir aklı
selim ortada yok. Bunu sadece kendi
mahallem için söylemiyorum, sekülerler mesela… Hayat tarzınıza hiçbir
şey olmadı, meyhaneniz açık, barınız
açık, dilediğiniz gibi giyinebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Hatta bizim
hayat tarzımız sizin hayat tarzınıza
yaklaştı; ama İslâmcılar bizi kesecek
korkusuyla yaşıyorsun. Niye keselim
biz seni? Bu sahte hayat, bu fanus
herkesin işine geliyor. Sen çıkmışsın
“Çomak sokalım mı?” diyorsun, sokmayalım.
Biz çomak sokmaya devam edeceğiz.
Ben bundan yana değilim; çünkü
böyle seviyor, ne yapalım? Bir şey yapalım tabiî, elimizden geleni yapalım;
ama umutsuzluğa kapılmayalım.
Futbolla başladık futbolla bitirelim. Altyapı oluşturmadan, yetenek
taraması yapmadan, tesisleşmeni
tamamlamadan futbolda başarılı olman söz konusu bile değil. Altyapın,
tesisin, futbolcu yetiştirme sistemin
düzgün olduğunda istersen yabancı
hakkını sınırsız yapabilirsin hiçbir
sorun olmaz; ama altyapın ve tesisin
yoksa yabancı hakkını iki yaptığında
futbolun gelişmez. Biraz hakikate
doğru yönelmek lazım, futbolun hakikati altyapı ve tesisleşmedir; ama
hiç kimse bu hakikatle ilgilenmiyor.
Herkes futbolun kazandıracağı bahis
parasıyla ilgili. Bunu genele teşmil
edersek karşılaştığımız manzara ne
yazık ki bu. Biz sürekli altyapı ve
tesisleşme isteyen romantikleriz.
Halbuki hikâye bahis üzerinden dönüyor. Biz romantik kalmaya, itiraz
etmeye devam edeceğiz; ama “Ufukta
bir gemi görünüyor mu?” dersen…
Hayırlısı diyelim…
Vakit ayırdığınız için teşekkür
ederim.
Ben teşekkür ederim.

haber
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Rejim Salyası Çözülmeden Deniz Salyası Çözülmez
Yavuz Beyoğlu
Marmara denizi kıyılarına vuran kirli beyaz renkli bir tabaka ile
beraber deniz salyası ismi hayatlarımıza girmiş oldu. Bu beyaz renkli
tabakanın ne olduğu, ne zamandan
beri böyle bir sorunun şekillendiği,
nerelerde görüldüğü, nasıl temizlenebileceği ile alâkalı her gün çeşit çeşit
yayınlar yapılıyor ve bu sorunun suçlusu ile çözümü aranıyor.
Bir de memleket gündeminin kıyılarına vuran, neredeyse her kesimden tipin içinde olduğu, bu sebeble
de rengini tarif etmek için en uygun
ifadenin alaca bulaca olacağı diğer bir
tabaka daha var, o da rejim salyası.
Bu deniz salyasının neden oluştuğunu arıyorlar ya, bilimsel milimsel
tâli sebebler içinde, ha işte o deniz
salyasının meydana gelmesinin esas
sebebini de bu bahsettiğimiz rejim
salyası teşkil ediyor.
Deniz salyasının en azından neye
benzediğini herkes bildiğine göre, biz
rejim salyasına odaklanalım.
Normalde deniz içinde homojen
vaziyette bulunan, gözle görünmemesi gereken organik maddeler nasıl ki
birçok yanlışın bir araya gelmesi neticesinde denizin doygunluk oranını
aşıyor ve bunun neticesinde bir araya
gelerek koskocaman kirlilik katmanları oluşturuyorlarsa; 1923 senesinde
kurulan rejim de memleketin taşıyabileceğinden fazla ahlâksızlık ve
hukuksuzluğa sebeb olmak suretiyle
deniz salyasının kıyıya vurması gibi
çok kalabalık kirlenmişler katmanları
oluşturuyor.
Tabiî şartlar içerisinde ahlâksız
ve hukuksuz işler ile bu işleri işleyen
kimselere nadir rastlanması, istisna
olması icab eder. Bu sebeble de ahlâksızlık ve hukuksuzluk insanların
gözüne batmaz. Türkiye’de cumhuriyetin ilânı ile beraber tesis edilen rejim ise başından beri belli zümrelere
hukuk karşısında imtiyazlar sağlamak
üzere kurgulandığından, o zamandan
bugüne dek hukuk düzeni olma vasfını bir türlü kazanamamış ve bunun
yerine çete düzeni olagelmiştir. İşte,
bu sebeble kirli insanlar katmanlar
hâlinde gündemin kıyılarına yığılmış
bulunmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti rejimini,
İttihat ve Terakki’nin komitacı zihniyetinin devlet formuna sokulmaya
çalışılmasının bir neticesi olduğunu
tesbit eder, bugün siyaset, sermaye,
ordu, yargı, emniyet, medya ve illegâl
çeteler arasındaki ilişkinin su üstüne
çıkıp, yeniden gözle görünür hâle gelmesini de bu açıdan değerlendirecek
olursak, hükmümüz, tüm bu rezillik-

İslâm’a muhatab
anlayışı yenilemiş
bir dünya görüşü
benimsenmediği, bu
dünya görüşünün
ahlâkına dayanan
bir hukuk sistemi
pıhtılaştırılmadığı,
o memleketin en
tepesinde olandan en
uzak dağının en uzak
köyünde yaşayan
vatandaşına kadar bu
hukuk sistemi karşısında
herkes eşit olmadığı
sürece rejim salyası
sorunu çözülemeyecek
ve dolayısıyla
Marmara’daki
deniz salyası
sorunu da çözüme
kavuşmayacaktır.

lerin anlaşılmasında geç bile kalındığı
olacaktır.
Şimdi, gelelim deniz salyasına. Bu
kirliliğin Ak Parti iktidarı döneminde
mi, 90’lı yılların meşhur koalisyon
hükümetleri zamanında mı, köyden
şehre coşkuyu veren Özal’ın zamanında mı başladığı konuşuluyor. Gazeteci
arkadaşlar hem suçlu arıyor, hem de
kirliliğin ne zaman başladığını. Oysa
ki bir az evvel dediğimiz üzere hukuk

karşısında belli başlı zümrelere imtiyaz ne zaman tanınmaya başlamışsa,
bunlar üzerindeki yaptırımlar ne
zaman kalkmışsa kirlilik de o zaman
başlamıştır diyemiyorlar.
Belli başlı zümrelerin hukuk
önünde imtiyazlı olması rejimle beraber bir zihniyet hâlini aldıktan sonra,
bunu yalnız tek planda değil, bütün
memleket sathından başlayarak ilçe
belediyelerine kadar genelden daha
mahallî olana doğru iç içe halkalar
şeklinde değerlendirmek gerekir. Genel olanı yukarıda siyaset, ordu, sermaye falan diye sıralamıştık. Bunlar
kocabaşlarsa, bunların bir de küçük
başları var, onlar da hukuk önünde
memleket çapında imtiyazlı değiller
ama işte kendi çaplarına göre il yahut
ilçe çapında, büyük adam(!)lar.
Sermaye elinde tutmuş olduğu
servet ve yatırımın büyüklüğüne göre,
daha fazla kazanmaktan başka hiçbir
mukaddesat tanımaksızın üretimden
kaynaklanan atık suları arıtacak tesis
kurmaya gerek görmeden, konumuna göre, bazen akarsular ile dolaylı
yoldan yahut direkt denizlere deşarj
etmek suretiyle denizin bünyesini
bozuyor. Niçin bozmasın ki? Atıkların arıtılması için bir tesis kurup,
kazancını mı azaltsın? Nasılsa hukuk
önünde imtiyazları var, işinin çapına
göre üç beş lira ateşler çıkar işin içinden. Hesap falan da vermezler.
Bir de tabiî belediyeler var. Biz de
arıtma tesisi geleneği olmadığından,
anlaşılan diğer işlerde olduğu gibi
arıtma tesisi işinden malı nasıl götüreceklerini hâlen çözememiş olacaklar ki, hiçbiri bu işi yapmaya yanaşmıyor, şehirlerin kanalizasyon atıklarını
olduğu gibi denizlere deşarj ederek,
şehircilik faaliyeti sergiliyorlar. Şimdi

sorsan, “biz o işin altından nasıl kalkalım” diye bir de yavuz hırsızlık yapmaya kalkarlar. Kalkamayacaksanız
talib olmasaydınız, bize ne? Bu arada,
bunlar da o imtiyazlı zümreden. Şimdi biz size soralım. Herkes kendi ilçesi
yahut ilinde belediyeler tarafından
ne gibi “indirme” işlerine imza atıldığına en az bir kere muhakkak şahit
olmuştur. Peki, siz hayatınızda hiçbir
belediye başkanı bulunduğu makamdan ayrılıp da yerine bir başkası
seçildiğinde, bu “indirme” işlerinin
hesabını verdiğine şahitlik ettiniz mi?
Yeni gelen belediye başkanı eski belediye başkanının defterlerini karıştıracak da şikâyetçi olacak. Hiç olur mu
öyle şey, o zaman kendisinden sonra
gelen de onun defterlerini karıştırmaz
mı? Kim hukuk karşısında elde ettiği
imtiyazları kaybetmek ister, hele ki
bizimki kadar rantın döndüğü bir
memlekette.
Sözün fazlası ahmağa söylenir
hesabı, artık toparlayalım.
İslâm’a muhatab anlayışı yenilemiş
bir dünya görüşü benimsenmediği,
bu dünya görüşünün ahlâkına dayanan bir hukuk sistemi pıhtılaştırılmadığı, o memleketin en tepesinde
olandan en uzak dağının en uzak
köyünde yaşayan vatandaşına kadar
bu hukuk sistemi karşısında herkes
eşit olmadığı sürece rejim salyası
sorunu çözülemeyecek ve dolayısıyla
Marmara’daki deniz salyası sorunu da
çözüme kavuşmayacaktır.
Hadi deneyin, denerken de unutmayın, yine indirmeye de devam
edin.
Sonra başarısız olunduğunda bir
daha konuşuruz.
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1980 Model Amerikan Yapımı!
Sinami Orhan
Üstad Necip Fazıl’ın “BAŞYÜCELİK EMİRLERİ-KÜLHANBEYLİK”
faslında şöyle der:
“- Külhanbeylik, efelik ve benzeri
tabirlerin belirttiği hal, tâ kökünden
kazınacak ve bu halden cemiyet sathında ve ruhunda hiçbir iz ve tohum
bırakılmayacaktır. (…)
Külhanbeylik, doğrudan doğruya
devlete ve ictimaî nizama karşı ferdî
ve zümrevî bir isyan ifadesi ve bu
ifadenin çerçevelediği zorbalık tavrıdır. Bellibaşlı tarihî, ictimaî ve ruhî
müessirler yüzünden, Yeniçeriliğin
tefessüh ve tereddisi üzerine meydana çıkmıştır. Yeniçerilik ocağı kapatılınca, aynı ruh, kendisini korumak
ve yeni tecelli zeminini kurmak insiyakiyle halk kitleleri içine sığınmış ve
oradan (sivil) bir kılığa bürülü olarak
sızmaya başlamıştır. Külhanbeylik,
tefessüh ve tereddi devresinde, Yeniçeri ruhunun, ocağı kapatılır kapatılmaz, devlet ve cemiyetin aczini
belirtmek için halk arasında ve (sivil)
şekilde bir nevi mukavemet harbi
açmasından ve çete hareketine girişmesinden başka bir şey değildir. (…)
Dilenciler vesairenin merhamete
sığınır ve bu ulvî duyguyu istismar
eder parazitler olmasına mukabil,
halkın korku hissini gıcıklar ve huzurunu tehdit fikrinden çimlenir
en hain bir parazit sınıfı olan külhanbeyler, ocaklarının büsbütün
söndüğü kanaati yerleşinceye kadar,
en ufak emare ve delâlet unsurlarına
kadar takip olunacaklar ve cezaî ölçülerin hayvanlara bile tatbik edilemeyecek kadar ağırları altında ezilip
yok edileceklerdir. Öyle ki, esasen her
biri bir külhanbeyi olan eşkıya, kaatil,
hırsız vesaire, teker teker kendi fiilleriyle takip olunurlarken, bütün bu
fiillerin doğurucu ve besleyici iklimi
olan külhanbeylik, en basit ve masum
delâlet unsuriyle, göze çarptığı her
yerde enselenecek ve ezilecektir.”
“İyi” külhanbeyi, kabadayı, asri
zaman tabiriyle mafya, “suç örgütü
ele başı” var mıdır bilmem, fakire fukaraya yardım eden, ensesi kalınların
kendi aralarındaki hesaplaşmalarda
“tetikçi/tahsilatçı” olarak kullanılan,
kazandığının bir kısmını “hayır hasenata dağıtanlar” muhakkak vardır,
artık eskide kalmış ve gerçekten de
kötülüğe bulaşmayan “mahalle abileri” ile karıştırmamak lazım ama bunları, iyi değillerdir, varlıkları kötü’nün
remzidir, ortada devlet nizamı ve
devlete güvenin kalmadığının işaretidir çünkü!
Öte yandan bir şekilde oturdukları makamın gücünü kullanarak, silah

