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Baran’dan...

Selam ile…
Türkiye’nin bir türlü çözüm üretemediği, kronikleşmiş problemlerle
uğraştığı alanların başında hiç şüphesiz hukuk geliyor. Hukuk krizinin
bu denli derinleşmiş olması ise son
kertede memlekette esasında bir rejim problemi olduğuna işaret ediyor.
Hukukî sorunların yanında yaşanan bir diğer sorun ise iktisadî planda cereyan ediyor. Yine hukuk ve
rejimle bağlı olarak, servetin dağıtılmasında tek söz sahibi hâlen devlet
olduğundan, iktisadî planda yaşanan
her dalgalanma aynı zamanda bir nizam ve yönetim krizine dönüşüyor.
İpin ucunun iyiden iyiye kaçtığı
diğer planları tek tek sıralamaya lüzum bile yok.
Siyasetçilerin, bürokrasinin,
avukatların, medyanın ve etkileyici
konumda bulunan diğerlerinin hep
beraber aslî vazifelerini bir kenara
bıraktığı, bunun yerine ranttan pay
kapmak peşinde koşturduğu bir
düzenden bahsediyoruz. Herkes
işi gücü bırakıp, hayvanî inisiyakla
maddî ikbâl peşine düşünce de rezaletler birbirini kovalıyor tabiî.
Burada bahsettiğimiz vaziyet
Türkiye’nin yalnız bugününün değil,
aynı zamanda kurulduğu günden
beri Kemalist rejimin tarihini de
resmediyor. Kanun koyucuların kendi koymuş oldukları kanunlara başta
kendilerinin riayet etmeye tenezzül
etmediği bir düzen bu.
Defalarca tesbit ettiğimiz üzere,
rejim, yaşanan tüm sorunların bizatihi müsebbibi olmasına rağmen,
onun yerine bir yenisini ikâme edilebileceğini fikredebilecek kadar ufku
olmayanlar ile bu düzenden nemalananlar eliyle ısrarla hayatta tutulmaya çalışılıyor. Neticesinde de her
geçen gün bu rejimden kaynaklanan
sosyal tahribat büyürken, yaşanması
mukadder olan değişimin maddî
manevî maliyeti de artıyor.
Bilhassa 15 Temmuz sonrasında
FETÖ’den boşalan güç odaklarının,
memleketteki eski ve yeni “zıt zihniyet kutupları arasında pay edilmesi
yoluna giderek bir denge sağlanmaya
çalışılması” isimli yanlış siyasetin neticelerini bugün yakinen görüyoruz.

Oysa ki zıt kutupların üstün muvazenesinin kurulmasında esas olan
zıtlığın kendisi değil, denge noktasını belirten ölçütlerin koyulmasıydı;
fakat bu idrak edilemedi.
En nihayetinde hukuk karşısında
imtiyazlı olan zümrelerin kendileri
arasındaki didişmelerinin bedeli bir
şekilde dönüyor dolaşıyor yüksek
kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon
ile sıradan vatandaşın omuzlarına
yükleniyor.
Bugün üzerindeki yaldız kaplamaların bir kez daha dökülmeye
başlamasıyla beraber görüldüğü üzere Kemalist rejim kokuşmuştur ve
Türkiye bu rejimden kurtularak bir
yenisini ihdas etmeye mecburdur.
Artık mevzu rejimin değişmesinin
gerekip gerekmediğinde değil, bu
pislik içinde daha ne kadar yaşamaya
devam edeceğimiz sorusunda düğümlenmiştir.
Kapağımızda bu meseleyi değerlendirirken “Batıcı Kemalist Rejimi”
tasvir ederek “Bu pislikte yaşamaya
daha ne kadar devam?” manşetini
attık. Kapak mevzumuzu “Ebed
Müddet Devletin 100 Yıllık Kabile Rejimi ve 18” başlıklı yazısında
işleyen Ömer Emre Akcebe, “Artık
öyle bir noktaya geldik ki, bugün
Türkiye’nin en basit bir meselesi
bile palyatif tedbirlere başvurularak
çözüme kavuşturulamaz hâle gelmiş
bulunuyor.” ifadelerini kullandı.
Kapak mevzumuz ile alakalı olarak yaptığımız söyleşide Av. Mehmet
Okatan, hukuk müessesesinin hâlihazırdaki vaziyetiniz Baran okurları
için değerlendirdi.
Faruk Hanedar, “Bu Kansız
Katilin Türkiye’de İşi Ne?” başlıklı
yazısında geçtiğimiz hafta Afganistan’dan kaçıp Türkiye’ye gelen şaibeli
isim Raşim Dostum’dan bahsediyor.
Çakal Carlos (S. Muhammed),
Peru seçimleri vesilesiyle Amerika
tarihine temas ediyor.
Abdulkerim Kiracı, Dâvûd-ı Kayserî’nin portresini çiziyor.
Kâzım Albay, Altun Silsile’nin
son halkası “Esseyyid Abdülhakîm
Arvâsî’nin Hadisi ve Sünnet Anlayışı”na dair bir çalışma hazırladı. Alâkayla okuyacağınızı düşünüyoruz.
Ramazan Sevinç, “Heypericum
Perforatum” yâni kılıç otunun faydalarından bahsediyor.
Bahattin Yeşiloğlu, “Sesler ve Suretler” başlıklı yazısıyla dergimizde.
Oğuz Can Şahin, Ressam Correggio’ya dair bir yazı kaleme aldı.
Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de
bulabileceksiniz.
Nice sayılarımızda görüşmek
dileğiyle.
Allah’a emanet olun.
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Ebed Müddet Devletin 100 Yıllık Kabile Rejimi ve 18
Ömer Emre Akcebe
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne
kadar birçok vesile ile tekrar etmiştir “Biz kabile devleti değiliz, çadır
devleti değiliz.” diye. Geldiğimiz
noktadan baktığımızda, kendisinin
bu sözü söylerken ne kadar haklı
olduğunu bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti
bir kabile devleti, çadır devleti bile
değildir; çünkü belli başlı zümreler
cumhuriyet kurulduğu günden beri
kanunlar karşısında elde ettikleri
imtiyazlı konumlarını muhafaza etmiş, hukuk düzeni tesis edilememiş
ve çete düzeninden çıkılarak devlet
düzenine geçilememiştir. Ayrıca, bizim hukuk düzenini tesis etmiş çadır
devletlerimiz vardı. Hukuk düzenini
tesis etmiş, beyine bile hukuk önünde
imtiyaz tanımamış ve zaten bu sayede
çadırdan çıkıp cihan devleti olmuş
çadır devletlerimiz vardı bizim. Oysaki geldiğimiz noktada bir kez daha
tescillendiği üzere Türkiye Cumhuriyeti rejimi bir çadır devleti kadar bile
hukuk devleti olma şartlarını haiz
değildir.
Bu tabiî yalnız bugünün meselesi
değil. Cumhuriyetin kuruluşundan
bugüne dek bu sorun bir türlü çözüme kavuşturulamamıştır. Çözüme
kavuşturma konusunda demokrasi
vesilesiyle milletin yetkilendirdikleriyse meseleyi hâl ve fasletmek yerine

29 Haziran
1925 Şeyh Said’in
şehadeti.
24 Haziran
1939 – Hatay’ın
Türkiye’ye katılması.
25 Haziran
1950 - Kore Savaşı’nın
başlaması.

hukuksuzluğu iktidarlarını güçlendirmek üzere kullanmayı tercih etmişlerdir.
Tüm bu sürecin neticesinde herkes hâlâ ısrarla ve inatla sivilceyi
konuşuyor olsa da aslında karaciğer
bitmiş ve bugün hâlen ısrarla yaşatılmaya çalışılan rejim, sirozdan gebermektedir.
Yıkım Safhasından
Çıkamadık
Devlet-i
Aliyye’nin
kendisine
Ebed Müddet
yakıştırması
yapmasının
dayanağı onun
hâkim olduğu
toprakların
büyüklüğü, iktisadî gücü değildi. Devlet-i
Aliyye, tesis
etmiş olduğu
hukuk nizamına güveniyor,
bu nizama
göre teşkilatlandırdığı
devlet müessesesinden güç alıyor ve
buradan yola çıkarak kendisine Ebed
Müddet yakıştırmasını yapıyordu.
İlerleyen zamanla Osmanlı’nın

anlayışı yenileyememesi ve yeni bir
anlayışa göre hukuk ve devlet nizamını ileriye zuhur ettirememesi
neticesinde duraklama, gerileme ve
yıkılma çığırı da açılmış oldu. Bu
süreçte hukukun pörsümesi neticesinde kanunlar karşısında imtiyazlı
zümreler belirdi, yolsuzluk aldı başını
yürüdü ve
sonra devlet
de malum
olduğu üzere
tüm bunların peşinden
yıkılıp gitti.
Türkiye
Cumhuriyeti ise yeni
bir hukuk
nizamı tesis
ederek, bu
zemin üzerinde doğrulacağı yerde,
Osmanlı’nın
yıkımında
rol almış
belli başlı
zümreler
ile bunlara
cumhuriyetle beraber
eklemlenen Yahudi, dönme ve diğer
azınlıklara imtiyaz sağlamak adına
Batı hukukundan yaptığı aşureyi getirip, milletin sırtına “muasır medeni-

Cumhurbaşkanı
Erdoğan bugüne kadar
birçok vesile ile tekrar
etmiştir “Biz kabile
devleti değiliz, çadır
devleti değiliz.” diye.
Geldiğimiz noktadan
baktığımızda, kendisinin
bu sözü söylerken ne
kadar haklı olduğunu
bir kez daha görmüş
bulunuyoruz. Evet,
Türkiye Cumhuriyeti
bir kabile devleti,
çadır devleti bile
değildir; çünkü
belli başlı zümreler
cumhuriyet kurulduğu
günden beri kanunlar
karşısında elde ettikleri
imtiyazlı konumlarını
muhafaza etmiş,
hukuk düzeni tesis
edilememiş ve çete
düzeninden çıkılarak
devlet düzenine
geçilememiştir.
yetler seviyesi” diye geçiriverdi. İşte,
o gün bugündür memleket Osmanlı
Devleti’nin yıkıldığı ve yerine Türkiye
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Cumhuriyeti’nin kurulduğu noktadan bir adım ileriye gidemedi.
Hukuksuzluğun
Hukukî Düzeni
Tek parti dönemi, bürokraside
yalnız belli bir çıkar odağının menfaatlerini öncelediği için oligarşik bir
düzen belirtiyordu. Hemen sonrasında çok partili hayata geçiş ile beraber
ortalığın şenlenmesiyle herkesin
gücü nisbetinde bürokrasi ve diğer
güç odaklarında hâkim olmasıyla,
merkezde kurucu tek parti zihniyetinin bağlıları olmak kaydıyla, derebeylikleri dönemine geçildi. Aradan
geçen uzun zamandan sonra en son
Amerikan istihbarat servislerinden
olan FETÖ döneminde yeniden tek
parti zamanındakine benzer oligarşik bir dönemi görmüştük, güç
yalnız belli ellerde toplandığı için
hukuksuzlukta da olsa tek düzelik
sağlanmış ve Türkiye en azından
hukuksuzluğun niteliğinde bir düzen
tutturmuştu. FETÖ gerek emir komutasında olduğu ABD’den, gerekse
ABD’den aldığı direktifler doğrultusunda bürokrasi, siyaset, medya, sermaye gibi alanlarda kurmuş olduğu
hâkimiyet dolayısıyla kanunlar karşısında bulduğu imtiyazlarından azamî
derecede istifâde ederek kendi menfaati istikametinde yargıyı işletmişse
de, iktidarı ele geçirmek gibi bir iddia
taşıdığından, toplum nezdinde meşruiyet sağlayabilmek için senelerdir
milletin nefret objesi hâline gelmiş
olan pek çoklarının imtiyazlarını
iptal etmiş ve bunları “tiyatro”larda
yargılamak suretiyle sahte de olsa
bir hukuk devleti imajı tüttürmesini
bilmişti.

Zıt Kutupların Muvazenesizliği
17/25 Aralık ve ardından gelen
15 Temmuz ile beraber FETÖ temizlenirken, doğan boşluk bir hukuk
devleti ile ikâme edilmeye teşebbüs
edilmedi. Bunun yerine iktidar, gücün FETÖ’nün tekeline geçmiş olan
kaynaklarını FETÖ’den sonra farklı
zihniyetlerin mensublarına pay etmek yoluna giderek, zıt kutuplar
arasındaki çekişmelere dayanan bir
denge kurmaya yeltendi. Zihniyet
demeyelim de, etiketleri birbirine zıt
olan kesimler, bürokrasi başta olmak
üzere güç kaynaklarında kendilerine
biçilen rolleri üstlenir üstlenmez,
maddî menfaat elde etmek noktasında zıtlıklarını manyetik bir kimliğe
büründürerek FETÖ’den çok daha
kuvvetli bir şekilde ittihat ettiler.
Düne kadar keser hep aynı tarafı
yonttuğu için şeklen bile olsa adalete
benzeyen “şey”, bu sefer herkesin
kendi tarafından var gücüyle yontmaya başlamasıyla beraber, dünkünden beter bir hukuksuzluk ikliminin
doğuşuna vesile teşkil etti.
Böyle anlatınca, iktidar, 15 Temmuz’dan sonra farklı zihniyetler
üzerinden zıt kutupların üstün muvazenesini kurmaya kalkmış gibi
anlaşılmasın. Zıt kutupların üstün
muvazenesinin kurulmasında, muvazenenin sağlanmasının “esas”ını zıtlık
değil, muvazene noktasını belirten
“ölçüt”leri tayin eden belirler. Ölçüler
olmadan helva bile yapılamayacağı
son derece açıkken, devlet yönetmek…
Böyle anlatınca komik geliyor
değil mi? Açıkçası bizce değil. Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun

dediği gibi, insan olmak başkalarının
ayıplarından da utanmayı icab ettirir.
Bize kalırsa, bu vaziyet son derece
utanç verici.
Hükmetme Değil
Savrulma Hâli
17/25 Aralık’a kadar iktidar ile
FETÖ bir safta Ergenekon ve Balyoz
üzerinden Kemalist dinozorlarla mücadele etti.
17/25 Aralık’tan sonra iktidar, bu
sefer yalnız başına FETÖ ve hem de
kuyruk acısı olan eski Türkiye’nin
dinozorlarıyla mücadele etti.
İktidar her iki mücadeleden de,
bilhassa milletin 15 Temmuz’da açıktan desteğiyle galib ayrılmasını bildi.
Bu mücadeleleri kazandı kazanmasına ama bu sefer içeride elle tutulur
gözle görülür açık bir düşman kalmadığından bir yandan ifâdesini ve
hızını kaybederken, 15 Temmuz ile
beraber mücadelenin sınırların dışına
doğru taşınmasıyla beraber değişen
şartlara da uyum sağlayamadı. İçeride sorunu kökten çözmek üzere bir
düzen değişikliğine gitmek yerine
gücü çeşitli ellere dağıtmak yoluna
gittiğinden hakiki bir oluş sürecini
de ıskaladığı için, bu sefer tam mânâsıyla hem içeride ve hem de dışarıda
ayazda kaldı.
İşte, tüm bu süreçlerin neticesini
şimdi iç ve dış siyaset, ekonomi, hukuk, medya, servet dağılımı ve çeteler
üzerinden görüyoruz.
18. Ufukta Belirdi
Artık öyle bir noktaya geldik ki,
bugün Türkiye’nin en basit bir meselesi bile palyatif tedbirlere başvurularak çözüme kavuşturulamaz hâle

kapak

gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla artık
onu oraya, bunu buraya getirmekle,
iktidar konumundaki siyasî partiyi
değiştirmekle falan Türkiye’nin meselelerini çözüme kavuşturmak mümkün görünmüyor. Haddi zatında
Türkiye’de düzen meselelerin çözüme
kavuşmaması için tesis edilmişti
zaten; fakat eskiden pislik bu kadar
ayyuka çıkmıyor, perde arkasından
alan alıyor, satan satıyordu. Şimdi ise
bilhassa internetin iletişim planında
meydana getirdiği değişim dolayısıyla kim ne halt ediyorsa, dakikasında
herkesin önüne düşüveriyor.
Palyatif çözümlerin tükendiğini
söyledik, yâni artık Türkiye’nin inkılâb çapında hamlelere ihtiyacı var
ve tabiî bu inkılabın gerçekleşmesi
için de öncelikle mühendislik hatası
bu düzenin yıkılarak, zeminin temizlenmesine, düzeltilmesine… Yâni
18.’sine niyetlenmeden bu işin artık
olmayacağının anlaşılması gerekiyor.
Doğruya doğru, bu 17. devlet son
derece kötü bir tecrübe oldu. İnşallah nasıl olması gerektiği noktasında
olmasa bile nasıl olmaması gerektiği
noktasında bize ders olur da geçen
bunca zaman heba olmamış olur.
Hukukî temeller üzerine 18.’si
kurulduktan sonra, 17.’sinden kalan
kötü hatıraların ferdî ve içtimâî planlardaki ruhî tesirlerinden arınmak
için derin ve uzun bir terapiye ihtiyaç
duyacağımız da muhakkak!

26 Haziran
2000 - Kartal F-Tipi
Cezaevinde daha yeni
başlayan Telegramı
henüz adlandırmadığı
dönemde,
çıkacağı mahkemede
hayatını adadığı İslâm
davasının aksi yönünde
konuşturulmaya
zorlanması üzerine
aldığı kararla,
Kumandan Salih
Mirzabeyoğlu,
bileklerini keserek
feda eylemi yaptı.
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AV. MEHMET OKATAN:
AK PARTI 90’LARIN
KARANLIK TIPLERIYLE
YÜRÜMEYI TERCIH EDIYOR
Her zaman hukuki anlamda
sorunlu bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nde, son günlerde hukuk
üzerinden tartışmaların tekrar
arttığını görüyoruz. Mevzu bahis
hukuksuzlukların en temel sebebi
nedir? Mevcut hukuk düzeni niçin
bu tür rahatsızlıklara sebep oluyor?
Birkaç sene önceye kadar sadece
siyasi suçlarla alakalı bazı sorunlar
vardı. Fakat son dönemde artık yargıya giden herkes yargının geç işlemesi
ile alakalı sorunlar yaşamaya başladı.
Diğer taraftan “İnsan Hakları Eylem
Planı” diye bir plan yapılıyor, bunla
alakalı da çok güzel şeyler söyleniyor; fakat fiiliyata gelince, kanunlar
ve mini paketler çıkmaya başlayınca
bunun tam aksi işlemler yapılmaya
başlıyor. Bu çok somut bir örnektir.
On tane infaz ile ilgili madde çıktı.
Bu maddeler cezaevindeki insanların
şartlarının iyileştirilebilmesi içindi.
Buna kimse bir şey demiyor; fakat
yine bir tane madde koydular metne,
bu madde çıkardıkları düzenlemenin hepsini gölgede bıraktı. Şöyle
bir madde konuldu; cezaevindeki
insanların ziyaretçileri ile yaptıkları
konuşmaların kayıt altına alınması
daha sonra bunların kullanılması…
Öyle bir madde ki bu CMK’nın 35.
maddesine ve Anayasaya tamamen
aykırı. Ancak bunu reform adı altında araya sokuşturdular. Bazı kanunlar
çok yerinde olmuş olsa da bu şekilde
bir tane delik konulduğu anda çıkarılan kanunun tamamı yok ediliyor. Ne
yazık ki 2015’lerden itibaren yapılan
da bu. Her kanun kendi içerisinde
bir bütündür, o bütün içerisinden bir
şeyi çıkartırsanız o kanunu tamamen
yok etmiş olursunuz. Dolayısıyla bu
şekilde, kanuna güveni de yok etmiş
olursunuz. İnsanların artık bir şeylerin düzeleceği hususunda umutları
kalmadı. İnsanlar, “herkes eşittir ama
bazıları daha eşittir” ifadesinin mevcut düzende işlediğini daha net bir
şekilde görmeye başladı artık. Çünkü
bazı insanlara karşı iddialar olmasına
rağmen soruşturma açılmıyor, kovuşturma açılmıyor. Artık ihbarda dahi
bulunamıyor insanlar. Bunlar bazı
kişilerin savcıları kontrol etmelerinden kaynaklanıyor. Yargının siyasallaşması her dönem sorun olmuştu,
bugün de öyle. Yani bu mesele sadece
bugünün meselesi değil geçmişin de
meselesi; ama bugün çok bariz bir
şekilde gün yüzüne çıkıyor. İletişim

kaynaklarının yoğun olması ile Twitter, Facebook tarzı sosyal medyaların
daha çok kullanılması nedeniyle
yapılan bir hatayı, bir kayırmayı
toplumun en alakasız insanları bile
görebiliyor. Bu şekilde hukuka güven
de kalmıyor.
15 Temmuz gibi bir hadise yaşadık. 15 Temmuz her şeyin yoluna
koyulması için bir fırsattı. Fakat
bir anda döndük dolaştık sanki
1990’ların o karanlık atmosferine
geri geldik. 15 Temmuz’dan sonra
bu vaziyete nasıl gelindi?
Aslında söylediğiniz gibi 15 Temmuz hukuk devletine dönmek için
bir fırsattı; ama bu yapılmadı hatta
tam tersi bir istikamete döndü iş.
Sanki 80 İhtilali olmuş gibi tuhaf tuhaf kanunlar çıkartıldı. Bu da şundan
kaynaklanıyor Ak Parti 2000’li yılların Ak Partisi olmadı, belki kendini
güçsüz gördü o dönem. Daha sonra
gücü halktan alacağına gücü başka
yerlerde aradı, başka ittifaklara girdi.
Girdiği ittifaklar da 90’ların ittifakıydı. Günümüzde bir mafya lideri çıkıyor, Mehmet Ağar’ın vukuatlarından
bahsediyor, ortalık karışıyor. Mehmet
Ağar 90’lı yılların adamıdır. Tansu
Çiller ile boy gösterildi, Tansu Çiller
90’lı yılların en karanlık insanlarındandır. Devlet Bahçeli ile bir birliktelik var, Devlet Bahçeli ve MHP
kökeni 60 darbesinin insanlarıdır,
28 Şubat darbesinden sonra iktidara
getirilen hükümetin payandasıdır.
Bunlar ile bir araya gelince AK Parti,
statükoya isyan eden eski AK parti
olmaktan çıktı; süreç 90’lara evrildi. Bu bir tercih meselesi idi iktidar
bunu tercih etti.
İktidarlar değişiyor, belli bir
şeyler yerinde duruyor. Güzel şeyler oluyor gibi görünüyor bir süre,
aradan bir zaman geçtikten sonra
birden sil baştan geri dönüyoruz.
Böyle bir kısır döngü yaşıyoruz. Bu
döngü esasında sistemin kuruluşu
ile alakalı bir problemden kaynaklanmıyor mu?
Tabii ondan kaynaklanıyor, yani
biz “Anayasayı değiştireceğiz.” diyoruz; ama ne yazık ki o Anayasa’yı
yıllardan beri değiştiremiyoruz ve
değiştirecek gibi de değiliz. Sistem bu
şekilde kurulmuş, sistem başka taraflara çekildiği anda kendisini hemen
değiştiriyor ve tekrar mevcut sistemi
yeniliyor. Biraz önce saydığım o kişileri hükümet niye yanında bulmak

istedi? Çünkü kendini güçsüz gördü,
güç sahiplerinin onlar olduğunu
gördü veya düşündü. Bunlar bizim
gördüklerimiz. Ya görmediklerimiz?
Kimler var, daha neler konuşuluyor,
neler yapılıyor onlar ayrı meseleler.
Yani çok açık ve net görüyoruz ki ne
olursa olsun mevzu dönüyor dolaşıyor İslami bir sisteme geçmeyi düşünen insanlar sisteme adapte oluyor,
sistemin dişlisi oluyor ve mevcut
sistem devam ediyor.
“Hukuk ahlakın pıhtılaşmış
hali” ve bu hukuk sistemi insanımızın ahlâkı ile mutabık değil.
Esasında cemiyetimizle mutabık
olmayan Kemalist rejimin ahlâkı.
Dolayısıyla rejim yerinde dururken
bu sorunlardan kurtulmak mümkün müdür?
Evet, böyle bir vaziyet de var. Bir
de toptan kalite denen bir şey var.
Özellikle kapitalist sistemlerde, şirketlerde bu çok yaygın bir şekilde
bilinir ve insanlar buna ulaşmaya çalışır. Yani en küçük çalışanın kalitesi
şirketin kalitesini belirler. Türkiye’de
de aynı şekilde; Türk toplumunun en
küçük ferdinin kalitesi (burada küçümseme olarak anlaşılmasın) sistemin, toplumun ve hukukun da kalitesini belirler. Şimdi toplum öyle bir
hale geldi, getirildi ki; hacı amca gelip
bize davasını verirken şunu soruyor
“Adliyedeki çaycıyı tanıyorum işimize
yarayabilir mi?” düşünebiliyor musunuz gelinen noktayı? Doğrudan hukuk çerçevesi içinde bir şey istemiyor.
İşte o hacı amca çaycıdan istiyor, öteki savcıdan, beriki başsavcıdan istiyor
herkes makamına ve durumuna göre
bunu yapıyor.
Toplumdaki bu yozlaşmada
aslında çete düzeninin bir neticesi
değil mi?

Aslında çete düzeni ile de pek
alakalı değil toplumun hiçbir kesimini ayrı tutmamak lazım. Bugün
Televizyondaki bir dizi dahi hukuku
yönlendiriyor, hukuka şekil veriyor.
Salih Mirzabeyoğlu diyor ki;
“T.C. içinde yaşayan 3000 aile;
hukuk da bunların çıkarına göre,
ekonomi de siyaset de, ordu da,
polis de. Kendi aralarındaki dalaşmalar bir yana, bunlar hukuk üstü
imtiyazlı bir zümredir! Devlet,
hukuk demektir ve hukukun olmadığı yerde devlet değil, çete vardır.”
Türkiye’nin manzarasının özeti bu
ifadelerde…
Evet, aynen öyle.
Peki bunun çözümü noktasına gelirsek, bunun tek çözümü
Kemalist dikta rejiminin ortadan
kaldırılması yani devletin ruhunun
değiştirilmesi değil mi?
Evet. Devletin ruhunun değişmesi
şart ama biz ne yapıyoruz? Yaptığımız yanlışı ifade edeyim de sonra
doğru ortaya çıksın. Biz aynı devlet
dinamikleri içerisinde o 3 bin kişi
onlardan değil de, bizden olsun diye
kendi çetelerimizi oluşturuyoruz.
Yani aslında sistem olarak hiçbir şey
değiştirmemiş oluyoruz. Neticede
sisteme yeni kan, yeni can vermiş
oluyoruz.
Bunları da menfaat paydasında
birleştiriyorsun. Dolayısıyla senin
sandığın o kişi senin adamın değil,
menfaatinin adamı olmuş oluyor.
Son olarak ekleyeceğiniz ve önemli
gördüğünüz bir husus var mı?
Çoğu insanın umudu kesiliyor
ama insanların umudunun bitmemesi lazım. Yeniden umudu ayağa
kaldırmak gerekiyor.
Teşekkür ederim…
Rica ederim…

24 - 30 Haziran 2021

6

VEYIS ATEŞ ISTIFA ETTI

Habertürk TV anahaber sunucusu Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim
Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini bildirdi. Ateş’in
istifasının kabul edildiği öğrenildi.
Kenan Tekdağ “Biraz önce Veyis
Ateş aradı. ‘Daha fazla tartışmaların
odağına girmemek ve yıpranmamak
açısından savunma vermek yerine
istifa etmeyi tercih ediyorum’ dedi.”
diyerek Ateş’in istifasını duyurdu.
Kenan Tekdağ, Sezgin Baran
Korkmaz’dan 10 milyon avro istedi-

ği iddia edilen Veyis Ateş’in istifasını kabul etti. Ciner Medya Grubu,
geçen pazartesi günü Veyis Ateş’ten
savunmasını istemişti.
Yalanladı
Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisinden 10 milyon Euro istediğini
söylediği Veyis Ateş, günler sonra
ekrana çıkıp sorulara cevap verdi.
Ateş, S. B. Korkmaz’dan para istediğini yalanladı.
Halk TV’de İsmail Saymaz’ın
karşısına çıkan Veyis Ateş, Sezgin
Baran Korkmaz’dan 10 milyon avro

istediğine dair iddialara ve ortaya
çıkan ses kaydına cevap verdi.
Veyis Ateş, ses kaydını yalanlayarak soruşturma yapacağını söyledi. Ateş, konuya ilişkin “Ben böyle
bir şey yapmadım, Korkmaz’dan
para istemedim.” dedi. Ayrıca bir kişinin telefonunu arayıp S. B. Korkmaz’ın “Veyis Ateş’e söyle benim
hakkımda konuşmasın” dediğini
söyledi. Programa telefon ile bağlanan Korkmaz “Eğer bu konuşmayı
ispatlamazsam Türkiye’ye gelmeye
namus sözü veriyorum.” ifadelerini
kullandı.
Ses kaydını Ahmet Şık yayınladı
Türkiye İşçi Partisi İstanbul
Milletvekili Ahmet Şık, Veyis Ateş
ile Sezgin Baran Korkmaz arasında
geçtiği öne sürülen 12 dakikalık
konuşmanın 2 dakikalık kısmını
yayımladı.
Şık, Twitter hesabından yaptığı
açıklamada, "Veyis Ateş ile Sezgin
Baran Korkmaz arasında geçen
12 dakikalık konuşmanın, İsmail
Saymaz’ın bugünkü yazısında bahsettiği kısmına ait ses kaydı budur.”
diyerek görüşmenin ses kaydına ait
YouTube linkini paylaştı.
"Korkmaz, 7 Ocak'ta yapıldığını söylediği 9 dakika 26 saniyelik
kaydın 2 dakikalık kısmını dinletti.
Ateş araba içerisinde konuşuyor.

HANDE FIRAT’TAN "FABRIKAYI YAĞMALAMA"YA CEVAP
Gazeteci Serdar Akinan, KRT
TV'de katıldığı bir programda,
Suriye'de edindiği bilgileri aktardı
ve ülkedeki sanayi tesislerinin ve
zeytinyağının yağmalandığına dair
dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Akinan, “Ben bir begeselle uğraşıyorum, IŞİD belgeseli, Türkiye'ye IŞİD saldırıları gibi bir şey. 15
gündür ben bölgede, Güneydoğu'da
geziyorum. Öyle şeyler konuşuluyor
ki, araziye çıkınca görüyorsun. İnanamayacağınız isimler Suriye'nin
yağmalanmasında, çok ünlü bir
gazetecinin eşi olduğu söyleniyor.
Fabrikayı yağmalamış. Bir sanayi
bölgesi, insanlığa karşı suçlarda
yargılanacak boyutta. Bir ülkenin
bir sanayi tesisini, ya İzmit bölgesini yağmalıyorsun... Suriye'nin en
önemli sanayi tesislerinin bulunduğu bölge yağmalandı. Sökülüp fabrikalar getirildi. Bu operasyonu yapan
firmanın sahibinden bahsediyorum.
Bunun Ankara'daki ilişkileri kim.
Bunun eşi, gazeteci hanımefendi
kimlerle ne kadar ilişki içinde” diye
konuştu.
Hande Fırat’tan cevap

Akinan’ın açıklamalarına Hande
Fırat’tan cevap geldi.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sosyal medyadan “Bir meslektaşımın ‘Bir kadın
Ankara temsilcisinin eşi, Suriye'nin
yağmalanmasındaki şirketin sahibi
adam ya...’ iddiası ile sosyal medyada hakaret, yeni iddialar, değişik
suçlamalarla karşı karşıya kaldım.
Bir de haklı olarak açıklama isteyen
bir kesim var.
Söz konusu meslektaşımın bu
iddiayı dile getirmesinden sonra
adım Emre Uslu tarafından dolaşıma sokuldu. ‘Hande Fırat 15
Temmuz ödülünü Suriye’de almış’
ifadesiyle.
Üzülerek takip ettiğim bu gelişmeler ışığında;
-1997 yılından beri gazetecilik
yapmaktayım. Başka herhangi bir
işim olmadı.
-İş insanı bir babanın kızıyım.
Fransız kolejinde okudum. Maddi
sıkıntı çekmedim.
-Beni bilen bilir. Akçeli işlerle,
tuhaf ilişkilerle beni yan yana getirme çabaları sonuç vermez.
-Eşim bir iş insanıdır. Ailesinden

beri gelen kapsamlı iş birikimiyle
benimle evlenmeden önce de iş
insanıydı.
-Benimle evlenene kadar yaklaşık 35 yıl yürüttüğü işlerinde nasıl
bana ihtiyaç duymadıysa, evlendikten sonra da ihtiyaç duymadı.
-Her seferinde bir iddia ya da
suçlamayı getirip 15 Temmuz’a bağlayan çevrelere gelince… Kızgınlığınızı anlıyorum. Ama oradan da bir
şey çıkmaz.
-15 Temmuz bir terör örgütünün
darbe girişimiydi. Ben de bir gazeteci olarak mesleğimin gereği gibi
hareket ettim. Bugün olsa yine aynı
şekilde hareket ederim.
-Buradan prim yapmaya kalkanlara da, bunu bir senaryo gibi
yansıtmaya çalışan yarası olanlara
da sadece şunu söylüyorum; ‘Gerçekleri değiştiremezsiniz. Benim
hiçbir şeyden korkum yok.”
Murat Özvardar’dan açıklama
geldi
Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar Serdar Akinan’la ilgili “Serdar
Akinan isimli şahıs katıldığı TV
programında Suriye’nin Türkiye
tarafından yağmalandığını, fabrika-

haber

Yol ve araç sesi konuşma seslerine
karışıyor. Ateş, şöyle diyor: 'Şu an
can yanın yaralı, kızgınsın, öfkelisin, dünyaya ateşe verirsin. Bu
tarafın hassasiyet duyduğu şeyi sana
iletmek istiyorum.'
Ateş, kimi lobi ve kliklerden söz
ediyor. Kendini hakem olarak tanıtıyor. Korkmaz, 'Masaya sen otur
benim yerime?' diye öneriyor. Ateş
'Nasıl istersen' diyor ve şöyle devam
ediyor:
'Senle ilgili beklenti ve istedikleri
ses çıkarmadan bir süre beklemen.
‘Samimiyetini göstersin, gerekeni yaparız (diyorlar).' Korkmaz,
'Samimiyetimizi nasıl göstereceğim
abi?' diye soruyor. Ateş, 'Söz ettiğim
meblağı istiyorlar' diyor. Korkmaz, '10 milyon Euro'yu verdiğim
zaman…' diye konuşuyor. Hızlı
konuştuğu için 'Milyon' ifadesini
yutuyor."
Ses kaydını da yalanladı
Veyis Ateş, Twitter hesabından
bu ses kaydının da montaj olduğunu iddia etti.
Ateş, "Sosyal medyada bana ait
olduğu iddia edilen bir ses kaydı
yayınlanmıştır. Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce, yasa dışı yollarla
kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarımdan kaydedilerek oluşturulan bu ses kaydının, montajlanma
yöntemiyle oluşturulduğu açıktır.”
dedi.
ların sökülüp getirildiğini, insanlığa
karşı suç işlendiğini, yağmalamadaki şirket sahibinin ise Ankara
temsilcisi bir kadın gazetecinin eşi
olduğunu iddia etmiştir.
Değerli kamuoyu, Eşim Hande
Fırat’ın Hürriyet Ankara Temsilcisi
olması ve sosyal medyada hedef
gösterilmesi nedeni ile bu mesnetsiz iddialara cevap verme gereği
duydum.
Gönül rahatlığı ile söylemek
isterim ki; bu güne kadar Suriye’den
ya da başka bir ülkeden bir fabrika
ya da başka bir bina tesis vb söküp
Türkiye’ye ya da herhangi bir ülkeye
taşımadım."