Fırat Delibaş

Bu ülkede ticari
sicil gazetesinden
gayet kolay olarak
okunabilecek, eski
istihbarat görevlilerinin
kurduğu uçak şirketleri,
inşaat şirketleri var,
uçakları var ara ara
kalkan-inen, belki
gerçekten de ticari
faaliyet yapıyorlar ama
basına düşen iddialar
pek öyle gözükmüyor
ise, ortada bir sorun var
demektir! İstihbaratçı
dolu uçak ve inşaat
şirketi, herkesin ama
herkesin dikkatini
çeker ve bunlar da
1980 model “usuller”
olarak dalgalanır!
İşin garip tarafı da,
böyle işler yapmayı,
tabiatıyla “eski
model” olduğundan
da “devamlı arıza”
çıkarmasını ve tamirci
tamirci dolaşmayı
“yönetim” olarak
görmeleri!

tehdidiyle değil fakat ondan daha beter tehditlerle aynı işi yapanların varolduğunu da basından öğreniyoruz

Kürt İdris

ve ne yazık ki üstü kapatıldığından
veya açılan soruşturmalar zamana
yayıldığından, mafya unsurlarının
(doğru/yalan) açıklamaları da gerçek
gibi kabullenmek ile karşılanıyor.
“Enselenecek ve ezilecek” olanlardan biri, kendisi hakkında aynı
meslekten (!) gelenlerin yaptığı açıklamalara hiç bakmadan, haftalardır
memleketi iddiaları ile sarsıyor,
devlet idarecileri ile birtakım ensesi
kalınlar hakkında istihza dolu isnatları ortaya atıyor. Doğru mu yalan mı
söylüyor meselesinde ibre şüpheler
içinde olmakla birlikte doğru’ya doğru kayıyor. Çünkü makul cevaplar verilmiyor, iddiaları üzerine alanlardan
bazıları ortadan kaybolmaya çalışıyor, ilginç fotoğraflar ortaya saçılıyor,
şüpheler azalmaya başlıyor.
Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta, “suç örgütü ele başının”
iddialarının falanca bakkal, manav
vs. esnaftan haraç almakla alakalı
olmadığı, birtakım devlet yetkilileri
ve şirket/holding sahipleri ile beraber
hareket ederek başka şirket sahiplerinin “mallarına çöktükleri” veya
“karanlık işler yaptıkları” ile alakalı
olduğudur.
Bakan Soylu’nun “köfteci Yusuf ’a
çöktüler” lafının bir kıymeti elbette
yoktur, devlet idarecileri ve güçlü
şirketler ile işbirliği yapan “suç örgütü” için “köfteci Yusuf ’a çökmek”
kastedilen anlamda önemli değildir,
iş değildir, aksine memleket sathında
bu tip “çökme” hadiseleri, arkasına
aldığı güç ile “suç örgütünün” lokal

olmaktan çıkıp yayılmasına sebeb
olan “çerez” faaliyetlerdir, memleket
sathında lokal ayaklar/insan gücü
bulmasına sebep olur. Arkasındaki
gücü elinden aldığınızda bunlar da
birtakım adli hareketler ile çökertilecek oluşumlardır.
Mesele de burada düğümlü: Arkasındaki gücü alabilmek mümkün
mü? Daha önemli soru ise, almaya
niyet oluşur mu?
*
İran, İsrail ve Amerika’nın Nikaragua’da yaptıkları ortak operasyonu
duymayan kalmamıştır. Amerika
NSA danışmanı (operasyonun yetkilisi) Albay Oliver North’un “gomonistlere karşı” Kontralara silah
sevkiyatı… Bu sevkiyatta nakledilen
silahların finansmanı, uyuşturucu
ticaretinden gelen paralarla yapıldı.
Her şeyi istismar etmekte mahir
Amerikalılar bu hadisenin de istismarını yapmazlarsa olmazdı; dört
sene önce çevrilen, Tom Cruise’un
oynadığı “American Made/Bary
Seal, Kaçakçı” filmi, hayali bir kurguya değil, gerçek bilgi ve komisyon
raporlarına dayanan bir filmdir ve
Escobar’ın kokainleriyle nasıl silah
finansmanı sağlandığını anlatır. Bu
film, o dönem için tek/bir operasyonu göstermez, “dönemin ruhunu” ele
verir ve dünya çapında devlet operasyonlarının “finansmanının” sağlanma
sürecine de ışık tutar.
Mirzabeyoğlu, “demokrasi bir
teamül rejimidir” der Başyücelik

yorum
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Mehmet Ağar
Devleti’nde; batıda Magna Charta’dan
itibaren başlayan acılı, vahşi bir hak
arama sürecini işaret eder; Amerika,
kuzenleri İngiltere, üvey kuzen Fransa, erketecileri İtalya’da, “vergi mükelleflerinin devlet karşısında güçlü;
devlet ve memurlarından/bürokrat/
bakan/başkandan hesap sorabilme
pozisyonu” da buna bağlanabilir!
Hani “222 yuroluk lokanta hesabını
devlete ödettiği ortaya çıkan bilmem
ne bakanı istifa etti” türü haberler
çıkıyor ya, sebebi bu “teamül!”
Memleketimizdeki “dönek solcuların” yaygarasını kopardıkları bazı
vakalara karşı sahte tavırlarını da bu
örnekten anlamak mümkün: Kurucu
Önder ve Kadrolarının yapıp ettiklerine ses çıkarmayan, Kuruluşa ses
çıkarmayan hiçbir tenkid, haklı zemine oturamaz!
Yukarıda bahsettiğimiz “American
Made”, Soğuk Savaş denilen süreç
boyunca Amerika’nın dayattığı “dirty
war” konseptinde uygulanan operasyonlardan sadece biridir ve tabiatıyla
ülkemizde de tatbik edilmiştir. Amerika yapmıştır demiyoruz, tatbikatı
gören “yerli Amerikalılar” yapmışlardır ve elbette birtakım operasyonların bütçelerinin sağlanması için
kullanılmıştır. Bu esnada “bal tutan
parmağını yalar” lafı da gerçekleşmiştir elbette.
Batı ile aramızdaki fark şu yalnız.
Orada bu tür operasyonlar basına
düştüğü an bir şekilde mahkeme ve
meclis komisyonu önünde hesap verme veya gözden kaybetme ve başka
kimlik altında faaliyetlerine devam
ettirme söz konusuyken, ülkemiz için
bunlar söz konusu bile olmamaktadır. Niye? Çünkü gökten zembille

inen/kurulan bir demokrasiye sahibiz, “teamülü” yok, hepsi kirli ilişkilerden geçmiş köklere sahip zamane
muhaliflerinin de yok!
Misal, Mehmet Ağar! “Ne yaptıysam devletin emriyle yaptım!” dedi
ve onun gibilerinin Çobanı “devlet
bazen rutin dışına çıkar!” buyurarak
fetva verdi, Ağar gibiler de utanmadan sırıta sırıta dolaşmaya devam
ettiler!
Bakmayın siz muhaliflerin Susurluk ve benzerleri için hesaplaşma
taleplerine, sadece muhalif kanat içi
hesaplaşma vasıtası ve pozisyon yükseltme için kullanırlar o “taleplerini!”
Onlara göre zaten bu memlekette ne
kadar pis iş varsa ya faşist ya gerici
güçler eliyle gerçeklemiştir! Savaş
Buldan neydi? Hüseyin Baybaşin ne?
Dündar Kılıç neydi? Fırat Delibaş
ne? Kürt İdris neydi? İskender Çolak
kimdi?! Sarı Avniler, Örfiler kim?
*
Ak Parti hükümetlerinin 20 senelik iktidarmış gibi görünen idareleri
döneminde bu işlerin hesabı çok kolay görülebilirdi. Gülenistlerin başlattığı birçok soruşturma ve dava, şehvete ve güce kapılan elemanlar eliyle,
zorlama delil ve ifadeler eşliğinde
çöpe atıldı; aklayan soruşturmalar
hükmüne büründürüldü. Esasta Gülenistlerin hesaplaşma değil de itaata
zorlama anlayışı bunun sebebidir.
Polis ve adliyeyi ele geçiren Gülenistler, kendi iç çekişmelerinin de kurbanı oldu ve takip ederken takip edilen
duruma düştüler.
7 Şubat’ı, 17/25’i, 15 Temmuz’u
son dakikada, her şey başlamışken
alan hükümet, bahsettiğimiz hadisede dönen dolapların ne kadar far-

Batı ile aramızdaki fark
şu yalnız. Orada bu tür
operasyonlar basına
düştüğü an bir şekilde
mahkeme ve meclis
komisyonu önünde
hesap verme veya
gözden kaybetme
ve başka kimlik
altında faaliyetlerine
devam ettirme söz
konusuyken, ülkemiz
için bunlar söz konusu
bile olmamaktadır.
Niye? Çünkü gökten
zembille inen/kurulan
bir demokrasiye
sahibiz, “teamülü” yok,
hepsi kirli ilişkilerden
geçmiş köklere sahip
zamane
muhaliflerinin de yok!

kındadır, merak konusu! (Bu cümle,
gerçekten de bize göre gerçeği yansıtır; hükümetin başı açısından. Dalaman soruşturması örnektir.)
Sıradan icra avukatı, basit bir mühendis, her yerde bulunur iktisatçı
vesair pozisyonda yaşarken Gülenistlerden boşalan makamlara gelen
insanlardan bahsediyoruz. Deneme
yanılma yoluyla mevzuat yazanlardan, iş yapanlardan bahsediyoruz.
İnek gibi müfredata ait kitap okurken, birdenbire TC tarihinin kirli
işlerinde adı geçen tiplerle bir şekilde
tanıştırılan, onları “bi’halt” zannetmenin şevkiyle (!) “ne halt yediğini”
bilmeden işler yapanlardan bahsediyoruz! Moda tabirle “kişisel gelişimini tamamlayamamış” makam sahiplerinin, arkasında duramayacakları,
bu sebeple de daha da çetrefilleşecek
“şeylerden” bahsediyoruz!
“Sayın suç örgütü ele başının”
bahsettikleri ve bahsetmedikleri (ki
onları da rakipleri anlatıyor aynı
anda!) her şey, “mümkün!” Olmuş
mudur, olmamış mıdır soruşturma
konusudur ve soruşturma açılır mı,
bilmiyoruz çünkü “teamül” yok!
Ama şunu biliyoruz, bu ülkede
“Bary Seal” gibi nice insan vardır,
“mümkündür” en azından; tıpkı
oradaki “maksat” gibi “yerli Bary
Seal”leri bulan ve kullanan “unsurlar”
vardır, “mümkündür” en azından.
Niyetleri “temiz”dir de! Kullanılan
“Bary Seal”lerin ne yapıp ettiklerine
ehemmiyet de vermezler, önemli olan
“operasyonunun başarılı” olmasıdır.