haber
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SEZGIN BARAN
KORKMAZ
KARA PARA
AKLAMAKTAN
TUTUKLANDI
Sedat Peker’in açıklamalarının
ardından Türkiye’de gündemi bir
süredir meşgul eden Sezgin Baran
Korkmaz, kara para aklamaktan
tutuklandı. Korkmaz'ın avukatı
Mehmet Demir, ABD'nin talebi
üzerine, Korkmaz'ın Avusturya'da
tutuklandığını ifade etti. Demir,
yargılama sürecinin Avusturya'da
devam edeceğini kaydederken,
Türkiye'nin de iade talebi olduğunu söyledi.
ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş
adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın
Türkiye'deki varlıklarının ABD
tarafından geri alınmasını talep
etmişti. 'Kingston Kardeşler'in
ABD Hazinesini dolandırarak elde
ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon
dolarının Türkiye'ye gönderildiği
görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik
yaparak suçlarını itiraf etmiş ve
mahkûm olmuşlardı.
İddialara göre; 2014-2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen
paralar ile Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat
ve teknoloji başta olmak üzere
birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve
şirketler alındığı yine kardeşlerin
duruşmalarda verdiği bilgilerle
ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye'ye gönderdiği paraların
işlem belgeleri de dahil olmak
üzere, Sezgin Baran Korkmaz ve
Sezgin Baran Korkmaz'a yakın
başka Türkiye irtibatları ile ilgili
iletişim bilgilerini de Amerikalı
savcılarla paylaşmıştı.
Aynı duruşmalarda sanık olan
ve Sezgin Baran Korkmaz ile
Kingston Kardeşleri tanıştıran ve
işbirliği yapan Lev Aslan Dermen
de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in Sezgin Baran

Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü
olduğu iddia edilmişti.
Savcılık mal varlığına
el koymuştu
Korkmaz'ın ve şirketinin bütün
malvarlıklarına geçen ekim ayında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konma kararı
alınmıştı.
İfadesinin sızdığı iddia edildi
ABD’nin Serkut Bozkurt ve Ali
Isıyel imzalı haberine göre Sezgin Baran Korkmaz’ın ilk ifadesi
ortaya çıktı.
Bozkurt ve Isıyel, Sezgin Baran
Korkmaz’ın sadece bayramlarda
emniyet müdürlerine verdiği rüşvetin 3 milyon doları bulduğunu
iddia ederken ABD’deki yargılamada bu paraları nereye harcadığı
sorulduğunda Korkmaz’ın bunun
hesabını vermesi gerekeceğini
belirtti. Özellikle İstanbul Emniyetinin içindeki bazı kişilerin Korkmaz’dan büyük rüşvetler aldığı, bu
rüşvetlerin içinde saat, bileklik,
kolye gibi hediyeler bulunduğu,
Korkmaz’ın ‘çok sevdiği’ gazetecilere ise altın kalem hediye ettiği de
iddialar arasında.
Bilindiği üzere Türkiye Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesi için
başvuru işlemlerini başlatmıştı;
fakat Türkiye, ikinci sırada talep
eden ülke olması dolayısıyla iade
işleminde öncelik ABD’de. Bu nedenle Korkmaz’ın yargılanmasının
büyük ihtimalle ABD’de gerçekleşeceği iddia ediliyor.
225 yıla kadar hapis
Avusturya'da tutuklanan Sezgin
Baran Korkmaz hakkında ABD'de
hazırlanan iddianame üzerindeki
gizlilik kararı kalktı. BBC Türkçe'nin ulaştığı iddianameye göre
Korkmaz, "kara para aklamak ve
yargıyı engellemek" iddialarından
suçlu bulunursa 225 yıla kadar
hapis cezasına çarptırılabilir.

İNAN KIRAÇ NE DIYOR, SPK UYUYOR MUSUN?
Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi
olduğu SBK Holding, Naum kardeşlerin şirketini (Silcolux) satın alarak
Kıraça Holding'in yüzde 45, Karsan
Otomotiv'in yüzde 26.5 hissedarı
olmuştu. Kıraça Holding patronu
İnan Kıraç, bu durumdan kurtulmak
için Silcolux'taki Kıraça ve Karsan
hisselerini geri almak istemişti. Sezgin Baran Korkmaz ise alış fiyatını
(78 milyon dolar) gerekçe gösterip, 80
milyon talep etmişti. Kıraç ise gerçek
değeri 40 milyon diyerek yarısını
teklif etmişti. Sonra her ne olduysa Sezgin Baran Korkmaz’ın sahib
olduğu hisselerin 6 milyon dolar gibi
komik bir rakama devralındığını,
İnan Kıraç’ın Deniz Zeyrek’e yapmış
olduğu açıklamadan öğreniyoruz.
İnan Kıraç Sözcü Gazetesi’nden
Deniz Zeyrek’e yaptığı açıklamada
diyor ki:
“Silcolux satıldığında, hukuki açıdan önce bana sorulmalıydı. Kanun,
o şirket (Silcolux) bizim hisselere
ortak olduğu için önce bize teklif
edilmesini zorunlu kılıyor. Ancak
öyle yapmamışlar. Doğrudan SBK’ya
satmışlar. Naum kardeşler yanımda
büyüdü. Ancak bir sorun yaşadık
ve bana eziyet etmek için olsa gerek
böyle bir iş yapmışlar.
Ben şirketlerimi ayakta tutmak
zorundayım ve o hisseleri kaybedemezdim. Haliyle geri almak için
hukuki yollara başvurduk. Onlar bize
alacak davası açarken biz de Silcolux'un satışı konusunda dava açtık.
Hukuki sürecin sonunda 6 milyon
dolar karşılığında hisselerimizi geri
aldık.”
Buraya kadar sanki ihtilâflı bir
alışveriş sorunu çözüme kavuşturulmuş gibi duruyor değil mi? Peki, şimdi biraz matematik yapalım. Borsaya

göre Karsan’ın güncel piyasa değeri
365.523.929,04 dolar. Yâni Silcolux’e
ait olan %28,56’sı 104.393.634 dolara
tekabül ediyor. Korkmaz, hisselerini
İnan Kıraç’a satmak için 80 Milyon
dolar istiyor, buna karşılık İnan Kıraç
ise o dönem 40 milyon dolarda ısrar
ediyor. Sonra her ne oluyorsa, yine
Kıraç’ın açıklamasından öğrendiğimize göre İnan Kıraç bu hisseleri 6
milyon dolara devralıyor ve bunu da
“Biz sorunu hukuki yoldan çözdük”
şeklinde izaha kavuşturuyor.
Burada Deniz Zeyrek’e de ayrıca
bir parantez açmakta fayda var. Bir
önceki gün kaleme aldığın yazında
78 milyon dolar istenen ve karşılığında 40 milyon dolar teklif edilen
hisselerden bahsederken, İnan Kıraç
aradığında bu hisseleri nasıl olup da
6 milyon dolara satın aldığını niçin
sormuyorsun?
Korkmaz’ın şaibeli işlerini bir
kenara koyacak olursak, halka arz
edilmiş, borsada işlem gören ve değeri 350 milyon dolardan fazla görülen
bir şirketin 100 milyon dolardan fazla
bir değere tekabül eden %28,56’lık
hissesi 6 milyon dolar gibi komik
bir rakama nasıl oluyor da devrediliyor? Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) uyuyor mu? Ayrıca, Sezgin
Baran Korkmaz’ın hukukî sorunlarını
çözmek için Veyis Ateş aracılığıyla
ondan istenen 10 milyon avroyu da
şimdi hatırlamakta fayda var. Anlaşılan o ki Sezgin Baran Korkmaz 10
milyon avroyu ödememiş ve sorunu
çözülmemiş. Peki, İnan Kıraç kim
yahut kimlere kaç para ödemiş ki, 78
milyon dolar baha biçilen, piyasa değeri 100 milyon doları bulan hisseleri
6 milyon dolara kapatabilmiş, SPK
da bunun hakkında hiçbir işlemde
bulunmamış?
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Bu Kansız Katilin Türkiye’de İşi Ne?
Faruk Hanedar
ABD’nin çekilmeye başlamasının
ardından işbirlikçilerin iktidarı Taliban’a bırakmamak için işgalcilere yalvarma pozisyonuna geçtiği Afganistan’da çatışmalar tüm hızıyla devam
ediyor. Taliban Afganistan topraklarını işbirlikçilere dar ederken işgalciden medet umanlar kendi aralarında
kurdukları ittifaklarla Taliban’ı püskürtmeye çalışıyor; ama nafile...
Afganistan’ın vaziyeti ve geleceği
kurulan yeni düzende de son derece
ehemmiyet arz ettiğinden bu mesele geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen
NATO toplantısının da en önemli
gündem maddelerinden biriydi. Mevzu Türkiye’yi de yakından alakadar
ediyor. NATO çerçevesinde Türkiye’ye Afganistan’da yeni bir rol biçilip
Kabil hava alanının kontrolü-vazifesi
tevdi edilmek isteniyor; Türkiye de bu
hususta oldukça hevesli görünüyor.
Fakat Taliban kanadından yapılan
açıklamalara bakıldığında Türkiye’nin
böyle bir teşebbüste bulunması büyük
riskler barındırıyor; ABD ve işbirlikçilerine Afgan topraklarını dar eden
Taliban ile Türkiye’nin karşı karşıya
gelme ihtimali ufukta beliriyor.
Türkiye, 1990’lı yıllardan bu yana
Afganistan’da Taliban’ın karşısında
konumlanan isimlerle iş tutuyor. Taliban karşı karşıya gelmek istemese de
Türkiye’nin izlediği yanlış stratejide
ısrarı devam ediyor.
Şaibeli isim: Raşid Dostum
Kemalist rejimin Afganistan’daki
en önemli müttefiklerinden birisi
Raşid Dostum. Geçtiğimiz günlerde
Afganistan’a geri dönen fakat korkusundan bir gün içerisinde kaçan ve
tekrar Türkiye’ye gelen Dostum geçmişi son derece şaibeli bir isim.
1990’lı yıllarda Afganistan’da
mücahitlere karşı oluşturulan Kuzey
İttifakı’nın ortaklarından biri olan
Dostum, Süleyman Demirel ve Kaşif
Kozinoğlu’nun Türkiye’yi Afganistan’da iş yapmaya mecbur bıraktığı
isimlerden biri. Sözde Türkiye kabuk
değiştirmesine rağmen Dostum ısrarından vazgeçmiyor.
Taliban rejiminin devrilmesinin
ardından Afganistan’da işbirlikçi
yönetimin cumhurbaşkanlığı yardımcılığına kadar yükselen Özbek asıllı
Afgan savaş ağası Raşid Dostum, yapmış olduğu katliamlarla mücahitlerin
nefretini kazanmış bir tip.
Taliban rejimi devrildikten sonra
Kuzey İttifakı’na teslim olan ve çeşitli
istihbaratlarla tutsak edilen mücahitlerin insanlık dışı bir şekilde katledilmesinde parmağı olan Raşit Dostum’un içinde bulunduğu en büyük

Kemalist rejimin
Afganistan’daki
en önemli
müttefiklerinden
birisi Raşid Dostum.
Geçtiğimiz günlerde
Afganistan’a
geri dönen fakat
korkusundan bir gün
içerisinde kaçan ve
tekrar Türkiye’ye gelen
Dostum geçmişi son
derece şaibeli bir isim.
1990’lı yıllarda
Afganistan’da
mücahitlere karşı
oluşturulan Kuzey
İttifakı’nın ortaklarından
biri olan Dostum,
Süleyman Demirel ve
Kaşif Kozinoğlu’nun
Türkiye’yi
Afganistan’da iş
yapmaya mecbur
bıraktığı isimlerden biri.

katliamlardan biri 8 bin savaş esirinin
Deşti Leyli çölünde katledilmesi.

Deşti Leyli katliamı
Kunduz'da teslim olan ve serbest
kalacakları vaadedilen Taliban mensupları, Şibirgan'a nakledilecekleri
ifade edilerek konteynerlere yüklendi.
2002 yılında bu esirlerin bir kısmının konteynerlerde bırakıldığı,
havasızlık ve susuzluktan öldüğü bir
kısmınınsa Dostum güçleri tarafından kurşuna dizildiği ortaya çıktı.
Taliban savaşçılarının toplu mezarlara
gömüldüğü belirlendi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 23 Kasım
2002 tarihli raporunu, Aralık 2008'de
kamuoyuyla paylaşmış, olayda iki bin
Taliban esirinin öldüğünü duyurmuştu. Mücahitlerin gömüldüğü toplu
mezar, Afganistan'ın kuzeyindeki
Deşt-i Leyli bölgesinde bulunduğu
kaydedilmişti.
Mezar-ı Şerif
katliamı
O dönemde katliamlar ve yağmalamalar günlerce sürdü. Dostum’un
bir diğer katliamı ise stratejik önemdeki Mezar-ı Şerif şehrinde gerçekleşti. Şehre giren Kuzey İttifakı birlikleri,
teslim olmayan ve direnen 520 mücahidi infaz ettiler. Daha vahimi ise
bir okulda gerçekleşen katliamdı. 700
Taliban askeri bir okulda kıstırıldı.
Tanklar harekete geçti, okula girdi
ve Taliban üyelerini paletleri altında
parçaladı.
Mezar-ı Şerif 'teki görgü tanıkları
ve gazeteciler, katliamın ardından
günler geçmesine rağmen, okulun

yıkıntıları altından hâlâ ceset çıkarıldığını doğruladılar.
Türkiye’nin bu pislikle ne işi var?
2001 yılında ABD güçleri ve Raşid
Dostum birlikleri tarafından büyük
bir savaş suçları işlendi fakat bu katliamların müsebbipleri hiçbir zaman
sorumlu tutulmadı ve yargılanmadı.
Üstelik Müslümanların ümidi olan
Anadolu’da devlet eliyle muhafaza
ediliyorlar. Viskiyi yasakladığı için
Taliban’dan nefret ettiğini beyan eden
Dostum’la Müslüman olduğunu söyleyen idarecilerimizin ne işi var!?

27 Haziran
1977 Air France'a ait
139 sayılı İsrail-Fransa
uçağı FHKC militanları
tarafından kaçırıldı.
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YENI FETIHLERLE ILGILI AÇIKLAMA
İşgalci Amerika ve NATO müttefiklerinin
Afganistan'dan çekilmesinin hızlanmasıyla
Taliban Hareketinin de fetihleri
son günlerde hızlandı.
İşgalci Amerika ve NATO müttefiklerinin Afganistan'dan çekilmesinin hızlanmasıyla Taliban Hareketinin de fetihleri son günlerde
hızlandı. Bugün Kunduz şehir merkezinin önemli bir kısmının yanında
fethedilen bazı ilçeler şöyle:
1- Belh, Devlatabat
2-Baghlan, Calga
3-Baghlan, Doşi
4-Belh, Şulgar
5-Belh, Keşanda
6-Kunduz, İmam Sahib
7-Belh, Çamtal
8-Belh, Has Belh
9-Kunduz, Hanabad
10-Meydanvardak, Cağtu
11-Kunduz, Hanabad
12-Banghlan, Merkezi Banghan
13-Paktia, Laja Mangal
14-Cevzcan, Qarqeen
15-Cevzcan, Khamab
Fetihlerle alakalı Afganistan
İslam Emirliği (Taliban) emirinin
mücahidlere tavsiyelerde bulunduğu
beyannamesinin tercümesi şöyle:
"Bismillahirrahmanirrahim
Büyük küçük tüm mücahid kardeşlere!