Ama dikkat edin, “American
Made”, 1980 modelidir! 40 sene önce
kısa bir süre kullanılan, ifşa olduğunda da (Amerika’da bu ifşa Narkotik/
Pentagon/CIA çekişmesiyle gerçekleşti, birbirlerini “ispiyonladılar.”)
terk edilen ve müsebbiplerinin de bir
şekilde hesap verdiği soruşturmalara
konu olmuştur, “Bary Seal” ise kartel
eliyle (yine ispiyon) katledilmiştir.
“American Made”, uyuşturucu ve
operasyon masrafları üzerine konulu olduğu için örnek olarak verildi;
“sayın suç örgütü ele başı”nın iddialarında geçen “peynir” için değil;
velev ki öyle, terkedilen, artık sinema
seyircilerinin, roman okurlarının
dahi bildiği “usulle” çalışmak, niyet
iyi olsa bile enayilik değil midir deme
hakkımız baki!
Bu ülkede ticari sicil gazetesinden
gayet kolay olarak okunabilecek, eski
istihbarat görevlilerinin kurduğu
uçak şirketleri, inşaat şirketleri var,
uçakları var ara ara kalkan-inen,
belki gerçekten de ticari faaliyet yapıyorlar ama basına düşen iddialar
pek öyle gözükmüyor ise, ortada bir
sorun var demektir! İstihbaratçı dolu
uçak ve inşaat şirketi, herkesin ama
herkesin dikkatini çeker ve bunlar da
1980 model “usuller” olarak dalgalanır!
İşin garip tarafı da, böyle işler
yapmayı, tabiatıyla “eski model” olduğundan da “devamlı arıza” çıkarmasını ve tamirci tamirci dolaşmayı
“yönetim” olarak görmeleri!
Oysa bu tür faaliyetler artık ““danışman şirketler ve vakıflar” aracılığı
ile gerçekleştiriliyor; anlamayan
öküzlere başka bir konuda da hatırlatma yapalım, “Başkanlık Sistemi”
içinde partilerin, hükümet partisinin,
Meclisin işlevi “denetleme” ile sınırlanır, işi yapanlar “sivil toplum kuruluşları” ve hazırladıkları “projeler”dir.
Hükümet Partisinin idari basamaklarında yer almanın yeni sistem içinde
kıymeti eskisi kadar yoktur kısaca.
Aynı şekilde 1980 model “operasyon
usulleri”nde direnmenin de!
Onun için diyoruz ya, “ÇARE
YENİ KADROLAR!” Sırtını makamının “keyfine” dayamış, tarihin küflü raflarında yer alan defalarca ifşa
olmuş “usuller” ile güya iş yapıyor
gözüken fakat emek, sermaye, zaman,
güç ve onur israfına yol açanlar artık
hak ettikleri küflü raflara konulmalıdır.
Yeni Sistem, sistemi ve sistemin
ne olduğunu bile bilmeyen demagoglar eliyle kurulamaz. “Sayın suç
örgütü ele başları”nın biri biter biri
başlar, çekinmeden karşı konulma ve
hesaplaşma yapılmadan düze çıkmak
muhale yakındır, imkânsız değil ama
yorucudur. Kolayını gösteriyoruz
oysa! Dosyalar dolusu gösterdiğimiz
gibi.

Taliban ders vermeye
17 - 23 Haziran 2021

devam ediyor!
Afganistan’da karışıklıkların devam ettiği bir ortamda
1994'te, Peştunluların yoğun olarak yaşadığı Kandahar
bölgesinde Diyobend Medresesi’ne bağlı Molla Ömer
liderliğindeki Peştun medrese öğrencileri Taliban adıyla bir
hareket oluşturdular. Pakistan’ın desteğini alan ve ülkenin
genel karışıklığını fırsata çeviren Taliban, 2-3 yıl gibi kısa bir
sürede ülkenin çoğunu ele geçirdi. Çatışmalardan bıkan halk,
yeni ortaya çıkan Taliban’a ilgi gösterdi, kabullendi ve hatta
birçok il Taliban’a gönüllü olarak bağlandı. Afganistan’ın önde
gelen isimleri Taliban’a destek verdi.
Nisan 1996'da toplanan ve Taliban'ı da aşan geniş bir şura
Molla Ömer'i resmen “Afganistan İslam Emirliği” lideri ilan
etti. Kabil’i de alan Taliban ülkede iktidarını tesis ederek
Afganistan’ın meşru hükümeti hâline geldi.

Uluslararası meşruiyet
Ülkenin çoğunu ve başkenti ele geçirmesinin ardından Pakistan,
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Taliban'ı Afganistan'ın
yönetimi olarak tanıdılar.
Taliban çoğunlukla Peştunlardan oluşmakla beraber Tacik, Özbek,
Türkmen gibi Afganistan’ın diğer etnik unsurlarını da yönetiminde ve kadrolarında bulunduruyor, Peştun milliyetçisi bir
söylemden kaçınıyordu.
Taliban, 1998'de diplomatik atağa geçerek Afganistan’ın
meşru yöneticisi olduğuna dair tanınma için ülkelerle ilişki
kurma çabasına girdi. Taliban, Afganistan’ın meşru yöneticisi olarak tanınmak üzere Birleşmiş Milletlere
üyelik için başvurduysa da daha sonra bu
üyeliğin BM üyeliğinin şartlarında yer
alan İslam'a aykırı kanunları kabul
ve uygulama içerdiği gerekçesiyle başvuruyu geri çekti.
Bu üyelik olmaksızın
tanınma çabasını sürdürdü.

ABD’nin Afganistan’a müdahalesi
ABD, 11 Eylül saldırılarının ardından Usame Bin Ladin
ve diğer El Kaide liderlerini sakladığı gerekçesiyle 7 Ekim
2001'de "Sürekli Özgürlük" adını verdiği Afganistan'ı
işgal harekâtını başlattı. 2001-2014'te 13 yıl süren
operasyonda ABD'ye NATO üyesi olan ve olmayan
20'den fazla ülke destek verdi. Taliban Lideri Molla Ömer
dağlara çekildi. ABD özel elçisi Zalmay Halilzad’ın
öncülüğünde Hamid Karzai liderliğinde bir Afgan
hükümetinin kurulduğu bir süreç işletildi.
Sonraki dört yılda Afganistan aldatıcı bir barış dönemi
yaşadı. Bu süre zarfında ölen Amerikan askeri sayısı
savaş boyunca ölenlerin yalnızca onda birine tekabül
ediyor. Bush, ülkedeki Amerikan askerî varlığını artırarak
(2002’de 8 bin asker varken, 2005’in sonunda bu sayı
takribî 20 bine çıkarıldı) Taliban’ı tamamen yenilgiye
uğratmayı, Taliban’ın dönmesini engellemeyi amaçladı.

Uyuşturucunun
yasaklanması

20. yüzyılda uyuşturucu ticaretinin yayılması ve pek çok devletin
haşhaş gibi uyuşturucu ham maddelerin ekimini yasaklamasıyla
1950’li yıllarda Afganistan uyuşturucu üretimi ve İran yoluyla Avrupa'ya ulaştırılması açısından önemli
bir merkez hâline gelmişti.
Taliban, otorite sağladığı 1994'ten
itibaren uyuşturucu üretimini yasaklamış; ama uyuşturucunun ham
maddesi haşhaş başka alanlarda da
kullanıldığından Afgan halkının
yoksulluğunu gerekçe göstererek
haşhaş üretimini tamamen yasaklamamıştı. Yine de üretimi sınırlamış,
haşhaşın uyuşturucudan başka
alanlarda kullanılmasını zorunlu
tutmuştu.
Haşhaştan yasadışı yollarla uyuşturucu üretilmesinin önünün alınamadığına kanaat getiren Taliban,
2000 yılında tüm Afganistan'da
haşhaş ekimini de yasaklamış ve bu
kararından ötürü BM'den tebrik
almıştı. Taliban'ın Afganistan'daki
hakimiyet alanının genişlemesi sebebiyle git gide düşen uyuşturucu
üretimi ve ticareti 2000 yılında %97
azaldı. Bu durum dünya uyuşturucu ticaretini büyük bir krize soktu.
Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi
kontrolündeki bu ticaretin ortadan
kalkmasından en çok
ABD zarar gördü.
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Trump iktidara geldikten sonra Amerikan askerlerinin ABD’ye
dönmesi gerektiğine dair söylemler
ortaya koyarken Taliban Afganistan’da işgalcilere ve işbirlikçilere
kök söktürmeye devam ediyordu.
Taliban’ın ABD’yi döve döve masaya
oturtmasının ardından müzakereler
2018'de başladı. ABD’nin pes etmeye
en yakın olduğu dönemde başlayan
müzakereler sırasında Taliban hem
masada hem de sahada işbirlikçilere
had bildirdi.

2021

2020’de Katar’ın başkenti Doha’da
bir anlaşma imzalanarak işgal güçlerin Afganistan’dan çıkması işgalcilere
Taliban tarafından kabul ettirildi.
Anlaşmaya göre işgalcilerin 2021
baharında Afganistan’dan tamamen
çekilmesi gerekiyordu; fakat ABD’de
yönetimin değişmesinin ardından çekilme takviminin uzatıldığı açıklandı.
Taliban bunun üzerine işgalcilere ve
işbirlikçilere had bildirmek için tekrar
kollarını sıvadı.

Taliban
merkeze yürüyor
Taliban, eylemlerini daha önce
ülkenin güneyindeki vilayetlerde
yoğunlaştırırken son iki aydır kuzey, kuzeydoğu ve batı bölgelerine
baskısı daha da arttı.
Mayıs ayından bu yana kuzeyde
Faryab, Cüzcan, Belh, Bağlan, Samangan; kuzeydoğuda Badahşan ve
Tahar; batıda Gor ve Badgis vilayetlerinde Taliban şiddetli saldırılara
girişti.
Taliban, son iki ayda kuzeyde 9
ilçede 20’den fazla karakolu hedef
aldı. Bunlardan iki ilçeyi ele geçiren
Taliban, 7 ilçede güvenlik güçleri
üzerinde baskısını artıyor. Mayıs
ayından bu yana toplamda ele geçirdiği ilçe sayısı 10’u buldu.
Taliban, 12 Mayıs’ta Maydan Vardak vilayetinin Narh ilçesini alarak
30 kilometre mesafedeki başkent
Kabil’in idari sınırlarına yaklaştı.
ABD çekiliyor
ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerinin
çekileceğini açıklamasının ardından
eve dönüş süreci ilerliyor. Amerikan
ordusu çekilmenin yüzde 44'ünü
tamamladı.

Taliban: Afganistan'da
asker bulunduran
yabancı güçlere
işgalci gibi tepki
gösterilecek

Taliban lehine bozulan dengeler
ABD'nin 2001 yılında Afganistan’ı
işgali ve Taliban’ı geriletmesinin
ardından yeniden yapılandırılan
merkezi yönetimin ülke genelindeki
nüfuzu gün geçtikçe azalıyor. Toprak
hakimiyeti konusunda hükümetin,
Taliban’ın ve BM’nin farklı verileri
mevcut.
İşbirlikçi Afgan Hükümeti İçişleri

Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, yaptığı açıklamada, ülke genelinde toprakların yarıdan fazlasını kontrol ettiklerini iddia ederken, Taliban yüzde 75
alan hakimiyeti kurduğunu söylüyor.
BM verilerine göre ise Taliban kent
merkezleri dışarıda tutulduğunda
dahi ülke topraklarının yüzde 50 ila
70’ini elinde bulunduruyor.

Taliban, 11 Eylül'de ABD güçlerinin geri çekilmesi için belirlenen
son tarihten sonra "tüm yabancı
birliklerin" Afganistan'dan ayrılması çağrısı yaptı.
"Hiç kimse ülkemizde askeri varlığını sürdürmeyi ummamalıdır.”
denilen açıklamada, "Bazıları böyle
bir hata yaparsa, Afgan halkı ve
İslam Emirliği, onları işgalci olarak
kabul edecek ve geçmişte işgalcilere
yaptıkları gibi tepki gösterecek. Bu
onların sorumluluğunda olacak."
ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin
teklifi
reddedildi
Taliban, Türkiye'nin NATO
güçlerinin Afganistan'dan asker
çekmesinin ardından Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama
ve işletme teklifini kesin bir şekilde reddettiğini bildirdi.
Örgütün Doha'da bulunan
sözcüsü Süheyl Şahin, Reuters'a
yaptığı açıklamada, "Türkiye son
20 yılda NATO'nun bir parçasıydı, dolayısıyla 29 Şubat 2020'de
ABD ile imzaladığımız anlaşma
kapsamında Afganistan'dan çekilmeliler." ifadelerini kullandı.
"Diğer yandan Türkiye büyük
bir Müslüman ülke ve Afganistan'la tarihi bağları var." diyen
Taliban Sözcüsü, "Gelecekte
Afganistan'da yeni bir İslami
hükümet kurulduğunda Türkiye
ile yakın ve iyi ilişkiler içerisinde
olmayı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara, NATO'nun çekilmesinin ardından Kabil Hamit Karzai
Uluslararası Havaalanı'nın işletmesini almak için Kabil ve Washington'la iletişim halindeydi.
Bu bağlamda öneri, mayıs
ayındaki toplantıda NATO üyelerine bildirilmişti.
Halihazırda ülkede 500 askeri
bulunan Türkiye ise henüz güçlerini çekmedi ve mevcut asker
sayısı ile Afganistan'da asker
bulunduran en büyük ülke konumunda bulunuyor.

NATO’da
Türkiye’ye
yeni görev
Erdoğan, NATO toplantısında Biden
ile yaptığı görüşmenin ardından “Afganistan’dan çıkmamız istenmiyorsa,
özellikle belirli bir desteğin verilmesi
isteniyorsa, Amerika’nın vereceği
destek önem arz ediyor. Afganistan’da
Pakistan’ı da, Macaristan’ı da yanımıza
alabiliriz. Şu an itibariyle bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı söz konusu
değil." ifadelerini kullandı.
Taliban’ın reddettiği bu teklifin NATO’da Türkiye’ye bir misyon olarak
yüklenmesiyle Türkiye’nin Taliban ile
karşı karşıya gelmesi söz konusu…
Türkiye’nin Taliban ile anlaşmadan
böyle bir misyonu üstlenmemesi zarurî…
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“The Jihadist” Belgeseli Üzerine
Abdullah Said
Heyet Tahrir el Şam Lideri Ebu
Muhammed Fatih Cevlani, Amerikan PBS kanalında yayınlanan
“Frontline” isimli programın muhabiri Martin Smith’e -belgesel formatında çekilen program için- uzunca
bir röportaj verdi. Geçtiğimiz Şubat
ayında henüz çekimleri başlarken
tartışılmaya başlanan programın ilk
bölümü yayımlandı. Röportajın tam
metni basınla paylaşıldı. Dergimizin
sitesinde metnin tamamına erişmek
mümkün olduğundan burada içerik aktarımından ziyade programın
mahiyeti ve üzerine konuşulanlara
değineceğiz.
Programın yapım aşamasının
uzun sürmesinin –bir eleştiriydi- sebebi belgesel kısmının içerik zenginliğinden anlaşılmaktadır. Arap Baharıyla başlayan süreç Suriye özelinde
oldukça profesyonel işlenmiş. Daha
özelde IŞİD, El Nusra, El Kaide üçgeninde olup bitenlere dönük cesur
sorular sorulmuş ve açık cevaplarla
söz konusu dönemin içyüzü aydınlatılmış. Martin Smith kadar HTŞ
Lideri’nin de çok iyi hazırlık yaptığı
görülmekte. HTŞ Lideri kelimelerini
özenle seçmiş. Sözleri ve tavırlarıyla
vakaya vakıf olduğunu hissettirmekte. Vereceği mesajlar için iç ve dış
kamuoyunu hesaba kattığı da söylenebilir. Mevcut şartlar içinde yapabileceği en doğru işi yaptığını iddia
etsek, haksız çıkmayız. Yine kendi
cemaati içerisinden, İdlib bölgesinden ve genel siyasetlerinden verdiği
görüntü ile örgüt mantığından ziyade devlet refleksine doğru bir geçiş
havası sezilmekte. Cevlani’nin tüm
tevazusuna rağmen görüntüsü ve
zekasıyla iyi bir lider olduğu kanaati
oturuyor izleyenlerde. 10 yıllık süreç
bunu doğrular nitelikte.
Programa Yönelik Tutumlar
Program çekimleri döneminde
Martin Smith tarafından, sosyal
medya hesabında, Cevlani ile çekildikleri bir fotoğraf paylaşıldı. Söz
konusu fotoğrafla birlikte ilgili kamuoylarında tartışmalar başladı.
Aşırılar tarafından, Cevlani’nin
ceket gömlek giyinmesinden tutun
ajanlığa, Amerika’ya yaranma ithamlarından devrimi Batılılara satma
iftirasına, türlü türlü yorumlar peşi
sıra geldi. Malesef Müslüman cenahtan böylesi tuhaf yorumlara destek
olanlar da oldu. Hala 1980’lerin cihadi reaksiyonlarını gösterenlere karşı
söylenecek bir şey yoktur. Yine Cevlani’nin 2014-15 yıllarında el-Cezire
ve Orient News’e verdiği röportajlarıyla bir mukayeseye gidilerek çeşitli

Heyet Tahrir el Şam
Lideri Ebu Muhammed
Fatih Cevlani, Amerikan
PBS kanalında
yayınlanan “Frontline”
isimli programın
muhabiri Martin Smith’e
-belgesel formatında
çekilen program içinuzunca bir röportaj
verdi. Geçtiğimiz Şubat
ayında henüz çekimleri
başlarken tartışılmaya
başlanan programın
ilk bölümü yayımlandı.
Röportajın tam metni
basınla paylaşıldı.

eleştiriler yapıldı. Bu eleştirilerde
görünür olan tek şey kılık kıyafetteki
değişiklik. O günlerde daha cihadçı
(!), daha gerilla (!), görünüyormuş
Cevlani, şimdi nerdeyse takım elbise giyinmiş, olayın büyüklüğüne
(!) bakın. Böylesi acayip şeylerden
nem kapanlara şer’i siyaset’in geniş
manevra alanını izah etmek oldukça
zordur. Bu faslı burada tutalım.
Amerikan ve Batı kamuoyunda
ise PBS kanalı için “cihahçıların reklamını yapmak, terörizmi meşrulaştırmak” gibi eleştiriler yapıldı. Kendilerince haklılar tabii. Gönül isterdi
ki Müslümanlar da biraz adamların

rahatsızlıklarını takip edip ona göre
bir tutum sergilesinler.
Amerika Televizyonuna
Konuşma Sebebi
Cevlani, bu röportajla beraber ilk
kez Amerikan basınına konuşmuş
oldu. Böyle bir röportaj teklifini neden kabul ettiği sorusuna, “Suriye
devrimine dair gerçekçi bir imajı
dünyaya sunabilme isteği” şeklinde
yanıt verdi. ABD basınına konuşmayı neden seçtiği sorulduğunda,
“kendisinin böyle özel bir talebi olmadığını, yalnızca gelen teklifi kabul
ettiğini” ifade etti.
“Avrupa ve Amerika’ya
Tehdit Değiliz”
Röportajın en çok merak edilen
ve ön plana çıkarılan kısmı bu oldu.
Batı menşeli bir televizyona konuşuldu neticede. Bilindiği gibi Cevlani
2003’te Amerika’nın Irak işgaline
karşı savaşmak için Irak’a gitmiş ve
Amerika’ya karşı savaşmıştır. 2006
yılında esir düşmüş ve 2 yıl kadar
Bucca hapishanesinde tutuklu kalmıştır.
Batı dünyasına mesajının ne olduğu sorulduğunda Cevlani, ilk ve
en önemli mesaj olarak, kendilerinin
Avrupa ve Amerika'nın güvenliğine
bir tehdit oluşturmadığı mesajını
veriyor. Cevlani, Suriye’nin dış saldırılar düzenlenecek bir basamak
olmadığını vurguluyor. Dünyanın,
Beşar Esed’i hala tanımak gibi birçok
yanlış politika benimsediğini belirten Cevlani, bu politikanın değişmesi
gerektiğini kaydediyor. Cevlani asıl
amaçlarının Suriye’de bir lider ve rejim değişikliği olduğunu da ekliyor.
Küresel Cihad Hareketleri içeri-

sinde yetişmiş, El Kaide’nin Suriye
kolu olan Nusret Cephesi’nin kurucu
liderliğini yapmış birinin işgalcilere
karşı böylesi bir tutum sergilemesi
elbette ilginçtir. Burada strateji olarak yakın ve sıcak çatışmalara girilen
düşmanı öncelemek, düşman-cephe
sayısını azaltmak, denge politikasını
kullanmak, diplomaside el güçlendirmek gibi niyetleri görebiliyoruz.
Bu topyekun bir savaş için en uygun
strateji olabilir. Küresel işgale karşı
küresel cihad mantığıyla hareket
eden El Kaide’nin yaklaşımının aksine lokal bir cihadi hareket olarak
görülmektedir Heyet Tahrir el Şam.

22 Haziran
1780 - Erzurumlu
İbrahim Hakkı
Efendi’nin vefatı.
23 Haziran
656 - Hz. Ali’nin
Halife oluşu.
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YPG-PKK AFRIN’DE
HASTANEYE SALDIRDI

Yine de Martin Smith’in röportaj
sonrası söylediği gibi bugünkü lokal
tutum, Batı’ya tehdit olunmayacağı
anlamına gelmemektedir.
ABD'li Siyasetçilere Değil,
Batı Kamuoyuna Sesleniyoruz
Cevlani, sadece devrimin maslahatı için çabaladıklarını, kendisini
Batı’ya da Amerika’ya da sunmak
gibi bir derdinin olmadığını, gelinen
noktaya savaşçıların çabasıyla geldiklerini, ABD’li siyasetçilere değil,
Batı kamuoyuna seslendiklerini ifade ediyor. Cevlani, bölgeyle ilgilenen
birçok kişinin yanlış yaklaşımlara
sahip olduğunu ifade ederken, ülkedeki felaketin sebebinin Esed rejimi
olduğunu ve bunun bilinmesi için
çaba sarf ettiklerini dile getiriyor.
Batı kamuoyunda Suriye’nin yahut
İdlib’in ne kadar gündem olduğu,
ne kadar bilindiği meçhul. Elbette
mesajlar öncelikle devletlere ve siyasetçileredir.
Batı’ya Mesaj:
Sizden Bir Şey Beklemiyoruz!
ABD’den bir şey beklemediğini,
mesele ABD olduğunda iyimser olunamayacağını ifade eden Cevlani,
yine de Amerikan kamuoyuna durumun açıklanması gerektiğini savundu. Kendilerinin ve Suriye halkının
Amerikalılara da, komşu ülkelere
de bel bağlamadığını, 10 senedir bu
devrimin yalnız doğduğunu, yalnız
kalıp zafere de yalnız ulaşacağını
bildiklerini dile getirdi.
Smith’in “Amerikalılar eski bir
düşmanlarını ve El Kaide liderini neden dinlesin?” sorusuna ise Cevlani,
kimseyi kendisini dinlemeleri için
zorlamadığını, ABD’nin politikalarını eleştirdiğini ve kendisinin, Suriye
devriminin çok büyük bir kısmını
temsil ettiğini söylüyor. ABD’den ise
herhangi bir beklenti veya talep içerisinde olmadığının altını çiziyor.
Batı’ya verilen mesajdan anlaşıl-

Cevlani, sadece
devrimin maslahatı
için çabaladıklarını,
kendisini Batı’ya
da Amerika’ya da
sunmak gibi bir
derdinin olmadığını,
gelinen noktaya
savaşçıların çabasıyla
geldiklerini, ABD’li
siyasetçilere değil,
Batı kamuoyuna
seslendiklerini ifade
ediyor. Cevlani,
bölgeyle ilgilenen
birçok kişinin yanlış
yaklaşımlara sahip
olduğunu ifade
ederken, ülkedeki
felaketin sebebinin
Esed rejimi olduğunu
ve bunun bilinmesi için
çaba sarf ettiklerini
dile getiriyor.

dığı kadarıyla HTŞ Lideri Cevlani
uluslararası meşruiyet arayışında ve
Esed’e karşı diplomatik baskı oluşturmak istemektedir. Amerika’ya da
gölge etmesin kendisiyle kapanmamış bir hesabımız var mesajı veriyor.
Konunun ehemmiyetine binaen
“Batı”ya mesajlar kısmını ilk yazımıza aldık. Sonraki yazılarımızda daha
içe dönük kısımları ele almaya çalışacağız nasipse.

YPG/PKK'nın Afrin'deki özel
hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırıda hastanede tedavi
gören 13 sivil hayatını kaybetti,
27 sivil yaralandı. Milli Savunma
Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren
YPG/PKK'ya ait hedeflerin derhal ateş altına alındığını bildirdi.
Hatay Valiliğinden yapılan
yazılı açıklamada, Esed rejimi
tarafından kontrol edilen Tel
Rıfat bölgesinden YPG/PKK
unsurlarınca yapılan Grad füzesi
ve top atışlarının Afrin merkezde
bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin
Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Hastanede
tedavi gören 13 sivil hayatını
kaybetmiş, 27 sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz
koordinasyonunda danışmanlık
hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli
koordinasyon sağlanarak olaya

ilişkin tahkikata başlanılmıştır."
ifadelerine yer verildi.
Karşılık verildi
Millî Savunma Bakanlığından (MSB), Afrin'de hastaneye
düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin
insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar
kaydedildi:
“Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir
merkezini ve Şifa hastanesini
top ve ÇNRA atışlarıyla hedef
aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını
kaybederken çok sayıda sivil de
yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren
terör örgütü PKK/YPG'ye ait
hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri
hedef alan bu alçak saldırı Rusya
Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler
bu saldırıların hesabını misliyle
vereceklerini bilmelidir.”