Esselamualeykum ve rahmetullahi ve berakatuhu
Allah'ın fazlı ve yardımıyla Afganistan'da fetihler serisi devam
ediyor. Sakın ha kibir, gurur, kendini
beğenmişlik ve benlik duyusu sizi
aldatmasın. Ganimetler konusunda
hıyanet ve gululdan (aşırma) sakının. Size selam verene iyi davranın,
onlara sakın zulmetmeyin. İslam
hükümlerini yerine getirmeye gayret
edin, halkınıza karşı mütevazı olun
ve onlara iyilikte bulunun, ta ki hiç
kimseye bir kötülük veya eziyet dokunmasın. Sivil zaiyatı önlemek için
var gücünüzle çalışın, emirlerinizin ve büyüklerinizin
buyruklarına itaat edin.
Değerli kardeşlerim, Allah'ın bize zafer
bahşetmesi bizim onun
temiz şeriatına yardım
etmemiz sebebiyledir.
Allah'ın şeriatına
yardım eder, onu
kendimize ve
başkasına tatbik
edersek Allah
da bize yardım
edecektir. Ancak Allah'ın
şeriatına muhalefet edersek amellerimiz boşa

PAKISTAN, AFGANISTAN
OPERASYONLARI IÇIN ABD’YE
ÜS VERMEYECEK
Pakistan Başbakanı İmran
Han, ABD’nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu
ülkedeki operasyonları için ABD
Merkezi İstihbarat Teşkilatına
kesinlikle üs vermeyeceklerini
söyledi.
Başbakan Han, HBO’daki
"Axios on HBO" programı için
verdiği röportajda Pakistan’ın
askeri üslerin kullanımı konusundaki duruşunu teyit etti.
Pakistan topraklarından
Afganistan’a yönelik herhangi
bir eyleme veya askeri üsse izin
vermelerinin imkanı olmadığını
belirten Han, ABD’nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin
ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları
için CIA'ye kesinlikle üs vermeyeceklerini kaydetti.
Başbakan olmadan önce de

gerek ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan topraklarını kullanmasına ve gerekse
Pakistan'da drone saldırıları
gerçekleştirmesine karşı geçmiş
hükümetleri eleştiren Han'ın,
2018'de iktidara gelmesinin ardından ülkesinde kayıtlı, ABD'ye
ait herhangi bir drone saldırısı
gerçekleşmedi.
CIA, Pakistan topraklarındaki son drone saldırısını Han'ın
seçimi kazandığı 2018 Temmuz'da gerçekleştirmişti.
CIA, Amerikan askerlerinin
çekilmesinin ardından Afganistan'da muhtemel operasyon
kabiliyetini devam ettirmek için
yeni yollar arıyor. CIA Direktörü
William Burns, mayıs ayında
üs meselesi sebebiyle Pakistan'a
gelmişti. Üs konusuyla ilgili Başbakan Han ile görüşmek isteyen
Burns'un bu talebi reddedilmişti.

gidecek, zaferlerin yerini hezimetler
alacaktır.
Bu sebepten her biriniz Şeriatı
Garra'ya sıkı sıkıya sarılmalısınız.
Hiçbir şey sizi zikrullahtan ve duadan alıkoymasın. Şüphesiz bu ikisi
mücahidlere sebat verirken, zaferlerinin de muhafaza edilmesini sağlar.
Resulullah’ın (s.a.v)
buyurduğu, hadis
alimlerinin tefsir ettiği şu
mübarek
duayı çokça tekrar
edin:
"Fesattan

sonra salahı bulmuşken salahın
(esenlik) yeniden fesada dönüşmemesi için fesattan Allah'a sığınırız,
isyandan sonra taati bulmuşken taattin yeniden isyana dönüşmemesi için
isyandan Allah'a sığınırız, noksanlıktan sonra kemali bulmuşken kemalin noksanlığa dönüşmemesi için
noksanlıktan Allah'a
sığınırız, hezimetten sonra zaferi
bulmuşken
zaferin yeniden hezimete
dönüşmemesi
için hezimetten Allah'a
sığınırız."
Selametle"
Taliban
Emiri Molla
Ahunzade

ABD NE OLURSA OLSUN ÇEKILECEK

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, El Cezire'ye
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Anlaşmaya göre 1 Mayıs 2021'de
tamamlanması gereken çekilmenin
teknik sorunlar nedeniyle 11 Eylül
2021'e ertelendiğini ifade eden
Halilzad, çekilmenin sürdüğünü ve
tamamlanmasının hiçbir sebeple
iptal edilmeyeceğini açıkladı.
Çekilme tamamlanmadan Tali-

ban ile Kabil hükümeti arasında anlaşmanın gerçekleşmesi gerektiğini
belirten Halilzad, bununla beraber
anlaşma gerçekleşmese dahi ABD
güçlerinin Eylül'de Afganistan'dan
tamamen çekileceğini ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde ABD SAvunma Bakanlığı'ndan (Pentagon)
yapılan açıklamada, Afganistan'dan
çekilme sürecinin yüzde 50'den
fazlasının tamamlandığı ifade edilmişti.
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MISIR, TÜRKIYE ILE
MÜZAKERELERI ASKIYA MI ALDI?
Geçtiğimiz aylarda Türkiye ile
Mısır arasında 2013'ten bu yana
yaşanan gerilimi sona erdirmek
için karşılıklı adımlar atılmış ve
istikşafi görüşmeler gerçekleştirilmişti. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel
bağlamda normalleştirilmesine
yönelik atılması gereken adımlar
üzerinde durulmuştu.
İhvan-ı Müslimin mensuplarının Türkiye’deki faaliyetlerinin
durdurulması ve bazı kişilerin
iadesinin gerçekleştirilmesini
isteyen Mısır’ın taleplerin yerine
getirilmemesi üzerine Türkiye ile
gerçekleşecek görüşmeleri ertelediği iddia edildi.
El Arabiya kanalının haberinin
teyide muhtaç olduğunu belirten
Gazeteci-Yazar Mustafa Özcan,
“Mısır’ın Türkiye istenenleri yapmadığı için müzakereleri askıya
aldığı iddia ediliyor. İdamların
gölgesinde Türkiye-Mısır görüşmeleri askıya alınmış olabilir.
Mısır, Müslüman Kardeşler’in
Türkiye’deki faaliyetlerin durdurulmasında tatmin edici adımların

atılmadığını düşünüyor olabilir.
Bazı isimler Türkiye’yi terkedeceklerini bildirmişti; herhalde Mısır
yönetimini tatmin etmedi bu. Bazı
isimlerin özellikle teslim edilmesini istiyor, teröre bulaştıklarını
iddia ediyorlar.” dedi.
Mısır’a güvenilmeyeceğini belirten Özcan, “Bu iadeler gerçekleşirse Mısır, Türkiye’nin iade ettiği
kişileri de idam edebilir ve bu da
Türkiye’yi zora sokabilir. İlişkiler
test edilmiş oldu. Sisi döneminde
pek de alınacak bir mesafe olmadığı görülüyor. Mısır rejimi firavunluk ile anılıyor, en katı rejimlerden
biri. Mısır’ı idare edenler kendilerini firavun olarak vasıflandırıyor.
Cihan Sedat, kocası Enver Sedat’ın
‘biz Nasır ile birlikte Mısır’ın son
iki firavunuyuz.’ dediğini aktarır.”
ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz aylarda Mısır’da
firavun mumyaları için düzenlenen törene de temas eden Özcan,
“Firavunlara öykünüyorlar. Bu
rejim de zaten firavun rejimidir.
Masum insanları öldürmekte hiç
tereddüt göstermiyor.” diyerek

Mustafa Özcan
bugün şehadetinin 2. Yıldönümü
olan eski Cumhurbaşkanı Mursi’yi
de hatırlattı. Aslında Türkiye’nin

orada tutsak edilen masum insanların özgürlüğüne kavuşturulması
talebinde bulunması gerekirken
tam aksine Mısır’ın taleplerde
bulunduğunu ve bazı taleplerin
yerine getirilmesin mukabil daha
fazlasını istediğini ifade eden
Özcan, Türkiye’nin Afrika ilişkileri
açısından Mısır’a ihtiyacı olduğunu; fakat mevcut Mısır rejimiyle
yol alınmasının zor olduğunu
belirtti.

KATOLIK KILISESI
ABD BAŞKANI BIDEN’I AFOROZ ETTI
ABD’de Katolik piskoposlar,
Başkan Joe Biden’ı, kürtaj haklarına
verdiği destek nedeniyle, Hıristiyanlar tarafından “Kutsal Efkaristiya” olarak bilinen ayinden men etmek için taslak yönergeler üzerinde
ezici bir çoğunlukla oy kullandı.
Bu adımı atma konusunda çekinceleri olan Vatikan’ın uyarılarına
rağmen oy kullanılması, Kilise’deki
muhafazakar hareketin baskınlığını
yansıtıyor.
Karar oy çokluğu ile kabul edildi
John F. Kennedy’den sonra
ülkedeki ikinci Katolik başkanı

MACARISTAN’DAN LGBT ENGELI
Almanya’nın Macaristan’a
karşı oynayacağı maç sırasında
stadyuma LGBT renklerinin
yansıtılması plânlanıyordu. Münih Belediye Meclisi’nin teklifi
üzerine UEFA’dan stadyuma
LGBT renkleri yansıtmak için
izin isteyen Almanlar hüsrana

uğradı. 2020 Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanacak
maçta Macaristan’ın okullarda
ve çocuk kanallarında yasakladığı LGBT içerikleri kapsamına giren LGBT renklerinin
kullanılması UEFA tarafından
engellendi.

hedef alan bu karar cuma akşamı
yayınlandı. Karar oy çokluğuyla, 24
ret oyuna karşılık 73 kabul oyuyla
kabul edildi. Kararla ilgili resmi
metin henüz yayınlanmadı. Nihai
onay için piskoposlar meclisinin
üçte iki onayı gerekiyor.
60 Katolik Demokrat isimden
Biden'a çağrı
ABD Kongresi’ndeki 60 Katolik
Demokrat, piskoposları “devam
etmemeye ve ayinlerin kutsallığına
gölge düşürmemeye” çağırdılar,
piskoposların birleştirici olması
gerektiğini belirttiler.

yorum
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Peru’da Neler Oluyor?
Carlos (S. Muhammed)
Peru’da bazı karışıklıklar yaşanıyor, bunla alakalı bazı yorumlar
yapmanın uygun olacağını düşünüyorum. Pedro Castillo’nun 40 binden
biraz daha fazla oy farkıyla önde
bitirdiği seçimlerin ardından ülkede
iki grup gösteriler yapıyor. Seçimin
kaybedeni ise eski Devlet Başkanı
Alberto Fujimori’nin kızı Keiko
Fujimori. Başta rüşvet olmak üzere
çeşitli suçlardan on yıllarca hapis
cezası alan ve son derece yozlaşmış
bir tip olan Alberto Fujimori şu anda
hapishanede. Oy sayımının neticesi
bilinmesine mukabil oran olarak az
bir farkın oluştuğu seçimleri kimin
kazandığına dair hâlen resmi bir
açıklama yapılmamış olması ise ülkede karışıklığa sebep oluyor.
Problem şu ki; neticede olan topluma oluyor ve Peru toplumunun
yapısına bakıldığını şu an yaşananlar
enteresan. Kızılderililerin toplam nüfusa oranının en yüksek ülke olduğu
fakir Peru da çok sayıda Kızılderili
kabilesi de bulunuyor. Onlar dışında
beyazlar ve benim gibi İspanyol ve
Latin Amerika melezleri bulunuyor,
bunların da bir kısmı beyazların safında yer alıyor. Böyle bir sosyolojide
genellikle beyazların kararları geçerli
oluyor ve milyonlarca insan Keiko
Fujimori’ye oy verebiliyor. Ülke hukukunu ihlal ettiğini itiraf eden ve
mahkeme tarafından hapis cezasına
çarptırılan, şu anda hapishanede
bulunan yozlaşmış bir adamın kızı
neredeyse seçimi kazanacak kadar oy
alıyor.
Yasal olarak seçimleri kazandığını
söyleyebileceğimiz Pedro Castillo ise,
“fakir, köylü” kesimin adayı olarak
görülüyor. Castillo, Aydınlık Yol’a
(Sendero Luminoso) karşı mücadele
etti. Bu örgüt, ülkedeki en önemli
aşırı komünist Marksist-Leninist
örgüt olarak tanımlanıyor. Birçok
militanı yıllarca hapishanelerde tecrit
altında öldürüldü.
Vaziyet karışık görünse de, aslında Peru tam bağımsızlığa giden
bir yoldan geçiyor. Bu noktada Latin
Amerika’nın bağımsızlığının sembol
ismi olan Simon Bolivar’dan bahsetmek gerekiyor. Bolivar, Amerika
ülkelerinin büyük çoğunluğunun bağımsızlık sembolü olan öncü isimdir.
Peru’ya ulaştığında, Arjantin tarafından da gelen diğer gruplarla bölgeyi kuşattı. İdareyi ele alıp Perulu
aristokrat bir aileye mensup olan bir
kişiye sorumluluğu bırakacaktı. Peru
Cumhuriyeti’nin ilan edilmesini başardıktan sonra Kolombiya Bogota’ya
döndü. Bir tarafı da Venezüellalı olan

Vaziyet karışık görünse
de, aslında Peru
tam bağımsızlığa
giden bir yoldan
geçiyor. Bu noktada
Latin Amerika’nın
bağımsızlığının sembol
ismi olan Simon
Bolivar’dan bahsetmek
gerekiyor. Bolivar,
Amerika ülkelerinin
büyük çoğunluğunun
bağımsızlık sembolü
olan öncü isimdir.
komutan Antonio Jose de Sucre’ye,
Bolivar’ın emriyle büyük mareşal
unvanı verildi ve Peru’nun mesuliyeti
ona bırakıldı. Sucre, Küba’da İspanyol ordusuna karşı gerçekleştirilen
en büyük savaş olan Ayacucho savaşını kazanan komutandı. Sucre daha
sonra Peru’dan Bolivya’ya geçerek
buranın da bağımsızlığını ilan etti.
Bolivya’nın çoğunluğu Kızılderililerden oluşur, burası aslında Peru’nun
yukarı bölümüdür. Buranın Büyük
Kolombiya’dan ayrılmasını ve iktidarı ele geçirmeyi düşünenler vardı.
Birçok savaş kazanan Mareşal Sucre,
bir suikast neticesinde öldürüldü.
Kolombiya’da o günden beri yozlaşmış insanların yaptığı birçok suikasttan yalnızca biriydi bu. Savaşlarda
binlerce askere komuta eden Sucre,
birkaç kişiyle birlikte Bolivya’dan
Kolombiya’ya geçerken öldürüldü.

Aynı hainler daha sonra tüm Latin
Amerika’nın bağımsızlık mücadelesinin kahramanı olan Başkan Simon
Bolivar’ı da öldürme teşebbüsünde
bulundular.
Bu tarihî kesitten bahsederek aslında şunu ifade etmeye çalışıyorum.
Aradan geçen iki yüzyıla rağmen,
Latin Amerika’da aynı siyasî iklim
hâkimiyetini sürdürüyor. Seçimi
kazanmasını ümid ettiğim Pedro
Castillo, 50 binden daha az oy farkla
olsa da zaferini ilan ederken, başkanlık koltuğuna oturmaması için süreç
uzatılıyor. Diğer başkan adayı olan
kadının ise kim olduğu belli olmasına rağmen hâlâ büyük oranda oy
alabiliyor. Japon kökenli başkan adayı Keiko Fujimori’nin babası Alberto
Fujimori başkanlığı döneminde
popüler bir adamdı. Hakkında açılan
yolsuzluk davaları sebebiyle ülkeden
kaçarak Japonya’ya gitmişti.
Bağımsızlık savaşından bu yana
şartlar değişmedi. Venezüella dışındaki Kızılderililer son derece kötü
vaziyette. Venezüella, Brezilya’dan
gelen suçlulara, masumları zehirleyen uyuşturucu kaçakçılarına karşı
Kızılderilileri ordusuyla korumuştur.
Venezüella ile gurur duyuyorum.
Önceden ABD’ye yakın bir rejim
olmasına, ülke içerisinde birçok
hain barınmasına rağmen insanlarının büyük bir kısmı son derece
iyi ve Venezüella çok özel bir ülke.
1950’lerden beri yozlaşmış birçok
iktidar kuruldu Venezüella’da. Şimdi
ise Venezüella’da devrimci bir rejim
var ve rejimini değiştirmeye çalışan
Amerikalılara karşı direniyor. Diğer
Latin Amerika ülkelerine nazaran
Venezüella’da suç oranı hep düşük
olmuş, şiddet hadiseleri yaşanmamış,

uyuşturucu ticareti asla merkezde
olmamıştır, insanların hayat standartları hep yüksek olmuştur. Fakat
bugün Venezüella yozlaşmış tipler
kriminal işlere giriyorlar. Buna karşılık halkın hayat standartları ise çok
düştü.
Benim burada cezaevinde olmam
dahi ülkeye bir sabotaj yapıldığının
göstergesi niteliğinde. Bilhassa Siyonistler adına çalışan bazı Troçkistlerin hadiselerde büyük etkisi var. İllegal olarak burada tutuluyorum. Eğer
ki normal bir mahkeme kurulsaydı
benim çoktan Venezüella’ya iade
edilmiş olmam gerekirdi. Fransa gibi
bir ülkede Siyonistler benim mahkemelerime müdahale edebiliyor.
Fransızlar önemli bir halk; fakat bugün ülke halkı da sıkıntılar yaşıyor.
En kötü sistem olan kapitalist sistem
herkese olduğu gibi Fransızlara da
acı çektiriyor. Yönetici sınıflar halkları masraf olarak görüyorlar.
Son olarak Türkiye’den bahsedelim; Türkiye çok büyük bir imparatorluktu. Fakat asla Avrupalı sömürgecilerin yaptığı gibi yapmadı. Ümid
ediyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan
hayatta kalmaya devam eder ve kim
bilir belki yakında tekrar büyük bir
Türkiye görürüz. Başta Akdeniz
olmak üzere dünya için Türkiye’nin
güç kazanması önemli. Türkiye, Libya’da menfaatlerini muhafaza ediyor,
bunu yaparken bölgede birçok Türk
kökenli insanın yaşadığını da unutmayalım.
Neler olacağını bilmiyoruz, yalnızca Allah bilir.
Lâ ilâhe illallah Muhammeden
Resûlullah!
Allahü Ekber!
19.06.2021

KADEM’den diyalogc
taşıyan çalışma
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Dinlerarası Diyalogcuların “İbrahimi dinler” kavramı üzerinden dinleri birleştirme, dinsizleşme politikası şimdi de
KADEM’in çalışmalarında kendini gösteriyor. Diyalog faaliyetleri içerisinde yer almış profesörler KADEM çatısı altında
diyalog propagandası yapıyor. KADEM, bu çalışmaların da bir eğitim seti halinde devam edeceğini belirtiyor.