TÜRKIYE VE RUSYA DIŞIŞLERI YETKILILERI
MOSKOVA’DA SURIYE'YI GÖRÜŞTÜ
Türkiye ve Rusya dışişleri
yetkilerinin başkent Moskova’da
Suriye meselesini görüştüğü
bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından
yapılan yazılı açıklamaya göre,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin'in Orta Doğu ve Afrika
Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov
ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında Türk ve Rus heyetleri geçen
hafta Moskova’da bir araya geldi.
Suriye’deki durumun ele
alındığı görüşmede, Suriye’nin
egemenliği, birliği ve toprak bü-

tünlüğüne bağlılık teyit edildi.
Görüşmede, Rusya ve Türkiye
arasında Suriye’de askeri eylemlerin durdurulması ve uluslararası teröristlerle mücadele edilmesine ilişkin yapılan anlaşmaların
uygulanmasından memnuniyet
duyulduğu vurgulandı.
Suriye meselesine ilişkin Astana Formatında 16. Uluslararası
Toplantı’nın hazırlık sürecinin
ele alındığı görüşmede, Cenevre’de Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışması dahil Suriyeliler
arasındaki siyasi sürecin başlatılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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NATO ZIRVESINDE NELER OLDU?
NATO ülkelerinin devlet ve
hükümet başkanlarının katıldığı
NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlendi.
Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği
toplantıya 30 müttefik ülkenin
liderleri katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve

diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından
karşılandı. Tüm liderlerin tek tek
karşılanmasının ardından sosyal
mesafe kuralına uyularak ‘aile fotoğrafı’ çektirildi. Aile fotoğrafının
çektirildiği alandaki dijital kulede
NATO'ya ilişkin video gösterimi
yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
daha sonra diğer liderlerle NATO

Zirvesi'nin ana oturumuna katıldı.
Erdoğan, toplantı başlamadan
hemen önce ABD Başkanı Joe
Biden'la bir süre sohbet etti.
Zirvenin gündeminde ittifakın
gelecek 10 yıllık yol haritasının
belirlenmesi, NATO'nun stratejik
konseptinin güncellenmesi, Çin'in
yükselişi, son yıllarda gerileyen
Rusya ile ilişkilerin durumu ve

Ukrayna, siber tehditler, terörle
mücadele, yıkıcı teknolojiler, iklim
değişikliğinin güvenliğe etkileri ve
Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılma kararı sonrası
durum gibi konular bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın
başkan seçilmesinden sonra ilk kez
katıldığı NATO Zirvesi'nde transatlantik ilişkileri de ele alındı.

ERDOĞAN-BIDEN
GÖRÜŞMESI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe
Biden ile baş başa görüştü. Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi
kapsamında NATO Karargahı'ndaki baş başa görüşmesi, 45
dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası
görüşme gerçekleştirildi. Erdoğan
ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda
başkanlık ettikleri heyetler arası
görüşme 40 dakika sürdü. Biden,
“Çok iyi toplantıydı.” dedi.
Erdoğan'ın, Brüksel'deki
NATO Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile
görüştü, görüşme 50 dakika sürdü. İki liderin görüşmesi basına
kapalı olarak gerçekleşti. Macron
basın açıklamasında, “Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu
yaptım.” dedi.
Diğer görüşmeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve hemen
ardından Almanya Başbakanı
Angela Merkel ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşmelerden sonra da İngiltere Başbakanı Boris
Johnson ile görüşüldü.

STOLTENBERG’IN AÇIKLAMALARI
NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg’in zirvede yaptığı
satırbaşlarından önemli kısımlar şöyle:
“AB ile ilişkilerimizi güçlendirmek amacı güdüyoruz.
Kapasiteyi oluşturmayı güçlendireceğiz. Düzenli değerlendirmeler yapacağız. İklim değişikliği meselesine bakacağız.
Burada amacımız sera gazını değerlendirmek olacak. Tüm
müttefikler askeri misyonlarını
azaltma kararı aldılar. NATO
için somut adımlar belirledik.
Amacımız net sıfır emisyonunu
sağlayabilmek 2050 itibariyle.
Kanada'da harcamalarımızı
artırıyoruz. 2014'den bu yana

yüksek harcamalar yapıldı.
Yeni yetkinliklere, NATO
misyonuna yatırımlar yapıyoruz. Bütün bunlar ittifakta eşit
yük anlamına geliyor. Müttefikler aynı zamanda daha fazla
NATO'ya yatırım yapma kararı
aldılar.
Afganistan'la dayanışmayı
sürdüreceğiz. Eğitim ve finansmanı Afgan güçlerine vermeyi
sürdüreceğiz. Amacımız NATO'yu rekabetçi dünyada daha
güçlü hale getirebilmek.
Suriye'den Türkiye'yi bir kez
daha vurabilecek veya tehdit
edebilecek füze atışlarına karşı
müteyakkız olmaya devam
ediyoruz.”

UKRAYNA
NATO’YA KATILIYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı
kabul ettiğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurdu.
Zelenskiy, Twitter hesabından
"NATO liderleri, Ukrayna'nın
ittifak üyesi olacağını doğruladı"
dedi.
Biden şart koştu
Meseleyle alâkalı açıklama yapan Biden, "Ukrayna'nın Rusya'ya
direnmesi için ellerinden geleni
yapacaklarını" söylese de, "Ukrayna'nın NATO'ya girmeden önce
yolsuzluğu temizlemesi ve başka
kriterleri karşılaması gerekiyor"
ifadelerini kullandı.
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Dünyanın Kurtuluşu İçin İslâm İhtilâli Şart
Carlos (S. Muhammed)
Dün (11.06.2021) Baran ve Aylık
dergilerinin yeni sayıları elime ulaştı.
Baran’da yoldaşım Bruno Bréguet’nin
fotoğrafını gördüm. Dünyanın sözde
demokratik ülkeleri onu tutukladı,
öldürdü ve bedenini yok etti. İllegal
bir baskınla Yunanistan’da aldılar.
İnanılır gibi değil, bu insanlar bize
ders vermeye kalkıyorlar; NATO
ülkeleri, Amerikalılar, İngilizler,
Fransızlar, İtalyan ve Yunan hükümetleri bu işin içindeydi. Bruno, sorgu sırasında bir Amerikan görevlisi
tarafından kazayla öldürüldü. Sizi
öldürürken demokrasi dersi veriyorlar. Bu caniler demokratik ülkeler
olarak tanıtılıyor.
Demokratik ülkeler diye bilinen
devletler, demokrasi olmadığı bahanesiyle Türkiye’ye de saldırıyorlar.
Oysa Türkiye demokratik bir ülke.
Nüfusun büyük çoğunluğu hükümeti destekledi ve iktidara getirdi.
Son seçimlerde ülkenin en büyük
şehri olan İstanbul’da insanların çoğunluğu hükümetin karşısında yer
aldı. Muhalefet belediye başkanlığını
kazandı. İktidar da saygı göstererek
şehrin yönetimini devretti. Bu Türkiye’de demokrasi olduğunu herkesin
anlamasını sağlayacak çok basit bir
örnek; fakat Türkiye, Batı’nın öteki,
Batı’nın düşmanı olduğu için saldırmaya devam ediyorlar. Avrupa’nınki
bir çeşit ırkçılık. Türk imparatorluğu
Avrupa’nın bir bölümünü fethetmişti ve onlar fethettikleri yerlerdeki
herkese saygı ile hükmetti. Devlete
saldırılmadığı müddetçe insanlara
hür şekilde yaşama imkânı verdiler.
Avrupa’nın gençlerini devşirerek
sarayda önemli mevkilere getirdiler.
Bu imparatorluk, insanlık için tüm
Avrupa ülkelerinden daha iyiydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı birçok mevzuda desteklesem de, Kürt
politikası hakkında bazı yanlışlar
yaptığını ve bu yanlışları telafi etmesi
gerektiğini düşünüyorum. Kürtlerin
tamamen legal plânda siyasette olması gerekiyor; çünkü Türkiye’deki
şiddet, düşmanların menfaatlerine
hizmet ediyor.
Türkiye’de yaşanan birçok sorunun temelinde II. Dünya Savaşı
itibariyle yönetimdeki yozlaşmış
adamların ihanetinin bulunduğunu
da unutmamamız gerekiyor. Bugün
de Erdoğan’ı indirmeye çalışıyorlar.
Onu devirmeye çalıştıklarında ülkesi
bir NATO üyesi olmasına rağmen
hiçbir şey söylemediler. Sorsanız
bütün dünyaya demokrasi götürmek
istediklerini söylerler.
***

Önümüzdeki
aylarda yine bir
duruşmam olacak.
Avukatım Isabelle
beni savunacak.
Biliyorsunuz, Isabelle
aynı zamanda benim
eşim, müvekkiliyle
evlenen ilk avukat.
Daha sonra bir avukat
daha bir mahkûm ile
evlendi; fakat sonra
avukatlığını yapmayı
bıraktı. 22, 23 ve 24
Eylül’de duruşmalarım
olacak. Daha önce bu
temyiz mahkemesinin
saçmalığından, üst
mahkemenin tarihte
ilk kez kararın bir
kısmını bozarak
kullanılan silahın
ne olduğu kısmının
yeniden görülmesine
hükmettiğini
belirtmiştim.
Herkesin hukuka
saygı göstermesi
lâzım; fakat önce
saygı gösterilecek
hukukun tesis edilmesi
gerekiyor.
Bir başka misal ise Venezüella…
Dünyadaki en zengin ülke olan
memleketim Venezüella son derece zorlu şartlar altında. Ekonomik

açıdan harabeye dönmüş vaziyette.
5 milyon Venezüellalı ülkeyi terk
etmek zorunda kaldı. Elbette iktidardaki hükümetin de hataları var;
lâkin memleketimin bu hâle gelmesinin baş müsebbibi Batı’dır, NATO
ülkeleridir, onların saldırganlığıdır.
Venezüella hükümeti, bağımsız bir
yönetim. Chavez’in iktidara geldiği
zamandan bugüne Venezüella’da dış
güçlerin kontrolünden söz edilemez.
Nihayetinde iyi şeyler olacağını
düşünüyorum. Hükümet düşmeyecektir, son seçimlerin ardından
parlamentoda yerini alan muhalifler
de vatansever insanlar. Hatta aralarından yoldaşlarım da var. Muhalif
olunabilir; mesele yozlaşmamak ve
Amerikan ajanı hâline gelmemek.
Venezüella gün geçtikçe sorunlarını
azaltacak ve daha iyi hâle gelecektir.
İktidarın dış müdahaleyi engellemek adına ülkede güvenlik tedbirlerini artırmak için bir şansı var.
Bir ordumuz var, bu milliyetçi bir
ordu, asla dış güçlerin ajanı değiller.
Venezüella askerleri sağcı olsun,
solcu olsun mutlaka vatanseverdir.
Bu çok önemli bir nokta. Benim ve
ailemin doğduğu ülkeyle ile gurur
duyuyorum. İspanyol sömürgecilere
karşı verilen son bağımsızlık savaşının 200. yıldönümü kutlanıyor. Bu
savaşla tüm Latin Amerika ülkeleri
İspanya’ya karşı bağımsızlıklarını
ilan ettiler. Meksika’dan Arjantin ve
Küba’ya kadar… İspanya Krallığı’nın
o muhteşem ordusu bu savaşta mağlup edildi.
***
Tıpkı 200 sene önce atalarımızın