Ajan FETÖ yapılanması cemiyetin imanına
tasallut etti
“İbrahimi dinler”
projesi
“İbrahimi dinler” kavramı, tahrif
olmuş Yahudilik ve Hıristiyanlığı
İslâm ile denk tutarak bir araya getirme, yaşayan dinlerin bir olduğu
ve hepsinin hak olduğu fikrinin
neşvünema bulmasını sağlamak için
kullanılmaktadır. İslam dini dışında
Hristiyanlık ve Yahudiliği de hak
din olarak görenler, sapkın fikirlerini zihinlere zerk etmek üzere
“İbrahimî dinler” kavramını kullanmaktadır.
Özellikle İslam diniyle, tahrif
edilmiş dinlerdeki “ortak noktalar”ı
yakalayarak yapılan çalışmalar ilk
başta masumca görünmekte; fakat
meselenin arka plânı bunun bir
proje olduğunu göstermektedir.
Hz. Peygamber üzerinden dinleri
birleştiremeyeceklerini bilen bu
sapkınlar, “dinler buluşması”, “medeniyetler ittifakı” gibi kavramlarla
birlikte Hz. İbrahim’in “3 semavî
dinin” de atası olduğu üzerinden
“İbrahimi dinler” kavramını kullanmak suretiyle diledikleri sapkınlığı
hak

Dinlerarası Diyalog
veya Kültürlerarası
Diyalog
1994’de Fetullah Gülen'in kurduğu ve başkanlığını kendisinin
yürüttüğü Gazeteciler ve Yazarlar
Vakfı ve onun öncülüğünde kurulan
Kültürlerarası Diyalog Platformu
hem Türkiye’de hem de Avrupa ve
ABD’de diyalog faaliyetlerinin ağı
olmuş, dinsizlik dini olan sapkın
anlayışlarını bu vakıflar altında
sürdürmüşlerdir. “İbrahimi dinler” kavramının ipine tutunan bu
sapkınlar, çeşitli isim ve sıfatlarla
da anlayışlarını dergi, gazete, basın-yayın, sempozyum, etkinlik gibi
faaliyetlerle duyurmuş ve empoze
etmişlerdir.

15 Temmuz itibariyle memleketimize yerleştirilmiş bir ajan yapılanma olduğu aşikâr olan FETÖ’nün
en çok devlet müesseselerine sızma
teşebbüsleri ve devleti ele geçirme
plânları konuşuldu. Fakat FETÖ’nün asıl tehlike arz eden yanı
milletin itikadına tasallut etmesiydi.
Zira inancından edilen bir cemiyetin dışarıdan gelecek her türlü tesire
açık olacağı da malûmdur.
Her fırsatta ininden kafasını çıkarıp salya-sümük zırlayan Fetullah
Gülen, Yahudi ve Hıristiyanlar için
ağlaması, Siyonist İsrail’e ve Hıristiyan Batı’ya sahip çıkmasıyla meşhur
bir hain. Global dünya hakimiyeti
ve tek-ortak din hedefine giden
yolda Türkiye’yi hazırlamak üzere
özel olarak yetiştirilen Fetullah Gülen’in bu misyonu hakkında pek de
konuşulmadı. Mevzu hadiseler üzerinden değerlendirilirken fikrî arka
plânına nüfuz edilemedi. Oysaki
FETÖ tarzı düşünce memleketimize
çoktan yerleşmiş, lafzen FETÖ’ye
karşı olanlar dahi FETÖ’nün argümanlarıyla konuşur hâle gelmişti.
Bugün de memleket için büyük bir
tehlike arzeden bu vaziyet ve zihniyet, yer yer imkân buldukça, kasten
yahut kafa karışıklığından ötürü
önümüze gelmekte. Ilık, vıcık vıcık
bu kafa yapısı, küfre avans vererek
Müslümanların mutlak zaferini de
geciktiriyor.

gculuk izleri
24 - 30 Haziran 2021

“İbrahimî
Dinlerde Kadın”

Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan

Prof. Dr. Ömer Faruk Harman

KADEM’de Dinlerarası
Diyalog izleri
Dinlerin beraberliğinin güdüldüğü
nice projeler, çeşitli çalışmaların içine
“İbrahimi dinler” kavramı üzerinden
sokuluyor ve 15 Temmuz gibi bir hadiseye şahit olmamıza mukabil gerekli merciler FETÖ’nün zihni kodlarını
ortaya çıkaramadığı için “diyalog”
fitnesi memleketimizde belli zümrelerin ve müesseselerin güdümünde
yayılmayı sürdürüyor.
Bu müesseselerden biri de “kadın”

meselesine Batıcı bir gözlükle bakarak fitneye sebep olan KADEM.
Kadın tasavvuru üzerinden yapılan
çalışmalarda, diyalog faaliyetleri
içerisinde yer almış Prof. Dr. Ömer
Faruk Harman, Prof. Dr. Salime Leyla
Gürkan ve Doç. Dr. Mehmet Birekul
gibi isimler, KADEM çatısı altında
dinlerarası diyalog propagandası yapıyor.

KADEM için çalışan diyalogcular
KADEM, üç dinin kadın tasavvurunu ve bu tasavvurun zaman içerisinde nasıl evirildiğini, kadın algısının tarihteki dönüşümünü anlatan
“İbrahimî Dinlerde Kadın” isimli bir
çalışma yayınladı.
KADEM’in hazırladığı “İbrahimî
Dinlerde Kadın” çalışmasının içerisinde yer alan isimler ise önceden
aşikâr biçimde, şimdi ise gizliden gizliye dinlerarası diyalog faaliyetlerinde
yer alan isimler.
Bu isimlerden Prof. Dr. Salime
Leyla Gürkan ve Doç. Dr. Mehmet

Birekul birçok Dinlerarası Diyalog
sempozyumlarına katılmış kişiler.
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman da,
Hayrettin Karaman ile birlikte “Polemik Değil, Diyalog” kitabını yazmış,
Dinlerarası Diyalog sempozyumları
ve etkinlikleri içerisinde yer almış,
Abant toplantılarına katılmış biri.
KADEM, “İbrahimî Dinlerde Kadın” mevzusu üzerinden başlattığı
çalışmayı bir eğitim seti halinde
sürdüreceğini aktarıyor. Anlaşılan o
ki, diyalog projeleri sözde kadın vb.
etkinlikler üzerinden devam edecek.

Doç. Dr. Mehmet Birekul

“İbrahimî Dinlerde Kadın”
çalışmasının PDF’sini yayınlayan
KADEM, Twitter hesabından
şunları söyledi:
“Tarih boyunca kadın, birçok
toplumsal değişimin merkezinde
yer almasına rağmen insan onuruyla örtüşmeyen bazı uygulamalara da maruz kaldı. Bu süreçte, kadın ve erkeğe yüklenen
rollerin şekillenmesinde, dinî
metinlerin yanlış yorumlanmasının önemli etkisi oldu.
KADEM yayınlarından çıkan
eserin ilk bölümünde Prof. Dr.
Salime Leyla Gürkan, “Yahudilikte Kadın” başlığı altında
Yahudi kadınının taşıdığı dinî
kimlik, Tevrat hukukunda kadın
ve Yahudilikteki modern düzenlemeleri ele aldı.
“Hristiyanlıkta Kadın” konusu ise kısa süre önce vefat eden
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman’ın
katkılarıyla geniş bir perspektifle değerlendirildi. Hristiyan
inancında kadının yaratılışından
ortaçağ ve modern dönemde kadın konularına “Hristiyanlığın”
bakışı irdelendi.
“İslam (Toplumun)da Kadın”
konusunu Doç. Dr. Mehmet
Birekul; teolojik ve ontolojik
açıdan İslam’da kadın, sosyolojik
bakımdan İslam toplumunda
kadın, sosyokültürel ve mesleki
hayat içinde kadının konumu ile
İslam’da aile içi roller ve kadın
konu başlıkları altında inceledi.
Türkiye’nin ilk “İbrahimî Dinlerde Kadın” eğitim seti ışığında
verilecek eğitimlerle, toplumun,
dinlerin kadına bakışı konusunda daha sağlıklı ve doğru bilgilerle aydınlanmasına katkıda
bulunmayı hedefliyoruz.”
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Portre: Dâvûd-ı Kayserî
Abdulkerim Kiracı
Osmanlı kuruluş devrinde yaşayan bir sûfî ve ilk başmüderris olan
Dâvûd-ı Kayserî, aslen bugün İran
sınırları içerisinde bulunan Sâveli bir
aileye mensuptur. Moğol istilasından
kaçan ailesinin Kayseri’ye gelmesi
sonucu burada doğmuştur. Tam tarihi bilinmemekle beraber 1258-1261
yılları arasında doğduğu öne sürülür.
Kaynaklarda hayatı hakkında tafsilatlı bilgiye yer verilmemiştir. Ailesinin ilim geleneğine mensup bir aile
olmasından ötürü Dâvûd-ı Kayserî,
erken yaşlarda Kayserî’deki medreselerde tahsil hayatına başlamıştır.
Mısır’a gitmeden önce Kayseri ve
Konya’da Kur’an, sarf, nahiv, âdâbü’lbahs ve mantık gibi temel dersleri
almıştır. Konya’daki üstadlarından
Sirâceddin Urmevî, Konevî vasıtasıyla İbn Arabî tasavvufundan haberdardır ve çağdaşı Mevlânâ ile de
yakın dostluklar içinde olan birisidir.
Ayrıca Urmevî’nin Mısır’da tahsil
görmüş olması Kayserî’nin de eğitimine Mısır’da devam etmesinin sebebi olarak zikredilir. 1283’ten sonra
Mısır’da iyi bir tefsir, fıkıh ve hadis
eğitimi almıştır. Kayserî’yi burada
etkileyen asıl unsur ileride kasidelerine şerh yazacağı İbn Fârız’ın etkisindeki tasavvufî çevre ile tanışmış
olmasıdır.
1287’de Mısır’dan ayrılan Kayserî’nin 1314’te Niksar’a gidene kadar
Kayseri ya da Konya’da müderrislik
yaptığı tahmin edilmektedir. 1314’te
Niksar Nizamiye/Yağıbasan Medresesi’nde Merâğa Matematik-Astronomi Okulu mensuplarından İbn Sartak’tan matematik-astronomi ilmini
tahsil ettiği, Kayserî’nin burada istinsah ettiği iki eserden anlaşılmaktadır.
Buradan muhtemelen hocası İbn
Sartak’ın da teşvikiyle Tebriz’e gelen
Kayserî, Abdürrezzâk Kâşânî’den
Fusûsu’l-Hikem’i okumuştur.
1332 yılında aldığı manevî bir işaretle Fusûs şerhini kaleme almıştır.
Ayrıca onun burada kaldığı süre zarfında hocası Kâşânî vasıtasıyla Sühreverdilikle tanıştığı hatta bu tarikat
usûlünce seyr u sülûkunu tamamladığı da söylenmektedir. 1331’de
İznik fethedilince Orhan Gazi buraya
Osmanlı’nın ilk medresesini inşa
ettirmiştir. 1335 yılında Dâvûd-ı
Kayserî bu medreseye müderris olarak tayin edilmiştir. Kayserî, İznik’te
1350 yılında vefat etmiş ve ders verdiği medresenin karşısına Çınardibi
denilen yere defnedilmiştir.
Osmanlı Devleti’nin ilk müderrisi ve ilk düşünürlerinden biri olan
Dâvûd-i Kayserî’nin eserlerinden

Mısır’a gitmeden
önce Kayseri ve
Konya’da Kur’an,
sarf, nahiv, âdâbü’lbahs ve mantık
gibi temel dersleri
almıştır. Konya’daki
üstadlarından
Sirâceddin Urmevî,
Konevî vasıtasıyla İbn
Arabî tasavvufundan
haberdardır ve
çağdaşı Mevlânâ ile
de yakın dostluklar
içinde olan birisidir.

dinî ve aklî ilimlerde iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Dinî
ilimlerden bilhassa fıkıh ve hadis
sahalarında derin bilgiye sahipti.
Ancak daha ziyade tasavvuf, kelâm
ve felsefe alanlarındaki dirayetiyle
temayüz etti.
Zâhirî ilimlerle tasavvufu kendinde birleştiren Dâvûd-i Kayserî
özellikle İbnü’l-Fârız, İbnü’l-Arabî
ve Abdürrezzâk el-Kâşânî gibi büyük
sûfîlerin geliştirip sistemleştirdikleri
vahdet-i vücûd nazariyesini benimsemiştir. Ayrıca Aristoteles gibi
Yunan filozoflarıyla Ebü’l-Berekât
el-Bağdâdî gibi İslâm filozoflarını
tenkit edebilecek seviyede felsefe bilgisine sahipti. Vahdet-i vücûd nazariyesini felsefî mahiyette yorumlayan
ve savunan ilk sûfî müelliftir.
Dâvûd-ı Kayserî hem yaşadığı

dönem hem de bu esnada bulunduğu
ilmî muhit itibariyle ilimler tarihi
açısından dikkat çeken bir simadır.
Bu farkındalık onun tevarüs ettiği
ilimler ve onları aktarımı ile ortaya
çıkar. Zira onun medrese hayatı ve
orada edinmiş olduğu medrese dili
ile Ekberî düşünceyi ele alıp yorumlaması irfanî düşünceyi farklı ilim
çevrelerine açmıştır. Konevî ile başlayan Cendî ve Kâşâni ile devam eden
teorik tasavvufun yorumlanmasında
Kayserî’nin yeri, öne çıkardığı meseleler ve telif tarzıyla diğerlerinden
farklılaşmaktadır. O, akli ve nakli
ilimleri, ilm-i ilâhî olarak nitelediği
tasavvufu izah ederken kullandığı
gözükmektedir. Çünkü farklı ilimlere
dair tüm teliflerinde konuyu nihai
kertede ilm-i ilâhîye taşımıştır.
Dâvûd-ı Kayserî Risâle fi İlmi’t-Tasavvuf isimli eserinde,
vahdet-i vücûd doktrini etrafında
şekillenen varlık ve bilgi anlayışını
“konu, meseleler ve ilkeler” bağlamında temellendirmeye çalışarak
teorik tasavvufa müstakil bir çerçeve
kazandırmak istemiştir. Ayrıca Fusûsu’l-hikem şerhine mukaddime olarak yazdığı sonraları Mukaddemât
olarak öne çıkan bu girişte, teorik
tasavvufun problematiği olarak gördüğü on iki meseleyi konu edinmiştir. Burada felsefe ve kelam geleneklerini eleştirmekten geri durmayan
Kayserî, varlık ve bilgiyi yeni bir
perspektifle ve yeni kavramlarla ele
alarak keşf ve müşahede yönteminin
geçerlilik ve kesinliğini kanıtlamaya
çalışır.
Her ne kadar Konevî için eserlerinde benzer amaçları taşıdığı
söylenilebilirse de onun teliflerinde
oldukça soyut ve özet bir üslubu be-

nimsediği buna mukabil Kayserî’nin,
ayrıntılı, çok örnekli ve bol kanıtlar
sunan bir üslubu öncelediği görülecektir. Burada naklî ilimlerdeki
yetkinliğini meseleleri izah ederken
kullandığı hemen fark edilebilir. Bu
açıdan özellikle Fusûs şerhi, irfanî
dille medrese dilini (mantık-nazari/
şerî) birbirine yaklaştırır. Kayserî’nin
burada oynadığı kilit rolden ötürü
Ekberî düşüncenin asırlar boyu Osmanlı toplumunda ve ilim çevrelerinde etkin olduğu söylenebilir.
Dâvûd-i Kayserî, daha çok Fusûsü’l-hikem şerhiyle kendisinden
sonraki müellif sûfîleri etkilemiştir.
Bu şerh daha kendi döneminde
Anadolu’nun dışında tanınmış, Altın
Orda Devleti’nin merkezi Saray’a
ulaşmış ve burada Emîr-i Kebîr Hemedânî (ö. 1385) Fusûsü’l-hikem’e
yazdığı şerhte Dâvûd-i Kayserî’nin
eserini esas almıştır. Anadolu sahasında ise ilk olarak Şeyh Bedreddin
onun şerhine bir ta‘lîkāt kaleme
almış, ancak bu eser günümüze ulaşmamıştır. Molla Fenârî, Kutbüddin
İznikî, Sofyalı Bâlî Efendi, Abdullah
Bosnevî ve İsmâil Hakkı Bursevî gibi
Osmanlı âlim ve mutasavvıfları da
Dâvûd-i Kayserî’nin Fusûsü’l-hikem
şerhindeki görüşlerinden etkilenmişlerdir. Onun bu şerhinin tesiri
XX. yüzyılın başlarına kadar devam
etmiştir. Nitekim İzmirli İsmail Hakkı, Dârülmuallimîn’de öğrenci iken
Fusûsü’l-hikem dersi almak isteyince
hocası Ahmed Âsım Bey kendisine
Dâvûd-i Kayserî’nin şerhini okuttuğunu söyler.
Kaynakça: İDA; DİA.
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BALLI İDARECILER
-MUĞLA SAĞLIK'IN FOTO-ROMANIAk Parti muhalifleri bu Ballı çiftine vurmaya kalktıklarında belki kendilerine vuracaklar da
onun için çıtları çıkmıyor herhalde!

Muğla dosyası hazırlıyorum
dedim ya sosyal medyada, o dosya bir
hadise üzerinden şehrin garip ilişkiler
ağını ortaya çıkaracak inşallah; fakat
bu esnada tamamen açık kaynak
araştırması üzerinde olduğum için,
“Ek Dosya” olarak görülebilecek
problemli hadiseler de önüme
çıkmıyor değil!
Bu meyanda 6 Mayıs 2020 tarihli
“Muğla Gazetesi”nin websayfasında
ilginç bir habere (1) denk geldim.
Haberde geçenler hakkında biraz
daha açık kaynak araştırma yapınca
başka garipliklere de şahit oldum.
Bahsi geçen haber şöyle:
“- 2018 yılında Datça ilçesine
Kadın Doğum Uzmanı olarak
atandığı halde ilçede görev yapmadığı
iddia edilen Dr. GONCA BALLI’nın,
Muğla Kamu Hastaneleri Birliği
Başkan Yardımcılığına, EŞİ Dr.
ŞADİ BALLI’nın ise, Muğla’ya eş
durumundan getirilerek, önce
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekim Yardımcılığına, sonra da,
Menteşe Devlet Hastanesi kurucu
Başhekimliğine getirildiği öğrenildi.
Sağlık Bakanlığı’nın ülke
genelinde etkili olan Coronavirüs
salgınıyla mücadele süreci devam
ederken, Muğla sağlık teşkilatında
yapılan atamalar, salgın sürecinin
önüne geçti. Adıyaman’dan Datça
Devlet Hastanesi’ne Kadın Doğum
Uzmanı olarak atanan ve ilçede hiç
görev yapmadan Köyceğiz Başhekim
Yardımcılığına atandığı iddia
edilen Dr. Gonca Ballı’nın, Muğla
Kamu Hastaneleri Birliği Başkan

Yardımcılığına atandığı öğrenildi.
Atamaların bununla da kalmayıp, Dr.
Gonca Ballı’nın kendisi gibi doktor
olan eşi Dr. Şadi Ballı ile de devam
etti.
İddialara göre, Dr. Gonca
Ballı’nın eşi Dr. Şadi Ballı’nın da,
eş durumundan görev yaptığı
Adıyaman’dan Muğla’ya getirilerek,
önce Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Başhekim Yardımcılığına,
şimdi ise, önümüzdeki günlerde
faaliyete geçirilmesi beklenen
100 yataklı Menteşe Devlet
Hastanesi’ne kurucu Başhekimliğine
görevlendirildi.”
Gördüğünüz gibi karı koca
doktorlar AYNI İLDE İDARECİ
mevkinde bulunmaktalar.
Ak Parti döneminde “adam/
eleman eksikliğinden” garip yerlere
garip atamaların olduğu bir gerçek
fakat burada, üstelik Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca’nın kesin talimatına
ters bir durum sözkonusu!
Bakan Koca’nın AYNI YERDE
KARI/KOCA/KARDEŞ bağı
olanların idareci yapılmamasına
dair talimatı olmasına rağmen, “eş
durumundan” gerçekleşen tayinlerle
gelen altlı üstlü bu atamaların,
vatandaşlardan gelebilecek şikayetler
sözkonusu olduğunda acayip bir
durum oluşturacağı kuşkusuz!
Daha üst mevkide olan Gonca
Ballı’nın masasına eşi Şadi Ballı veya
idare ettiği kurumu hakkında şikâyet
geldiğinde vaziyet ne olabilir, Sağlık
Bakanlığının ilgili birimleri hiç
düşünmüyor mu?

Evet, yukarıdaki haberde Gonca
Ballı’nın kamu hastaneleri birliği
başkan yardımcısı olduğu yazılı ise
de bu o gün itibariyle öyleydi, kontrol
ettim artık o görevden alınmış. Karı
koca idareci olmamalı diyen Fahrettin
Koca’nın talimatına uyarak düz doktor
yapılmış diye umutlanmayın ama, il
sağlık müdürlüğü destek hizmetleri
başkan yardımcısı olarak atanmış!
Bu “birim” ise -başka bir ‘kurum’dan
biliyorum- çok daha etkili bir birim!
Garip olan ise, sosyal medyada aktif
olan Dr. Gonca Ballı’nın instagram
sayfasındaki profilinde (2) halen
eski makamı yazılı; bırakamıyor mu,
değiştirmeyi unuttu mu bilmiyorum!
Muğla’da başka yetkin, ehil, liyakat
sahibi sağlıkçı yok mudur da Ballı
ailesi illa bir makama oturtuluyor,
bunu önce Muğla İl Sağlık Müdürü,
sonra bakanlık yönetim hizmetleri
genel müdürü Mehmet İslamoğlu,
sonra bakan yardımcısı Halil Erdemir
ve en son da bakan Fahrettin Koca
beyler düşünsün!
İşin tuhaf tarafı ne biliyor
musunuz?
Bu haber “ulusal medya”ya düşse,
“işte Aakape’den ballı bir atama
daha!” diye manşetlik haber çıkar
ama ne gariptir ki üzerinden bir sene
geçmiş olmasına rağmen, Muğla gibi
gözönünde olan bir şehirdeki bu altlı
üstlü karı koca idareciliği muhalif
gazetelerin umurunda olmuyor!
Niye?
Gonca-Şadi Ballı çiftinin pek
“mütedeyyin görüntüsü” bir yana
“muhafazakar” görüntüsü yok da
ondan!

Ak Parti muhalifleri bu Ballı
çiftine vurmaya kalktıklarında belki
kendilerine vuracaklar da onun için
çıtları çıkmıyor herhalde!
Gonca-Şadi Ballı adına açtıkları
Facebook hesabına bakıldığında bu
çok net gözükmektedir. Ballı çifti
“modern aile” kavramının örneği
olarak gösterilse yeridir; fakat fazla
“modern!
Kendi adlarına açtıkları Facebook
ve instagram hesaplarında şöyle
bir dolaşmak dahi yeterlidir, bunu
anlamak için!
Birkaç fotoğrafı buraya
koyuyorum oradan alıp. Dikkat
edin lütfen, SİGARA İÇİYORLAR,
içsinler kendilerine kalmış, bu yazıyı
yazarken ben de tüttürüyorum, fakat
bir “eğlence mekanı”nda ve “sigara
içilmesi yasaktır” tabelasının altında!
ALKOL İÇİYORLAR, ben
haram olduğundan içmiyorum,
“laik ülke” burası elbette içebilir
ama YANLARINDA KÜÇÜK
ÇOCUKLAR VARken içiyorlar!
Kapalı mekân, sigara içmek yasak,
içiyorlar, yanlarında çocuklar var, bir
de masanın üstü içki şişeleriyle dolu
ve içiyorlar!
Sıradan bir aile yapsa şikâyet
konusu olabilecek işleri üstelik Muğla
İl Sağlık Müdürlüğü yöneticisi ve
hastane başhekimi karı koca yapınca
ne demek gerek, bilemedim!
Fahrettin Koca’nın “aynı yerde
karı kocalar/akrabalar idareci
yapılmayacak” talimatının önemi
anlaşılıyor mu? Kimi kime şikâyet
edeceksiniz bu çocukların olduğu
kapalı mekanda sigara ve şişelerce
içki içen il sağlık yöneticisi Ballı karı
kocayı?!
Unutmadan, Şadi Ballı Muğla’nın
bilinen bir ailesinin üyesiymiş,
gördüğüm kadarıyla Facebook
hesaplarında “inşaat işi” yaptıklarını
da (babası Muzaffer Ballı ile ortak)
söylüyor. “Sözleşmeli idarecinin
gelir getirici başka bir ticari faaliyet
yapması” hakkında yasaklama
olduğunu zannediyorum, yanılıyor
olabilirim ama doğruysa, peki nasıl
yapabiliyor?!
Bahsettiğim gibi Muğla üzerine
ayrı bir çalışma esnasında önüme
çıktı Gonca-Şadi Ballı çifti. Belki
“dünya tatlısı insanlar” olabilirler,
bilmiyorum. Bildiğim, karı koca
olarak idarecilik görevine atanmış
olmalarının bürokratik olarak
vatandaşa sıkıntı oluşturabileceği
ve daha da önemlisi önce
kendilerinin uymalarının ahlakın
ve vazifelerinin icabı olan (kapalı
mekan ve çocukların yanında sigara
ve şişelerce içki içmemek) kurallara
UYMADIKLARI ve bunu da sosyal
medyadan ilan ettikleridir.
Top artık Sağlık Bakanlığının
sahasında!
Haber-Yorum: İbrahim Haceviç
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Esseyyid Abdülhakîm Arvâsî’nin
Hadisi ve Sünnet Anlayışı
Kâzım Albay
Üstad’ın mürşidi olan Esseyyid
Abdülhakîm Arvâsî’nin hadis ve sünnete yaklaşımı, Üstad’ın kaynağına
gitmek açısından da önem arzeder.
Bu bahiste inceleyeceğiz.
Abdülhakîm Efendi’de peygamber
ve ashab sevgisi dinî anlayışının mihverini teşkil eder. Kendi ifadelerine
göre kıyamette kurtuluşuna vesile
olacağına inandığı iki eseri vardır:
Ebeveyn-i Resûlullah ve Ashab-ı Kiram. Bu eserlerde peygamber sevgisi
ile ashab sevgisi birbirinden ayrılmaz
şekilde işlenmektedir. Hz. Peygamberi sevdiğini iddia edip sahabîleri
sevmemek veya bir kısmına buğz
etmek peygamber sevgisinde bir şüpheye yol açar. Onu yansıtan aynaya
(sahâbîler bütünü) kondurulacak en
ufak bir toz, Allah Resûlüne bir leke
olarak döneceği açıktır. Hakikî bir
peygamber sevgisi ise Peygamberi’ne
böyle bir toz kondurmaktan beridir.
Pazarlıksız ve tam olarak Peygamber
sevgisi Ehl-i Sünnet bağlılarında
tecelli etmektedir. Zaten tüm Ehl-i
Bidat fırkalar sahabîler ile bir şekilde sorunludur. İşte Abdülhakîm
Arvâsî’nin peygamber ile ashabını
ayrılmaz bir bütün olarak görüp bu
iki eserini birbirinden ayırmayacak
şekilde zikretmesi de bu yüzdendir.
Aynen kendi ifadelerinden verelim:
“İtikadım budur ki, birisi sağ
elimde ve diğeri sol elimde olarak
kıyamet gününde, mahşerde Server-i
Âlem sallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkmaya vesile ancak, bunlardır! [Ebeveyn-i Resûlullah ile Ashab-ı
Kiram risaleleri.]”(1)
Bunlardan maada mevzuumuzla
alakalı Ehl-i Beyt-i Resûlullah, Mevlüdü’n-Nebî Aleyhisselam ve Şerh-i
Hadîs-i Erbaîn Risalesi isimli eserlerini de hatırlatalım.
Esseyyid Abdülhakîm Arvasî’nin
hadislere bakışı Ehl-i Sünnet anlayışına bağlıdır ve fıkıh temellidir. Buna
ilaveten tasavvufî bir çizgi ve edebî
bir yorumu da vardır. Hadislerde
maslahat prensibini de uyguladığını
görmekteyiz. Bu hususta ileride misaller verilecektir. Lügat, vaz’, beyan,
maânı, bedî, kelâm ve hikmet-i ilâhiye gibi ilimleri tahsil etmesinden
dolayı edebî bir estetik sahibi olduğunu ve hadislere de bu gözle baktığını
söyleyebiliriz. O, İmâm-ı Âzam’ın
“Ravza-ı Mutahhara’daki münacaatı
olan 53 beyitlik Dürru’l-Meknun’u
sohbetlerinde kıraat etmeyi severdi.
Arvasî Hazretleri’nin mezhebi
Şâfiî’dir. Ancak Şâfiî, Hanefî ve Ma-

Arvasî Efendi’nin sünnet
ve hadis bağlılığı fıkıh
temelde olup edeb ve
tasavvufî boyutuyla
iç içedir. Onda zâhir
bâtından, bâtın
zâhirden ayrılmaz;
fıkıhtan da zerre miktarı
taviz vermez. Hem küllî
anlayış sahibi fakîh
olup hem de bütüne
bağlı parça (teferruat)
olan füru-ı fıkıhta da
ehliyet sahibi olup
hiçbir noktada taviz
vermez. O, bütün iş ve
amelinde bütüne talip
olan bir anlayış
sahibi idi.

likî fıkhına tam bir vukufiyeti vardı.
(2) Dört mezhebe göre fetva vermektedir. Başta Nakşibendiye olmak
üzere beş tarikate icazetli olduğunu
da hatırlatalım. O’nun Ehl-i Sünnet
çerçevesini ifade edişi:
“İslâmiyet, dinin rükünlerini

Ehl-i Sünnet’e muvafık hasıl etmek
ve hulûs hasıl olmaktır.”(3) (...) “İtikadda mezhebimizin imamı, İmâm
Mâtürîdî’dir ve İmâm-ı Âzam da
imamımızdır. İmâm-ı Âzam, müessisdir, tesis edendir. İmâm Mâtürîdî,
nâşirdir yani yayıcıdır. İmâm-ı Âzam,
amelleri tebliğ ederdi. İmâm Mâtürîdî de İmâm-ı Âzam’ın itikadını tebliğ
ederdi.”(4)
Bir sohbetinde, “Müslümanlar
sûfilere tâbi olmakla emir olunmamıştır. Fukahaya tâbi olmakla memuruz.”(5) diyen Seyyid Abdülhakîm
Arvasî Hazretleri fıkıh çerçevesinin
dışına çıkan tasavvufu eleştirmiştir.
Bu ifadenin devamında Kur’ân ve
hadislerdeki gizli mânalara keşf ve içtihada selahiyetli ümmetin salihlerinin erebileceğini ifade eder. İtikadda
ve fıkıhta imamlarımızı zikrettikten
sonra ise şöyle der:
“Muhaddislerin vazifesi, Hadisleri, tesbit ve taksimdir. Bunlardan
hükümleri istihbat etmek, çıkarmak
vazifesi de, müçtehidlerindir. Hadisleri okuyup anlamak biz mukallidler
için caiz değildir.”(6)
Burada, “hadisleri okuyup anlamak”tan kastedilen, onlardan hüküm
çıkarmak-ictihad etmektir. Tefsir ve
te’vile ihtiyaç duyulmayan ve mânası
zahirine tam mutabık olan hadislerin
ise o şekilde okunup anlaşılmasında
bir beis yoktur.
Abdülhakîm Efendi’nin bir sohbetinde, “Hadis-i meşhur”un Allah
Resûlünden bir kimsenin rivayetinin