dış güçlere karşı vermiş olduğu savaş
gibi ben de gönüllü olarak Filistin’de
insanlık düşmanlarına karşı savaşmayı tercih ettim. Siyonistler beni
cezaevinde tutuyor. Yakın Fransa
tarihinde benim kadar uzun süre
hapis hayatı yaşamış, benim gördüğüm muamelelere muhatap kalmış
başka bir tutsak yoktur. Açıkçası,
buradan kurtulamamaktan biraz da
korkuyorum.
Önümüzdeki aylarda yine bir
duruşmam olacak. Avukatım Isabelle
beni savunacak. Biliyorsunuz, Isabelle aynı zamanda benim eşim, müvekkiliyle evlenen ilk avukat. Daha
sonra bir avukat daha bir mahkûm
ile evlendi; fakat sonra avukatlığını
yapmayı bıraktı. 22, 23 ve 24 Eylül’de
duruşmalarım olacak. Daha önce
bu temyiz mahkemesinin saçmalığından, üst mahkemenin tarihte ilk
kez kararın bir kısmını bozarak kullanılan silahın ne olduğu kısmının
yeniden görülmesine hükmettiğini
belirtmiştim. Herkesin hukuka saygı
göstermesi lâzım; fakat önce saygı
gösterilecek hukukun tesis edilmesi
gerekiyor.
Erdoğan’ın önce Türkiye’de ardından ise tüm Avrupa’da İslâm ihtilâlini tetiklemesine ihtiyacımız var. Tüm
inançlara saygı gösterilen, gerçek
adaletin tesis edildiği biz düzen inşa
edilmeli.
Allahü Ekber!
06.12.2021
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G7
ZIRVESININ
ARDINDAN
G7 (Almanya, ABD, Birleşik
Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve
Kanada) Liderler Zirvesi İngiltere’de sona erdi.
İngiltere Başbakanı Boris
Johnson, G7 Liderler Zirvesi’nin
son gününde yaptığı kapanış
konuşmasında dünyanın en zengin
7 ekonomisinin fakir ülkelere
gelecek yıla kadar 1 milyar doz aşı
ulaştıracağını ifade etti. Ancak birçok gazeteci Johnson’a sorularını
G7 ülkelerinin aşının paylaşımında ahlaki davranmadığı eleştirileriyle birlikte ileterek uluslararası
toplumda aşı eşitsizliğine olan
tepkiyi dile getirdi.
Reuters tarafından erişilen

taslak sonuç bildirgesine göre G7
ülkeleri zirvede diğer ülkelerin
karbon emisyonlarını düşürmesine ve küresel iklim kriziyle mücadele etmesine yardımcı olmak için
yılda 100 milyar dolar harcama
yapmayı taahhüt ettiler.
Virüsün bir Çin laboratuvarından çıktığı iddiaları konusunda
ne düşündüğü sorulduğunda ise
Johnson “böyle düşünmediğini
ancak açık fikirli olmanın mantıklı
olacağını” söyledi. Hayvandan
insana geçen virüsler konusunda
G7 ülkelerinin birlikte çalışacağını
belirten Johnson, pandemiye hazır
olma konusunda da bir anlaşma
imzalanacağını duyurdu.

ÇIN’DEN G7’YE REST

İngiltere'nin ev sahipliğinde
Cornwall'daki Carbis Koyu'nda
düzenlenen G7 Zirvesi son gününe girerken Çin'den G7 ülkelerine
yönelik sert açıklamalar geldi.
Çin'in Londra Büyükelçiliği'nden bir sözcü, "dünya genelini
ilgilendiren kararların küçük
bir grup ülke tarafından alındığı

zamanlar çoktan geride kaldı"
ifadesini kullandı.
Küçük veya büyük, güçlü veya
zayıf, yoksul veya zengin tüm
ülkelerin eşit olduğunu belirten
Çinli yetkili, "Dünyayı ilgilendiren meseleler tüm ülkelerin dahil
olduğu görüşmelerde ele alınmalı"
diye konuştu.

G7 ÜLKELERINDEN
‘KUŞAK YOL PROJESINE
ALTERNATIF PLÂN’

Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Joe Biden'ın heyetinden isminin açıklanmasını
istemeyen bir yetkilinin Reuters'a
yaptığı açıklamada, ABD'nin aynı
zamanda G7 liderlerinden Çin'deki
"zorla çalıştırmalara karşı somut
adımlar" atmalarını ve zirvenin
kapanış açıklamasında bu eleştirilere yer verilmesini isteyeceğini de
ifade etti.
"Burada sadece Çin'i karşımıza
almayı ve Pekin'i eleştirmeyi hedeflemiyoruz" diyen Amerikalı yetkili,
"Aynı zamanda ticaret yapış şeklimizi, ilkelerimizi ve değerlerimizi
yansıtan olumlu alternatif planlar
da önermeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.
Çin'in 4 trilyon dolarlık
uluslararası altyapı projesi
Çin’in günümüzde enerji, ulaşım, dijital ağlar ve ticaretle ilgili
projelerden oluşan ve dünya nüfusunun yüzde 65’iyle yüzden fazla
ülkeyi kapsayan devasa uluslararası
altyapı programı “Kuşak ve Yol”,
2013 yılında Devlet Başkanı Şi
Cinping tarafından duyurulmuştu.

Yeni İpek Yolu adı verilen programda Refinitiv’e göre 2019 yılı itibarıyla Çin’in katıldığı tüm projelerin
toplam değeri (Kuşak-Yol ve kuşak
dışı diğer tüm projeler) dört trilyon
dolara yaklaşmış durumda.
ABD, söz konusu girişimi
Çin’in küresel üstünlüğe ulaşmak
için kullandığı jeopolitik bir araç
olarak algılıyor. Geçen martta ABD
Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı
Boris Johnson'dan üç günlük bir
G7 Zirvesi düzenlemesini istediğini
açıklamıştı. Bu açıklamada Biden
demokratik ülkelerin kendi rakip
altyapı projelerini oluşturmaları
gerekliliğine vurgu yapmıştı.
Şu ana kadar Çin'in "şeffaflıktan
yoksun, çevre ve çalışma normlarına uyumsuz ve ülkeleri zorda
bırakan zorlayıcı" projesine karşı
Batı'nın bir alternatif sunamadığını
belirten Amerikalı yetkili, sunacakları yeni projenin sadece Çin'in
Kuşak ve Yol projesine karşı bir seçenek olmakla kalmayıp "dünyanın
yeniden inşasını" planlayan yüksek
hedefli bir proje olacağının da altını
çizdi.
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Medrese-i Yusufiye’de Bir Şehit: Mursi
Said Bulut
Mısır potansiyeline mukabil Osmanlı’dan koptuğundan beri sürekli
sosyal, siyasî, ekonomik ve kültürel
olarak büyük krizler yaşayan bir ülke
konumunda. Bu vaziyetten en fazla
etkilenenler ise tabiî ki Müslümanlar.
Bu her alana yayılan krize karşı Şehit
Hasan El Benna’nun kurduğu İhvanMuslimin (Müslüman Kardeşler)
teşkilatı Müslümanların iktidarını
kurmak maksadıyla faaliyetlerine devam etse de, yeni bir dünya görüşü ve
devlet modeli ortaya koyamamanın
neticesi olarak başarısızlığa uğradı.
Oysa Müslüman Kardeşler, Mısır'ın
her tarafında dinî, sosyal ve siyasî
faaliyetler gerçekleştirdiler. Mısır devleti içerisinde de etkili olurken bağlıları da oluştu. Sadece Mısır değil tüm
İslam coğrafyasına yayılan bir hareket
konumuna geldi. Seküler bir yapıya
sahip olan Mısır Devleti, Müslüman
Kardeşlerin üzerinde her zaman baskı
kurdu, işkenceler ve katliamlar ile
onları sindirmeyi denedi. Bu baskılara karşı dik durmasına, faaliyetlerine
devam etmesine ve Arap Baharı’nın
ardından iktidarı da elde etmesine
rağmen dünya görüşü ve bu çerçevede teşekkül etmiş kadro eksikliği
Müslüman Kardeşlerin iktidarı kaybetmesine ve yeniden zor zamanlar
yaşamasına sebep oldu.
Yazımızın konusuna gelirsek…
Bu yazımızda Müslüman Kardeşler
teşkilâtının bir parçası olarak Mısır
Cumhurbaşkanlığına gelen ve daha
sonra kendi Genelkurmay Başkanı
tarafından yapılan darbe neticesinde
devrilen ve cezaevinde şehid edilen
Muhammed Mursi'den bahsedeceğiz.
Muhammed Mursi, 8 Ağustos
1951 tarihinde, Mısır'ın kuzeyindeki
Şarkiye iline bağlı El Adva köyünde
doğdu. Beş kardeşin en büyüğü olan
Muhammed Mursi ilk eğitimini orada
aldı. Babası çiftçi, annesi ise ev hanımıydı. Mühendislik lisansını 19751978 yılları arasında Kahire Üniversitesi'nde aldı. Mühendislik doktorasını
Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde
tamamladı (1982). Northridge Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yardımcı doçent oldu (1982-1985). Ardından eğitim vermek için Mısır'daki
Zagazig Üniversitesi'ne geldi.
Mursi, Mısır’a döndükten sonra
görüşlerine yakın olduğu Müslüman
Kardeşler hareketi içerisinde siyasete
atıldı. Mursi, 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili oldu. O dönemde
Müslüman Kardeşler üzerindeki baskı
devam ediyordu ve Mısır yasalarına
göre, Müslüman Kardeşlerin yasal
olarak seçime katılması mümkün

Uzun tutukluluk
süresinin ardından
hakkında bir çok
suçtan iddianame
hazırlanan Mursi,
darbeci Abdulfettah
Sisi’nin düzmece
mahkemesi tarafından
16 Mayıs 2015 günü
idam cezasına
çarptırıldı. 16 Haziran
2015 günü hakkında
açılan “casusluk”
davasından müebbet
hapse mahkum
edilirken, “cezaevi
baskınları” davasında
ise idam kararı onandı.
Mısır’ın ilk seçilmiş
Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi,
darbe sonrasında
Haçlı-Siyonist işbirlikçisi
cuntanın güdümündeki
mahkeme salonlarında
yargılanıyordu.

değildi, dolayısıyla parlamentoya
bağımsız siyasetçi olarak girdi. 5 yıl
Mısır Halk Meclisi üyeliği yaptı.
Tunus’ta başlayan ve daha sonra
Arap Baharı olarak adlandırılan devrim hareketi Mısır’a ulaştığında, Mursi de devrimin destekçilerinden biri
oldu ve 30 Nisan 2011 tarihinde Müslüman Kardeşlerin kurduğu Özgürlük

ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi.
Hüsnü Mübarek’in devrilmesinden sonra 2012 yılında yapılan Mısır
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Müslüman Kardeşlerin aday gösterdiği
Hayrat Şatır'ın adaylığı düşünce,
Müslüman Kardeşler onun yerine
Muhammed Mursi’yi destekledi. Yoğun bir seçim kampanyası yürüttü.
İlk turda %25.5 oy aldı ve ikinci tura
kalmaya hak kazandı. İkinci turda da
%51.73 oy alarak, Mısır tarihinin halkoyu ile seçilmiş ilk cumhurbaşkanı
oldu.
2012-2013 yılında Mısır’da yeniden protestolar başladı. 3 Temmuz
2013 tarihinde yapılan büyük gösteriler sonucu Mısır ordusu askeri
bir müdahale ile yönetime el koydu.
Mursi ise darbeyi kabul etmediğini
açıkladı ve direndi, taraftarlarına da
direnmelerini söyledi. Direnmek için
meydanlara dökülen Müslümanların
Mısır ordusu tarafından katledilmesine bütün dünya basın ve sosyal medya aracılığı ile şahit oldu. Darbenin
gerçekleşmesinin ardından ilk aşamada, Muhammed Mursi'nin gözaltına
alındığı, ev hapsinde tutulacağı bildirildi; fakat öyle olmadı Mursi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uzun tutukluluk süresinin ardından hakkında bir çok suçtan iddianame hazırlanan Mursi, darbeci
Abdulfettah Sisi’nin düzmece mahkemesi tarafından 16 Mayıs 2015 günü

idam cezasına çarptırıldı. 16 Haziran
2015 günü hakkında açılan “casusluk”
davasından müebbet hapse mahkum
edilirken, “cezaevi baskınları” davasında ise idam kararı onandı.
Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, darbe
sonrasında Haçlı-Siyonist işbirlikçisi
cuntanın güdümündeki mahkeme
salonlarında yargılanıyordu. 17 Haziran 2019 Pazartesi günü mahkeme
salonunda şehit oldu.

17 Haziran
2019 - Sisi darbesiyle
devrilen Mısır lideri
Mursî'nin cezaevinde
şehadeti
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Valeriana Officinalis
-Kedi Otu-

TIBBI BITKILER VE
BITKISEL SAĞLIK
REHBERI
Kitabın tanıtımı:

Ramazan Sevinç
Kedi otunun dünyada bilinen
300’e yakın türü mevcuttur. Türkiye’de 10 türünün bulunduğu ve
bunların genellikle Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde
yetiştiği bilinmektedir. Meksika kedi
otu (Valeriana Meksika), Hint kedi
otu (Valeriana Jatamansi), Japon kedi
otu (Valeriana Fauriei) gibi dünyanın
dört bir yanında türleri bulunmaktadır. Bizim ülkemizde bulunan ve
en yaygın olanı Valeriana Officinalis
yani çayır kedi otudur. Genellikle
çayırlarda ve çimenliklerde yetişir.
Geleneksel tıpta binlerce yıldır kullanılan bir bitkidir. Çok hoş bir kokusu
vardır, çiçekleri parfüm yapımında
kullanılır. Genellikle tedavide kökleri
kullanılmaktadır. Köklerinin tuhaf
ve keskin bir kokusu vardır. Kediler
köklerini çıkarıp yedikleri için bu
ismi almıştır.
Kedi otunun uzunluğu yarım
metre ila bir metre boylarındadır.
Nemli ve mineral bakımından zengin topraklarda uzunluğu iki metreyi
bulabilmektedir. Gövdesi yuvarlak,
içi boş, çatallaşmadan yükselir. Alt
yaprakları uzun saplı kanat gibi

Baş ağrılarına ve baş
dönmelerine iyi gelir.
Genellikle huzursuzluk
ve kaygı bozukluğu,
stres, obsesiflik ve
ruhsal sıkıntı yaşayan
insanların tedavisinde
kullanılır. Sinir sisteminin
hasar görmesine bağlı
olarak ortaya çıkan
nöropatik ağrılara
iyi gelir. Sinirleri
kuvvetlendirir. Çok iyi
bir antidepresandır.
Aşırı sinirlilik hali ve
bu duruma bağlı
mide ve bağırsak
ağrıları, huzursuzluk
gibi durumların
giderilmesinde fayda
sağladığı kanıtlanmıştır.
Kalp çarpıntılarına iyi
gelir, kalp atışlarını
düzenleyici etkiye
sahiptir.

yorum

karşılıklı olarak dizilmiş olup sonda
bir yaprak bulunur. Üst yaprakları
gövdeye oturmuş olup karşılıklıdır.
Alt yaprakları yumurta şeklinde ve
kenarları kertiklidir. Üst yaprakları
mızrak şeklinde ve düzdür. Pembe,
açık pembe veya beyaz renk çiçekleri
mevcuttur. Çiçekleri salkım şeklinde
şemsiyeye benzer. Kökleri yumru
şeklinde kalındır. Ana kökten çevresine yayılan 15-20 cm uzunluğunda
2-4 cm kalınlığında yan kökler vardır. Ana kökler ve saçak köklerin dışı
sarımsıdır.
Kökleri Eylül ve Ekimde sökülerek yıkanıp kurutulur. Nemsiz ve
ışıksız bir yerde muhafaza edilir.
Kedi Otu kökü kurutulurken sıcaklığın 40 dereceyi geçmemesi gerekir.
40 derecenin üstünde bir ısıya maruz
kalırsa birleşimindeki eter yağı türevleri yok olur.
Kedi otu kökü oldukça faydalı
bir bitkidir. Mikrop öldürücü özelliği vardır. Uyku problemi yaşayan
insanlar için büyük nimettir. Prof.
Dr. İbrahim Saraçoğlu, uykusuzluk
sorunlarına bu bitkiden daha faydalı
bir bitkinin olmadığı söyler. Baş ağrılarına ve baş dönmelerine iyi gelir.
Genellikle huzursuzluk ve kaygı

bozukluğu, stres, obsesiflik ve ruhsal
sıkıntı yaşayan insanların tedavisinde kullanılır. Sinir sisteminin hasar
görmesine bağlı olarak ortaya çıkan
nöropatik ağrılara iyi gelir. Sinirleri
kuvvetlendirir. Çok iyi bir antidepresandır. Aşırı sinirlilik hali ve bu duruma bağlı mide ve bağırsak ağrıları,
huzursuzluk gibi durumların giderilmesinde fayda sağladığı kanıtlanmıştır. Kalp çarpıntılarına iyi gelir, kalp
atışlarını düzenleyici etkiye sahiptir.
Ateş düşürücü ve spazmları çözücü
etkisi vardır. Vücudu teskin etme
özelliğine sahiptir. Damarları büzer.
Çok olmasa da tansiyonu düşürür.
Çocukların altını ıslatma sorunlarına
tedavi eder. Rahim tutukluklarına
karşı faydalıdır. Kabızlığı önler. Erkekte sperm sayısını artırır.
Kedi otunun bilinen bir yan etkisi
yoktur. Fakat uzun süreli kullanımlarda uyarıcı etki oluşturabilir.
Velhasılı kelam; “İnsanın, beden
ve ruhî olarak dışarıdan aldığı her
şey, –gıda–, zehirlidir; onu faydalı kılan, dozudur…” (Ölüm Odası
B-Yedi- Sistem (Hayale Dizgin) 319
bölüm.)

"Yıllarca teknolojiye koşan
insan, son yıllarda teknolojiden
kaçıyor. Bu kaçışta tek sığınağı
bir zamanlar olduğu gibi doğal
yaşam biçimidir. Doğayı ve doğalı kullanma ve tüketme hakkına sahip olan insan, günümüzde
doğaya döndüğünde aradığını
bulabiliyor mu, bıraktığı gibi
mi?
Yazın ortasında kışı, kışın
ortasında yazı yaşayan insan, bir
anda ürkütücü sel baskınları ile
karşı karşıya kalıyor. Neden?
Yıllar önce tükettiği ekmeğin, sebzenin ve meyvenin
tadını arayanlardan mısınız?
Bu ve benzeri birçok sorunun cevabı bu kitapta…
Bitkileri sürekli kaynatıp
durarak onlardan faydalandığını
zannedenlerden misin?
Etrafında gördüğünüz, bazen
üzerine basıp geçtiğiniz bitkilerinde insanlar gibi bir kimyası
olduğunu biliyor musunuz?
Peki, bu kimyayı ve içerdikleri
aktif maddelerin suya karışım
sıralarını bilmeden onlardan en
iyi şekilde fayda sağlayamayacağınızın farkında mısınız?.."
***
Prof. Dr. İbrahim Adnan
Saraçoğlu’nun “Tıbbi Bitkiler
ve Bitkisel Sağlık Rehberi”
isimli kitabından istifade
etmek için internetten yahut
size yakın kitapçılardan temin
edebilirsiniz.
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MELIKŞAH SEZEN, M. KEMAL’I MÜSLÜMAN DIYE SATAN

HILMI DEMIR’E HADDINI BILDIRDI

İslâm’ı algılama biçimini ve
“Hatta Şeriati bile savunabilirsiniz”
diyerek İslam karşıtlığını ortaya
koyan Hilmi Demir’e haddini
Melikşah Sezen bildirdi.

G

ün geçmiyor ki camileri ve
mescitleri kapatmış, İslam
harflerini değiştirmiş, ezanı
dilinden koparmış, din eğitimini
engellemiş ve İslam’ı bu topraklardan
silmek için akla gelebilecek her türlü faaliyeti, her türlü zulmü yapmış
birini Müslüman yapmaya çalışan
bir aydın(!) çıkmasın. Kemalist
rejimin besleyip büyüttüğü sözde
hocalar “Bütün dinlerin denizin dibini boyladığını görmek isterdim.”
diyen; Peygamber (s.a.s.)’i kastederek
“Arapoğlunun yavelerini Türkoğluna
göstereceğim” ifadelerini kullanan,
“ikra, bismi, rabbi safsatası” diyerek
İslam’a saldıran M. Kemal’i Müslüman gibi göstermek için saçmalamanın da ötesine geçiyorlar.
Kemalist rejimin Hanefi-Mâtüridîliği ulus devlete payanda yapma operasyonunun
maşalarından Hilmi Demir,
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne Atatürk’ü
savunan ne de onu yerden yere
vuranlar Atatürk kadar dini
kültürü bilir. Atatürk minberde
vaaz verecek kadar minberi,
yanında okunan Kur’an’ı
anlayıp kıraatini
ve makamını bilecek
kadar da
Kur’an’ı
bilirdi.
Keşke
bunların
kültürel
olarak

dahi bu kadar bilgileri olsa.” diyerek,
hem icraatları hem söylemleriyle
İslâm’ı inkâr eden M. Kemal’i Müslüman diye yutturmaya kalktı. Dini
kültürü bilmeyi kıstas kabul ederek,
oryantalistleri dahi iman sahibi
halktan daha Müslüman ilan eden
Demir, bu paylaşıma gelen tepkiler
üzerine ise adeta sıvayarak “Bir insan
laik ve seküler ise kafir midir? Ehli
Sünnet açısından inkar olmadıkça,
Müslüman olduklarını beyan ettikleri sürece bunu söylemek mümkün değil. Ama Vehhabi-Selefi ve
Tekfirciler için, inkar olmasa da bu
insanlar ve oy verenler kafirdir. Sahi
hangi itikat üzere olacağız? Laikliğe
karşı çıkabilirsiniz hatta Şeriati bile
savunabilirsiniz ama biri Müslüman
olduğunu söyleyip kamusal alanda
seküler laik diye ona kafir derseniz
Vehhabi-Selefi ve Tekfircilerle aynı
konumu paylaşırsınız. Bir şeye karşı
olmak başka Tekfircilik başkadır.”
ifadelerini kullandı. İslâm’ı algılama biçimini
ve “Hatta
Şeriati bile
savunabilirsiniz” diyerek
İslam karşıtlığını ortaya
koyan Hilmi
Demir’e haddini Melikşah
Sezen bildirdi.
“Mustafa
Kemal’in
din

kültürüne yüksek seviyeden muttali
olduğunu kabul edelim. Peki, bundan ne çıkar?” diye soran Sezen şu
ifadeleri kullandı:
“Gökten indiği zannedilen doğmalar” derken, hilafeti ihyâ vaadi ile
yola çıkıp onu ilga ederken, “Şeriatın
neferiyiz” diye hutbe irad edip işin
nihayetinde sayısız fecaati şeriatın
yerine cebren ikame ederken; halka
rağmen fakat sözde halk için ezana, ibadete, din eğitimine, dindara,
ulemâya taarruz ederken; nice Müslümanı hicrete, nicesini zindana,
nicesini de dar ağacına gönderirken
daha bilinçli, daha farkında yapıyordu. Bunu mu anlamalıyız? “Arapoğlunun yavelerini Türkoğluna
göstereceğim” derken ne kadar
entelektüel konuştuğunu, “ikra,

18 Haziran 1950 – Arapça ezan yasağı kaldırıldı.
21 Haziran 1934 – Soyadı kanununun kabulü.

bismi, rabbi safsatası” derken ne
derece kültürlü olduğunu mu anlamalıyız? Bir Müslümanın hele de bir
hocanın böyle güzellemelere gitmesi,
“Müslüman mahallesinde salyangoz
tezgahını bizzat bir Müslümanın
açmış olması” kadar garip ve hazin
geliyor. Bunu yapmayın artık. O
mızrak o çuvalı yırtacak az kaldı…”
İmam Gazali’den sözde delil getirerek “Ne yapalım peki hem küfrüne
99 şahit Müslümanlığına bir şahit
olsa da o bir şahide uyarız diye öğreteceğiz hem de Müslümanlığına
şahit olan yüzlerce insan varken Kafir mi diyelim? Ben bundan beriyim
Ahirette bu muayyen tekfirin hesabını verebilecekseniz önden buyurun.”
diye mugalata yapan Demir’e, bu
ilkenin bizzat küfrünü kendi ikrar
etmeyen için olduğunu hatırlatarak
ders veren Sezen, “Sonunu düşünüyorum. Buradan da ilan ediyorum:
Mustafa Kemâl’in Müslüman olduğunu, her uygulamasını ve ona yönelecek her itiraza karşı savunurum
diyen bir hoca varsa buyursun, istediği vakit münazara edelim.” diyerek
meydan okudu. Maçası yemeyen
Demir, 5816 sayılı yasanın arkasına
saklanarak işi “hele bi de bakayım M.
Kemal kâfir mi?” seviyesine indirerek seviyesizliğini ortaya koydu.
Başta Melikşah Sezen’in ders verir
nitelikteki paylaşımları olmak üzere,
Demir’in paylaşımlarına gelen tepkiler bu millete kahraman diye yutturulan cücelerin hükmünün ortadan
kalkma vaktinin artık geldiğini ihtar
etti.
Son olarak... Şeytan, din kültürüne Mustafa Kemal’den daha ziyade
hakim olduğuna göre, onu nasıl tasnif etmek gerekir sorusunu soralım
ve Mustafa Kemal’in açıktan İslam
düşmanlığı yapması hasebiyle kafir
olduğunu da hatırlatalım.