sonradan tevatür seviyesine ulaşması
olduğu belirtilerek, bu tür hadislerin
hükümlerinin “katiyyen ilmi ve ameli
icap ettiği” vurgulanır.(7)
Yine onun sözü:
“Fıkıh ilmi imamları dörttür;
kelâm ilmi imamları ikidir; Hadis-i
Şerif ilmi imamları altıdır.”(8)
Hadis-i Şerif imamları altıdır,
derken meşhur kütüb-i sitte imamları
kastedilmiştir: Buhârî, Müslim, Ebû
Dâvud, Neseî, Tirmizî, İbn Mâce.
Şu yorum onun makasıd prensibini benimsediğine işarettir:
“Her şeyde asl olan, temizliktir.
Necaset tahakkuk etmeyince, tâhirdir. Tecessüs ve tahassüs etmek
yani araştırmak, soruşturmak Şer-i
Şerife göre yasaktır. Ashab-ı Kiram,
Şam’da Rumlar ile harb ederlerken
Medine-i Münevvere’ye gönderilen
peynirlerden yerlerdi. Malûmunuz
üzere peynir sığır, koyun ve emsâli
hayvanların ödüyle mayalanarak yapılır. Ashâb-ı kiram, bunları tecessüs
etmeden yerlerdi. Bu hayvanların
ödüyle mi yapılmıştır, bu hayvanlar
Şer’î Şerîf ’e uygun olarak mı kesilmiştir; eti yenen hayvanların ödleriyle mi yapılmıştır diye tecessüs etmezlerdi. İran’da Kisrâ’nın sarayı zapt
edildiğinde, ganimet olarak aldıkları
kürkleri Ashâb-ı kiram giymişler; bu
kürklerin debbağlanmış olup olmadığını, Şer’î Şerîf ’e muvâfık kesilip
kesilmediğini, eti yenen hayvanların
derilerinden mi yapılıp yapılmadığını araştırmadılar. Tecessüs, Şer’î
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meselelerde insanı müşkilâta sokar.
Halbuki Şeriat’de yüsr ve suhûlet yani
kolaylaştırmak ve kolaylık vardır; usr
ve suûbet yani zorlaştırmak ve zorluk
yoktur.(9) Aynı bahsin devamında
“asl olan mübahlıktır.” hükmünce
kolonya kullanılabileceği hususu
üç ihtimal ile birlikte izah edilir. Bu
mevzuda yasakçılık yapılması eleştirilir.
Arvasî Hazretleri’nin makasıd
prensibini benimsediğine bir başka
misali özetle aktarayım: Ramazan
orucuna hazırlık ve bu farzın ifası
için bazı sünnetler tehir edilebilir
ve burada sünnetin tehiri de sünnet
olur. Şaban ayının ikinci yarısında
kuvvetli ve leziz yemekler yiyerek
vücudu kuvvetlendirmek gibi. Şaban
ayının ikinci yarısında tutulan nafile
oruçlar da bu niyetle Ramazan’dan
sonraya bırakılır. Bu minvalde mevzuya şöyle devam edilir. Aynen veriyorum:
“Binâ yapan veya ekin biçen kimsenin bu çalışmalarına, kazançlarına Ramazan-ı Şerif ’in orucu zarar
verirse, yani oruçtan dolayı ekin
biçilemeyip telef olursa, bina yapılamayıp kışın yıkılmak tehlikesi olursa,
oruç terk edilerek bu işler yapılır.
Ramazan-ı Şerif orucu da sonra kaza
edilir; hiç günah yoktur. Kazanca
zararı hiç olmaksızın sırf susuzluğun
galebesiyle, bastırmasıyla tehlike şüphesi olursa, yine oruç bozulup kaza
olunur. Dinde haraç ve usr, zorluk
yoktur.”(10)
“Ed-dünya melûnetün” hadisinin
yorumunda ise “Denî, alçak şeyler
mel’ûndur.” denilerek kötü olanın
dünya malı değil de, haram ve mekruhlar olduğu ifade edilir.(11)
Arvasî Hazretleri, hadislere bir
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usûl çerçevesinde bakılması gerektiğine işaret eder ve te’vile de bir misal
verir:
“Biz, Kur’ân-ı Kerim’i ve Hadis-i
Şerifleri amel etmek için değil, bereketlenmek için okuyoruz. Zirâ, Şer’î
hükümleri din imamlarından öğreniyoruz. Din imamlarımız da Kur’ân’ın
hükümlerini Tabiîn’den ve Sahabe-i
Kirâm’dan naklen almışlar; tenkîh ve
tehzîb ederek kitablarına derc etmişlerdir. “Tenkîh”, “bir şeyin sonuna ve
hakikatine erişmek” demektir. “Tehzîb”, “pâk ve pâkize kılmak” demektir.
Bir Hadis-i Şerif nasıl vârid oldu ise,
ona öylece itikad etmeliyiz ve mânâsını ehline havale etmeliyiz. Meselâ,
“Kabirde mevtâ oturur.” Hadis-i Şerifi’ndeki “oturmak” fiilini dünyadaki
oturmak fiiline kıyas etmemelidir.
Meselâ, tesbihlerde otuz üç adet emr
edilmiştir. Otuz iki olursa sevabı gider. Zira tabîb, maraza göre ilaç verir
ve miktarını tesbit eder. Bu miktarın
fazlası zarardır. Noksanı da faide vermez.”(12)
İslâm kardeşliğinin toplumun
bütün hücrelerine sirayet etmesi gerektiğini şu ictihadında açıklar:
“Bir şehrin bir köşesinde birisi açlıktan ölse, o şehrin diğer köşesinde
birinin cüz’î bir miktar zekât borcu
kalsa, onun kâtili olur.”(13)
Bu durumda hangi zengin Müslüman evinde rahat uyuyabilir? Bunun
müeyyidesinin olması ise mevzunun unutulmasını ortadan kaldırır.
“Komşusu aç iken tok yatan bizden
değildir.” düstûru sadece ahlâkta kalmıyor, fıkhî delaletine de kavuşuyor.
Esseyyid Abdülhakîm Arvasî,
bütün İslâmî ilimlerde mâhir ve vâkıf
idi. Çok eser vermemiş ancak gerektiği yerde gerekeni yapmıştır. Müb-
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Abdülhakîm Efendi’de
peygamber ve ashab
sevgisi dinî anlayışının
mihverini teşkil eder.
Kendi ifadelerine göre
kıyamette kurtuluşuna
vesile olacağına
inandığı iki eseri vardır:
Ebeveyn-i Resûlullah
ve Ashab-ı Kiram. Bu
eserlerde peygamber
sevgisi ile ashab
sevgisi birbirinden
ayrılmaz şekilde
işlenmektedir. Hz.
Peygamberi sevdiğini
iddia edip sahabîleri
sevmemek veya bir
kısmına buğz etmek
peygamber sevgisinde
bir şüpheye yol açar.
Onu yansıtan aynaya
(sahâbîler bütünü)
kondurulacak en ufak
bir toz, Allah Resûlüne
bir leke olarak
döneceği açıktır.

hem yerleri açıklamış, ihtiyaç olan
yerleri izaha kavuşturmuştur.
Fıkhın, İslâm’ın ilk asırlarında
fehm-anlayış mânâsına geldiğini ve
sonra anlam daralmasına uğradığını
hatırlayarak, Efendi Hazretlerinin füru-ı fıkıh mevzularında fetva vermesi
yanında küllî anlayış sahibi olarak
“fakîh” olduğunu ifade edelim. Fıkıh
kavramı, Allah Resûlü’nün, Abdullah
b. Abbas’a “Onu dinde fakih kıl.”(14)
duasında geçtiği üzere, derin anlayışlı, basiretli, ahlâklı Müslüman mânâsınadır. Burada fıkıh, ince ve derin
anlayış demektir. “Fakîh sahâbîler”
tâbirinde görüldüğü üzere. İmâm-ı
Âzam’ın, “Fıkıh, kişinin leh ve aleyhindekileri (hak ve vazifelerini) bilmesidir.” tanımında da fıkıh ve ahlâk
içiçedir.
Abdülhakîm Efendi, İstanbul
medreseleri kadar meşhur ve eğitim
seviyesi onlar gibi olan Van-Arvas
medresesinde şu ana kitapları okutur
idi. Tefsirde Kâdî Beyzâvî. Akâid’de
Emâlî kasidesi, Hayâlî şerhiyle birlikte. Fıkıhta İbn Âbidin. Tasavvufta
İmâm-ı Rabbanî’nin Mektubat’ı vb.
Abdülhakîm Efendi’nin, Hadis-i
Şeriflerin sıhhati hakkında yapılan
itirazlara cevap verdiği 25. Mektub’undan bahsedelim: Sehâvî’nin
melahim ve fiten hadislerine iti-

razlarına, Şevkanî’nin bazı meşhur
tefsirlerde ve tasavvuf kitaplarında
mevzu (uydurma) hadisler olduğu
iddialarına cevaplar veriliyor. Özetle
şunlar söyleniyor: Dinin esası Kelâm
ve Fıkıh imamlarınca ve müctehid
seviyesinde olanlarca açıklanmıştır.
Bu imamlar; İmam Mâtürîdî, İmam
Eş’arî, İmâm-ı Âzam, İmam Şafiî,
İmam Mâlik ve İmam Ahmed b.
Hanbel’dir. Bu imamların “mezhepte müctehid” imamlarına da itibar
edilir. İmam Nevevî, İmam Gazâlî,
İmam Muhammed, İmam Ebû Yusuf
gibi. Bunların dışında olup da bu
imamları eleştirenlere itibar edilmemelidir. Mevzu veya zayıf hadis
meselesi ictihad mevzuu olup, verilen
hüküm ancak kendi mezhebine göre
bağlayıcı olur. Yani, bir imamın mevzu veya zayıf dediği öteki imam için
geçerli olmayabilir. Büyük imamların
dışındakilerin ise (Şevkânî, Sehâvî vs.
gibi) böyle eleştirme hakları yoktur.
İmam Gazâlî ve Beyzâvî gibi âlimleri
suçlayamazlar. Bir hadisin mevzû
olduğunu iddia eden bir zatın evvela
usûl-i hadis ilminde “müctehid” olması lâzımdır. Usûl-i hadis ilminde
müctehid olan bir zatın, mevzû hadis
iddia ve isbatı ise ancak kendi mezhebinin görüşü olur.(15) Aynı bahiste, mevzu (uydurma) hadis damgalamasına başvuranlar eleştirilir, nefyde
delilin câri olamayacağı belirtilir ve
“Haydi, mevzu Hadis olsa ne lâzım
gelir?! Dinin usulleri bunlarla sâbit
değildir ki, bir şey lâzım gelsin.”(16)
diye işin esasa taalluk etmeyen teknik
bir mevzu olduğuna işaret edilir.
Âyet-i Kerimelerden ve Hadis-i
Şeriflerden deliller çıkarabilmek her
kişinin haddi olmayıp, müctehid
olmak gerektiği de aynı bahiste belirtilir. Bazı tartışmalı hadisler tek
tek verilip isnad zinciri hakkında da
hükümler verilir.
Abdülhakîm Efendi, Şerh-i
Hadis-i Erbaîn Risalesi’nde İmam
Nevevî’nin “Hadis-i Erbaîn”ini şerh
etmiştir. Bu eserde önemli ahlâk ve
ahkâm hadisleri yer alır. Önce hadislerin asılları, sonra Esseyyid Abdülhakîm Arvasî’nin verdiği mealleri ve
muhtasar veya mufassal olarak yaptığı şerhleri mevcuttur.(17)
Efendi Hazretleri’nden makasid-i
şeriyye veya muradı kestirebilmek
mevzuuna bir misal olarak Üstad’dan
naklen şu hâdiseyi verelim:
“Duş için, “Ne güzel icat!” buyuruyorlar ve yazın sıcak günlerinde
deniz kenarında oturmaktan ve deniz
banyolarından hoşlanıyorlardı.”(18)
Necip Fazıl’ın naklettiği Arvasî
Hazretlerinin bu sözünü “muradı
kestirmek” bahsine tatbik eden Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu ise aynı
hâdiseyi şu yorumla verir:
“Sünnettir diye tasla su dökünmek
şart değil... Bu hususta fevkalade
kolaylaştırıcı bir âlet olan duş altına
geçip aynı üçer kereleri tekrarlamak

24 - 30 Haziran 2021

18

akaid

ŞİİR VE SANAT HİKEMİYATI'NDAN
-SANAT VE İHTİYAÇ-

suretiyle sünnet yerine getirilmiş
olur ve duşun püskürtücü ve gövdeyi
kaplayıcı gücünden ötürü, insanda
“değdi mi, değmedi mi?” şüphesine
yer kalmaz... Mesele sünnetlerin muradını kestirebilmekte...”(19)
Seyyid Abdülhakîm Arvâsî, 54.
mektubunda, Kur’ân ve Sünnet’e bakışta usûlü belirterek Ehl-i Sünnet
çerçevenin dışına çıkanları şöyle vasfediyor:
“Bu devirde İslâm dünyâsında
acâib zihniyetler, davranışlar görülmeye başladı. Meselâ, sık sık şöyle
lâflarla karşılaşıyoruz: “Efendim,
bu dediğiniz söz, şey Kur’ân’da veyâ
Hadîs’de, Sünnet’de var mıdır? Varsa,
kabûl! Yoksa, bana ne!” Böyle konuşanlar, Ehl-i Sünnet dışına çıkmış
oluyorlar. Çünkü Ehl-i Sünnet Müslümanları, dinî bilgileri din büyüklerinden, müctehidlerden, fıkh ilmi
âlimlerinden öğrenirler. Bu sûretle,
sapıtmamış olurlar. Dört mezhebden birine bağlanmayıp da eline bir
Kur’ân tercümesi, bir de Hadîs kitâbı
alıp müctehidlik taslayan kimseler,
kolayca sapıtırlar; şeytânın maskarası olurlar. “İlhâmımızı doğrudan
doğruya ana kaynaklardan, hakîkî
Kur’ân’dan ve Sünnet’den alacağız!”
fikri, uzaktan câzib ve mâkûl görünmekte ise de, hakikatte çok tehlikelidir. Mezhebleri kabûl etmemek
demek İmâm-ı Âzam, İmam Şâfiî,
İmam Mâlik, İmam Ahmed b. Hanbel Hazretleri’ni ve son derece büyük
allâmeleri ve önderleri inkâr etmek
mânâsına gelir. Ne kadar bozuk, sapık
bid’atler, reformlar varsa hep mezhebsizlikten gelmekte ve mezhebsizlik
kanalıyla girmektedir. Önüne gelenin
şahsî fikrini beyân etmesinden bıktık,
usandık! Benim bütün Müslüman
kardeşlerime, âcizâne tavsiyem şudur:
Ehl-i Sünnet Mezhebi’nden birisine
kuvvetlice bağlı bulunsunlar ve sâdece mezheb sâhibi âlimlerden ve hoca-

lardan bilgi edinsinler!”(20)
Hulasa olarak şunları ifade edelim:
Arvasî Efendi’nin sünnet ve hadis
bağlılığı fıkıh temelde olup edeb ve
tasavvufî boyutuyla iç içedir. Onda
zâhir bâtından, bâtın zâhirden ayrılmaz; fıkıhtan da zerre miktarı taviz
vermez. Hem küllî anlayış sahibi
fakîh olup hem de bütüne bağlı parça
(teferruat) olan füru-ı fıkıhta da ehliyet sahibi olup hiçbir noktada taviz
vermez. O, bütün iş ve amelinde bütüne talip olan bir anlayış sahibi idi.
Dipnotlar
1-Fuâd Âsım Arvas-Şaban Er, “Silsile-i Aliyye”nin Son Altun Halkası
Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri, Kutupyıldızı
Yayınları, İstanbul, 2019, s. 302.
2-Seyyid Abdülhakîm Arvasî, Hal
Tercümesi, Yayına Hazırlayan Suat
Ak, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul,
s. 13-61.
3-Arvas-Er, a.g.e., s. 1221.
4-Arvas-Er, a.g.e., s. 1219.
5-Arvas-Er, a.g.e., s. 1217.
6-Arvas-Er, a.g.e., s. 1220.
7-Arvas-Er, a.g.e., s. 1202-1203.
8-Arvas-Er, a.g.e., s. 1197.
9-Arvas-Er, a.g.e., s. 1213.
10-Arvas-Er, a.g.e., s. 1222.
11-Arvas-Er, a.g.e., s. 1206.
12-Arvas-Er, a.g.e., s. 1226.
13-Arvas-Er, a.g.e., s. 1228.
14-Buhârî, Vudû 10.
15-Arvas-Er, a.g.e., s. 928-933.
16-Arvas-Er, a.g.e., s. 933.
17-Arvas-Er, a.g.e., s. 857-874.
18-Necip Fazıl, O ve Ben, Büyük
Doğu Yayınları, İstanbul, 2017, s. 166.
19-Salih Mirzabeyoğlu, Necip
Fazıl’la Başbaşa, İbda Yayınları, İstanbul, 2019, s. 322.
20-Arvas-Er, a.g.e., s. 935.

IX. MÜLÂKAT
(Sanat ve İhtiyaç)
Şair-Müsaade ederseniz, şunu
eklemek istiyorum: Şuur seviyesinin her değişiminde gerçeklik seviyesinin de değişmesini
gözden uzak tutmazsak, eserde
müessiri görücü bir idrak seviyesinde ve parçaların toplamından
fazlayı görücülük içinde, herşey
güzeldir… Bilinmezin ifadesi
halinde “varlık, güzel nisbeti bir
harman” demekle, “varlık güzeldir” demek arasında, asıl değil,
diyalektik farkı var… Mahiyeti
yokluk olan eşyayı, bu vasfıyla
gören göz… Bugün fizikte, fizikî
realitenin eşyayı hayâle irca edici
idrakla ele alınabilmesi meselesi,
bir misâl; netice olarak, görene
ve görmeyene ait bir iş… “Allah’tan başka herşey batıl” idrakı
için, Mutlak Güzel O…
Bedî-Şimdi… Estetik davasına, “psikoloji-ruhîyat” davası
açısından da bakmak lâzım…
Duygu, his, sezgi… Güneşin batması, bir köylünün aklına hiç de
estetik olmayan akşam yemeği
düşüncesini getirdiği gibi, bir
fizikçinin zihninde de, aslında ne
güzel ve ne de çirkin olan yalnız
doğru ve yanlış olması muhtemel “tayf ” tahlili fikrini verir…
Güneş, ancak düşüncenin iç
vaziyetinde, ona sanatkâr gözler
iile bakan için güzeldir…
Şair-Şu hâlde estetik, ruhiyatın bir yönden başka bir şey
değildir.