Eren Haklı
Anlayış göstermekte zorluk çekiyor, çoğunlukla karşı taraftan yapamayacağı şeyler istiyoruz. Evet, belki
basit bir iş istiyor olabiliriz. Muhatabımıza elimizdeki herhangi bir nesneyi
göstermek istiyor olabiliriz; ama ya
karşı tarafın gözlerinde görme problemi varsa?
Allahu Teala, kullarına “Taşıyamayacağı yük yüklemem.” diyor… Bu
aslında bir yandan da birbirimize bu
ahlâk ile davranmamızı öğütlemektedir. Aynı şekilde kadîm medreselerdeki “Kuş yüzmeye, balık uçmaya
zorlanamaz.” düsturunu anlamalı ve
hayatın her bir merhalesinde uygulamaya çalışmalıyız.
Ebeveynler, çocuklarından üstün
şeyler beklememeli. Çocuklarını bir
yarışmacı olarak görüp, komşu çocuklarıyla yarışa sokmamalı. Ancak
tatlı bir şekilde hayırda yarışma ve
yardımlaşma hariç. Çocuklardan hiç
yaramazlık yapmamalarını, olgunluk
göstermelerini bekliyoruz. Ona bir
oyuncak aldığımızda çocuk kırıyor,
biz kızıyoruz. Elbette ki çocuklara
daha sağlıklı bir şekilde eşyayı nasıl
kullanması gerektiğine dair öğütlerde
bulunabiliriz, öğretebiliriz. Fakat çocuğun oyun alanına girip, bir yetişkin
gibi davranmasını beklemek hoş olmayacaktır.

Öğretmenler, hocalarımız da talebelerden kapasitelerinin üstünde bir
bekleyişe kapılıp hüsrana uğradığı
zaman “ver yansın” etmemeli. Talebenin istidadı nereye meyilli ise ona
yönlendirmelidir.
Patronlar, işçilerden köle gibi çalışıp, dilenci gibi maaş istemelerini
beklememeli. Bir işçi, ailesine ve kendisine yeterince vakit ayıracak şekilde
çalıştırılmalı, alın teri kurumadan
maaşı ödenmelidir. Yüce dinimizden
öğrendiğimiz ahlâk bunu gerektirir.
Ne hüsran vericidir ki, acıyarak baktığımız eski zaman kölelerinden daha
kötü şartlarda çalışan işçilerimiz bulunuyor. Yoksulun omzunda zenginler
oturuyor. Zekatını veren, infakını
esirgemeyen, yetim ve yoksula kol
kanat geren zenginlerimiz cennet ehli
inşallah...
Dostlar, arkadaşlar birbirinden
çokça vefa bekliyor, hiçbir isteklerinin
birbirleri tarafından geri çevrilmemesini talep ediyorlar. Sonu küskünlükler, kavgalarla bitecek bir serüven bu...
“İşi düşünce arıyor!” diyorlar. Halbuki
sen, dara düşüp elinden tutulması
gereken bir adamın elinden tutan kişi
olabilirsin. İşi düşünce seni arıyorsa,
sana güvendiği, değer verdiği içindir.
Bütün bunları zaman, mekân ve
şahsa göre değişiklik gösterecek şekilde iyi hesap ederek ilişkilerimizi ve
iletişimimizi güçlendirmeliyiz. İnsanlara anlayış gösterip yüklerini hafifletecek şekilde iyilikler yapmalıyız.

Magritte-Donakalmış Zaman

Yüklerinizi Hafifletin

kültür sanat

Hasan Aycın
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Dostoyevski,
Yeraltından Notlar ve
Ölü Doğmuş Çocuklar

Oğuz Can Şahin
Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar’ı için mealen derler ki, büyük usta
Gogol’ün etkisinden kurtularak kendi
sesiyle verdiği ilk büyük yapıt…
“Hasta biriyim ben… Huysuz
adamın tekiyim. Çirkinim. Sanırım,
karaciğerim hasta. Gelgelelim, bu
hastalığımla ilgili en küçük bir bilgim
yok, neremin hasta olduğunu da bilmiyorum. Tıp bilimine, doktorlara
büyük saygı duymama karşın, tedavi
olmuyorum. Şimdiye dek de hiç tedavi
olmadım. Dahası, tıp bilimine saygı
duysam da, aşırı derecede kör inançları olan bir insanım. Evet efendim, huysuzluğumdan tedavi olmuyorum.”
Herhalde “ortalama” her insan
kendi mesul olduğu tarih sahnesi
için “hastalıklı devre denk geldik!”
demiştir. Şimdi, ben de mükellefiyetlerimden kolayca sıyrılmak için
şikâyet edeceğim ve suçu başkasına
atma faziletinde bulunacağım! Seçim
şansım olsa, birkaç asır evvel doğmak
isterdim. Muhakkak o vakitlerde doğmuş olaydım “keşke birkaç asır sonra
doğaydım” derdim.
Yeraltından Notlar’daki başkahramanımız huysuzluğuyla övünürken,
“hiç değilse rüşvet almıyordum, bununla ödüllendirmem gerekiyordu
kendimi” diyerek teselli arar. Aman ne
güzel…
Yeraltından Notlar, bana kalırsa
yeryüzünün “Çığlık”larıdır. Ekspresyonistler bu sesin yanında nedir ki?
Balzak’ın Beşeri Komedyası’ndan
bile daha uçuk şu habere bakalım:
“Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından
yayımlanan ortak raporda, dünya
genelinde neredeyse her 10 çocuktan
birinin işçi olarak çalıştığı belirtildi.
2020 yılının başında dünya gene-

linde 63 milyon kız ve 97 milyon erkeğin çocuk işçi olduğuna dikkat çekilen
raporda, çocuk işçiliğine son verme
yönündeki küresel çabaların son 20
yılda ilk kez durduğu ifade edildi.
Tehlikeli işlerde çalışan 5 ila 17
yaş grubundaki çocukların sayısının
2016'dan bu yana 6,5 milyon artarak 79 milyona yükseldiğine işaret
edilen raporda, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınının neden olduğu
ekonomik sorunların ve okulların
kapanmasının da halihazırdaki çocuk
işçilerin çalışma saatlerini uzatmış
olabileceği belirtildi.
Dünya genelinde çocuk işçi sayısının son 4 yılda 8,4 milyon artarak 160
milyona çıktığı kaydedilen raporda,
2022 yılının sonuna kadar salgın yüzünden çocuk işçilerin sayısının 9 milyon daha artabileceği uyarısı yapıldı.”
(Kaynak: AA)
Bunlar sadece rakamlar efendim,
sen basitçe ağzının kenarını ovuştur.
Müesses nizamın masal ve vaatleri
küflenmiştir. Vicdanım sızlıyormuş ya
da üzülüyormuşum; bugün o gün değil… Karaciğerim ağrıyormuş, varsın
daha çok ağrısın!
Dostoyevski bir de der ki, “İnsan
olmak, gerçek insan, etiyle kemiğiyle
insan olmak bile ağır gelir bize. Utanırız bundan, insan olmayı yüzkarası
sayarız, benzeri olmayan toplumsal
birtakım insanlar olmak için çabalarız.
Ölü doğmuş insanlarız biz ve uzun
zamandır canlı babaların çocukları
değiliz, giderek daha çok hoşlanıyoruz
böyle doğmuş olmaktan. Zevk duyuyoruz bundan. Çok yakın bir gelecekte
bir şekilde düşüncelerden doğmanın
yolunu bulacağız.”
Ağlıyormuş çocuklar, varsın daha
çok ağlasın, belki yıkanır yeryüzü onların göz pınarlarından akan yaşlarla,
bakarsın sular yükselir, kurtulur gemi
ve kaldığı yerden yeniden başlar insanca yaşamanın seyr-ü seferi.
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-IX. MÜLÂKAT-

Şair-Kendimi biliyorsam,
ben o sebep isem, onu bilirim…
Çünkü onu bilmemem için, kendi
şuuruma sahip bulunmamam
veya onu kaybetmiş olmam gerekirdi…
Bedî-Gayet tabiî ki, ben kendimde olanı dış şeyleri tanıdığım
gibi tanıyamam… Dış şeylerin
bilgisinde, değişik iki hâl vardır;
bilinen obje ve idrak eden süje…
Biri ben değilim, diğeri benim…
Fakat kendi hakkımdaki bilgide
bu iki hâl karışır, bilen, bilinenle aynıdır… Yani bilen benim,
bilinen yine ben… Buradan,
birbirinden ayrı ve lisanların
hiçbir şekilde birbirlerine karıştırmadığı iki bilgi edinme tarzı
doğuyor: Ben dış şeyleri seyreder,
fakat kendimi hissederim… Dış
şeyleri görür, seçerim kendimin
ise şuuruna sahibim, kendimi
hissederim… İnsanın hissedip
de göremediği sadece odur; geri
kalan şeyleri görmek zorundadır,
bunların şuuruna varamaz…
Şair-Bu nokta, neden “ben”den başka hiçbir sebebi elde
edemediğimi açıklıyor; gerçekten
“ben” hariç, her şeyi hasseler vasıtasiyle bilebilirim… Buna göre,
hasseler tarafından idrak edilen
şeyler, sadece maddî şeylerdir;
sebepler ise maddî değildir…
Bedî-Şunu işaret etmek istiyorum… Meselâ “ben” olan sebebi
gözardı etsek, elde edemesek…
Düşüncemi, irademi, ihsaslarımı
hisseder; fakat, “kendimi düşünür”, “irademi kullanır”, “ihsaslarımı duyar”, hissetmem!.. Eğer
böyle olsa, hissettiğim düşüncenin, iradenin, ihsasların, benim
olduklarını benden doğduklarını,
diğer bir illetten doğmadıklarını
nereden bileceğim?.. Şuurum,
sadece düşünceyi elde edebilirse,

düşüncenin bir sebebi olduğunu pekâlâ farzedebilirim; fakat,
hiçbir şey bana bu sebebin ne
olduğunu öğretmeyecektir… Şu
hâlde, “düşünce” bana benim
düşüncem olarak görünmeyecektir… Düşünceyi bana benim
olarak gösteren, onu benden doğduğunu hissetmemdir; ve düşüncenin benden doğduğunu bana
hissettiren, onu hâsıl eden sebebi
hissetmem ve o sebepte kendimi
tanımamdır… Netice olarak…
Şair-Tıpkı bunun gibi, ruhu
ruhîlikte bilmekten, bahsederken, ruhîlikte bilmeyi bilen de,
kendimi tanıdığım sebeptir…
Ruh, bilmeden bildiğimiz, kendi
kendini izâh eden hakikat…
Güzel de öyle!.. Ve, değer olarak,
ruha nisbet işi!..
Bedî-Ruhun, varlığını bilirken, mahiyeti hakkındaki bilgisizlik, İlâhî şan icabı… Ve ruha
ait veya ruhla ilgili herşey de,
“ifade”ye geçtiği andan itibaren,
son tecritte bu görünüşe bürünüyor; parçalıyoruz, anlatabilmek
ve aktarabilmek için… Burada
takılınca da, “bütünlük hakikati”
kayboluyor… Bütünlük hakikatinin kaybolmaması için parçalayıp
bölünmese, aktarılamaz… İş,
nihayetinde “zevken idrak” davasıdır… Bilmeden bildiğimiz ruha
nisbetle “güzel” için söylenebilecek olan da aslında şu kadarcık:
“Ruh nisbeti bir harman” gibi,
Hakk’ı gören ve hisseden-Halkı
ise aklî bir kavram olarak tesbit
eden üstün insan gözünde, varlık,
bütün görünüşlerinde “güzel
nisbeti bir harman”dır…
(Devam edecek)
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf 51-52.
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