Bedî-Burada dikkat edilmesi
gereken şudur… “Duygu-ruh”
plânını psikolojinin sahası
olarak gördükten sonra, yukarıdaki misâlden hareketle “genel
mânâda ve özel mânâda” estetiği psikolojinin bir dalı olarak
değerlendirmek mümkündür ki,
yanlıştır! Hem gerçek mânâsıyla
ruhiyata nisbetle psikolojinin
bir dal hüviyeti belirtmesinden
dolayı, hem de gerçek mânâsıyla ruhiyat yanında estetiğin de
psikoloji gibi bir beliriş nitelemesi belirtmesinden dolayı…
Böylece, genel mânâsıyla olsa
da, estetiğin, “ruhiyat” mânâsını
kapsayamayacağını da belirtmiş
oluyoruz; “tecelli edeni, tecellinin aynı bilmek” şeklindeki bir
yaklaşımda, “estetik sezgi” diye
özel türden bir sezgiyi kabul
etmemek ve doğrudan doğruya
“sezgi” ile “estetiği” aynılaştırmak, işin diğer yönünü, yani “bir
şeyin aynı, aynı olduğu şeyden
başkadır” hakikatini görememek
olur… Bu yüzdendir ki, yukarda
verdiğimiz misâlde, “estetiğin”
ruhîliğin bir yönü olduğunu
vurguladık.
Şair-Sanıyorum, “estetik incelenişi” davasına geldik…
(Devam edecek)
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf 52-54.
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Heypericum Perforatum -Kılıç Otu- (Sarı Kantaron)
Ramazan Sevinç
Herpericum Perforatum, Kılıç otu
ve Sarı Kantaron olarak da bilinir.
Bilinen 400’e yakın türü bulunmaktadır. Bunlar birbirlerine çok benzerler.
Kılıç otugillerden en yaygın olarak
kullanılanı Heypericum Performatum’dur. Diğerleri bu tür kadar
tesirli olmaz, derler... Öbürlerinden
farklı olarak sapı iki köşelidir. Ayrıca
yapraklarında küçük ve saydam yağ
gudeleri bulunur. 30-100 santim boylarında, gövdesinin üst kısmı oldukça
sık çatallaşır. Yaprakları karşılıklı
gövdeye oturmuş, uzunca, eliptik bir
yapıya sahip ve uçları sivridir. Yaprakları, alt taraflarda daha büyük, yukarı
çıktıkça küçülür. Hafif esmerimsi
yeşil renktedir ve tüysüzdür. Çiçekleri
altın sarısı renginde ve taç yaprakları
genellikle beş adettir. Çiçek yaprakları
da gövde yaprakları gibi eliptik bir yapıya sahiptir. Çiçeklerin göbeklerinde
25-30 adet sarı saplı, topuzcuklu döllenme tozlukları bulunur. Çiçeklerinin sıvısı kırmızı renklidir. Meyveleri
yumurta şeklinde, kırmızıdır; içi ise
siyah renkli silindir şeklinde tohumlarla dolu üç bölümden oluşur.
Ülkemizde yaklaşık 70 türü bulunduğu bilinmektedir. Bizim bahsettiğimiz Kılıç Otu’ndan ayırıcı olması
bakımından birkaç türünü şöyle sıralayabiliriz.
Anadolu Kılıç Otu (Heypericum
Barbatum); bu tür tüylü olduğundan dolayı ‘Sakallı Kılıç Otu’ diye de
anılır. Sapı yuvarlak, yaprakları iri ve
tüylüdür.
Benekli Kılıç Otu (Heypericum
Maculatum); sap ve yaprakları benekli, ayrıca sapı dört köşelidir.
Tüylü Kılıç Otu (Heypericum Hirsitim); yapraklarındaki tüy, saplarındaki tüylerden fazla olur.
Sarı Kılıç Otu (Heypericum Polyphyllum); çiçekleri sarı renkli ve sapı
dört köşelidir.
Dağ Kılıç Otu (Heypericum Montana); sapı yuvarlak, yaprakları seyrek
ve iridir.
Kılıç Otu Kutuplar hariç dünyanın
hemen hemen her yerinde yetişmektedir. Türkiye’de neredeyse her yerde
görmek mümkündür. Genellikle
ırmak ve göl kenarlarında, nemli
çimenlik ve meralarda, ormanların
ışık alan yerlerinde bulunma olasılığı
daha yüksektir. Günümüzde ilaç yapımında kullanmak için birçok ülke
özel olarak yetiştirmektedir.
Kılıç Otu, Haziran’dan Eylül’e
kadar toplanır. Havadar ve gölge bir
yerde kurutulur. Bitkinin çiçek ve
yaprakları kullanılacaksa kesinlikle
güneş altında kurutulmaz. Kuruduğu

Kılıç Otu çok faydalı
bir bitkidir. Genellikle
yaraları çok hızlı tedavi
etmesi ve teskin edici
özelliğiyle bilinir. Her
türlü yaralanmalarda
yaranın acısını alır,
enfeksiyon kapmasını
önler ve iz kalmayacak
bir şekilde tedavi
eder. Pek çok
alanda kullanılan
bir bitkidir. Eskiden
karın ağrılarından
rahatsız olan ve çok
ağlayan bebeklerin
karnına Kılıç Otu
yağı sürülürmüş ve
bebekler hemen
teskin olurlarmış. Anti
bakteriyel özelliğinden
dolayı virüs, bakteri
ve mantarlarda çok
etkilidir.

zaman, içeriğindeki eterik yağları
uçmadan havayla ilişiği kesilmelidir.
Aksi takdirde kalitesi oldukça azalır.
Yalnız kökleri güneşte kurutulur.
Onlarda aynı şekilde kurur kurumaz
havayla ilişiği kesilmelidir.
Kılıç Otu’nun kullanımı çok eski
çağlara dayanır. “Eski Hristiyanlar,
bu bitkinin kokulu ve kan kırmızısı
suyunu Hz. İsa’nın yaraları ve kanı ile
ilişkilendirirlerdi. Gerçekten de Kılıç
Otu yağı en iyi yara yağıdır; acıyı

azaltır, enfeksiyonu önler ve şifa verir.
Bu bitkiyi vaftizci Yahya’ya atfeden
efsanelerde vardır. Eski çağlarda başlarına Kılıç Otu’ndan çiçeklerle taçlar
yapan kızlar, Aziz Yahya Bayramı’nda
şenlik ateşlerinin çevresinde dans
ederlermiş. Dileklerin cevaplandığına
inanılan bu bayramın gecesi, bu bitkinin dalları suya atılır ve genç kızlar
müstakbel eşlerinin kim olduğunu
gösterilmesini beklerler ve kavuşmayı
dilerlermiş.” (1)
Kılıç Otu çok faydalı bir bitkidir.
Genellikle yaraları çok hızlı tedavi
etmesi ve teskin edici özelliğiyle bilinir. Her türlü yaralanmalarda yaranın
acısını alır, enfeksiyon kapmasını önler ve iz kalmayacak bir şekilde tedavi
eder. Pek çok alanda kullanılan bir
bitkidir. Eskiden karın ağrılarından
rahatsız olan ve çok ağlayan bebeklerin karnına Kılıç Otu yağı sürülürmüş
ve bebekler hemen teskin olurlarmış.
Anti bakteriyel özelliğinden dolayı virüs, bakteri ve mantarlarda çok etkilidir. Uçuklarda ve böcek ısırmalarında
da birebirdir. Vücudun iltihaplanmasını önler. Şişkinlikler, kabızlık ve gaz
sancıları, mide rahatsızlıklarını önler.
Gastridi (mide zarı iltihabı) tedavi
eder. Hemoroit, deri, boğaz, yutak
ve mukoza zarının iltihaplanmasına
sebep olan bakteriyel ve viral enfeksiyonları tedavi eder.
Kılıç Otu Çayı sinir yaralanmalarında, ağır kaldırma ve çarpmalardan meydana gelen şikayetlerde çok
faydalıdır. Trigeminal Nevralji (göz
ve çene sinirlerini nevraljisi) günde
2-3 bardak Kılıç Otu çayı ile tedavi
edilebilir.
Gudde (bez, beze) şişkinliklerinde, sırt ağrılarında, siyatik (aslı sinir
sıkışmasına bağlı ağrı), lumbago (genelde soğuğun etkisiyle bel bölgesinde oluşan ağrı) ve romatizma ağrıla-

rında Kılıç Otu Yağı ile ovulursa ağrıları dindirir. Çiçekleri Keten Tohumu
Yağı’nın içine konulup sürülürse
güneş yanıklarında ve haşlanmalarda
çok etkilidir.
“Depresyon, yatak ıslatma, isterik
(acı veren, duygu yüklü bir düşüncenin içe atılması, bastırılması sonucunda türlü ruh karışıklıkları, duyu
bozuklukları, kasılmalar, çırpınmalar,
kimi zaman inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu türü.) haller,
uyurgezerlik, konuşma bozuklukları,
rahatsız uykular Kılıç Otuyla tedavi edilebilir. Yaklaşık bir kova Kılıç
Otu’nu, sap, yaprak ve çiçekleriyle
beraber üstünü kapatacak şekilde bir
gün önceden soğuk suya doldurulur.
Ertesi gün bu su kaynama derecesine
kadar ısıtılır. Su küvet-havuz tarzı bir
yere dökülür. Hasta, böbrekler dışarıda kalacak şekilde suyun içine girer…
“Yarım banyo” tedavisi böyle yapılır.
“Tam banyo”da ise böbrekler suyun
altında kalacak şekilde suya girilir.
Kalb hizasına kadar suya girilir, kalp
ve çevresi suya girmemelidir. Suda 20
dakika beklenir. Sonrasında bir bornozla kurulanmadan önce ısıtılmış
bir yatakta 1 saat dinlenip terlemek
şifadır. Bu su birkaç defa daha ısıtılıp
kullanılabilir.
Haftada bir gün yarım banyo, altı
gün üst üste ayak banyoları (yarım
kova suya bir avuç Kılıç Otu konur ve
kaynama derecesinde ısıtılır. Su ılıdıktan sonra ayaklar içinde 20 dakika
bekler. Beklerken ovmakta fayda vardır.) her çeşit sinir hastalıklarına çok
fayda sağlar.” (2)
Dipnotlar
(1)Maria Treben – Tanrı’nın Eczanesinden Sağlık, Ruh ve Madde
Yayınları, s. 57.
(2)a.g.e., s. 59.

24 - 30 Haziran 2021

20

yorum

Sesler ve Suretler
Bahattin Yeşiloğlu
1970'’li yıllar evimize televizyon
geldi. Televizyon, insanları karşısına
alıp kendisine bağlayan sihirli kutu.
Anne ve babalarımızı kimilerinin ise
dedelerini esir alan, saatlerce başında
bekleten en büyük ahlak erozyonuna
uğratan sebeplerden biri. O zamanlar
kim televizyon alırsa komşular ziyarete giderdi. Bir bakıma televizyon
alan aileyi tebrik ederlerdi. Şimdiki
anne ve babalar televizyona yani
teknolojiye esir olmuşlardı. Birçok
maddi ve manevi şeyleri kaybeden
o zamanın nesli, şimdi de çocuklarının tablet, cep telefonu ve bilgisayar
mahkûmu olmalarının amili iken,
bu durumu dert ediniyorlar. Aslında
yaşadıkları hakiki bir acı ve ıstırap
değil. Hakikî manada acı ve ıstırap
olsa sorunun kaynağını önce kendilerinde görürlerdi. Kendilerine çeki
düzen vererek yavrularının temel
meselesine adam akıllı el atarlardı.
Hakiki manada acı ve ıstırap duysalar nihai manada bunun bir dünya
görüşü problemi olduğunu ve bu
dünya görüşüne nispetle tezatsız
bir sistem kurmak gerektiğini idrak
ederlerdi. Halkın Müslüman olduğu
yerde İslam ahlakının pıhtılaşarak
hukuk ve iktisat sisteminin oluşması, yaşanılan devletin de buna göre
dizayn edilmesi gerektiği bedahet
çapında anlaşılırdı.
***
Neyse 8 veya 9 yaşındayım. Televizyondan iğrenç bir ses duyuyorum.
İnsanı ürperten ve adeta “Bu insan
sesi olabilir mi?” dedirten iğrenç bir
ses. Daha o yaşta bana bunu dedirten
neydi acaba. Fıtratımda bana verilen
ve henüz bozulmamış ruhi sezgi olmasın. 1974 yılında televizyona baktım bana doğru konuşan kişi Oğuzhan Asiltürk idi. Şu an Saadet Partisi
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi.
***
Bülent Ecevit. Bu milletin kanını
emenlerden. Bu milletin diline ve
dinine düşman kesilenlerden. Bizim
insanımızın Ecevit hakkında olumlu
görüşlerini “Adamın malı mülkü yok,
diğerleri gibi yemedi içmedi.” şeklinde ifade ederler. Bunun aksine siyasetçiler için “Yedi içti lakin hizmet
de yaptı.” diyen azımsanmayacak bir
güruh da var. “Yemedi” yahut “yedi
ama hizmet de yaptı!” diyerek siyasiler hakkında müspet konuşanlar,
bu millette ahlaksızlığın tavan yaptığının göstergesidir. Niye mi? Çünkü
devlet adamı hizmetiyle ve adaletiyle
devlet adamıdır. Devlet adamı makamını kendine menfaat alanı olarak
kullanmaması ile devlet adamıdır.

Erbakan

Türk basınının
mertlerinden (!) Fatih
Altaylı, Oğuzhan
Asiltürk'ü Adnan
Oktar'ın evinde görmüş.
Biz Fettöş’ün ve Adnan
Hoca'nın sapıklığını
yazarken bunlar iç
içe… Adnan Hoca
kılıklı sapığın kitapları
Milli Gazete'de boy boy
reklam edilip okunması
için teşvik ediliyordu.
Gazete reklam için ne
kadar para almıştır
kim bilir?

Bizce ne o ne de bu… Her ikisi de
tarihin çöplüğüne atılması gereken
iki anlayıştır.
Ecevit… Yemeyen Ecevit’i “Onbirler” olayıyla biliriz. Hükümet
kurmak için diğer partilerden 11
milletvekillini ayartıp onlara bakanlık veren biri olarak… Yavuz Ağıralioğlu’nun hararetle savunduğu parlamenter rejimde bunlar çok kolay
oluyordu. Üç kâğıtçı tipleri kanuni
çerçeve içerisinde ayart ve iktidar ol.
Böylesi bir anlayış acaba bir milleti
nasıl yönetirdi? Nice kaybolan yıllar
gördük. Dürüst, yemeyen, demokrat
ve solcu bilinen beyefendi Ecevit’in

partisinden bir hanım, karşısına aday
olarak çıkınca parti kongresinde neredeyse katledilecekti. Bunun yanında Müslümanların asla unutmaması
gereken bir sahne. Fettöş’ün şefaat
ettiği Ecevit yemin töreni esnasında
meclis kürsüsünü kuşattırmış Merve Kavakçı’ya yemin ettirmemişti.
Bizim Milli Görüş mücahitleri de
bu durumu -Müslümanı çıldırtması
gereken bu hali- “mal mal” kılları kıpırdamadan hissiz bir şekilde seyretmişlerdi. Belli ki, beyefendiler provokasyona gelmiyorlardı. “Tüh sizin
adamlığınıza.” denilen bu tipler hala
ortalarda siyaset yapma, bu milletin
duygularını istismar etme derdinde.
Biraz utanma, biraz haysiyet sahibi

Kamalak

olsanız evlerinize girer ve bir daha
çıkamazdınız.
Sahi rahmetli Erbakan dilimize, dinimize düşman Ecevit ölünce
taziyeye gitmişti. Taziyeye gitmiş,
Rahşan Ecevit'i de sinirlendirecek
şekilde Ku’ran okumuştu. Acaba
kendisi yaşarken Başkan Tayyip Bey
vefat etseydi ona da taziyeye gider
miydi? Onun da ruhuna Kur’an okutur muydu?
***
Beden dili üzerine kitaplar okudum. Batı tandanslı kitaplar. Her kültür ayrı bir hassasiyete sahip olduğuna göre o kitaplar bizi tam anlatmasa
gerek. Veya batı düşünce ve yaşayış
tarzı başta biz olmak üzere her yeri

yorum
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Asiltürk
kuşattığına göre, herkes Batıya öykündüğüne göre, nispeten belirli bir
ölçüde izah edebilir. Beden dilinin
bizdeki şahikası Erzurumlu İbrahim
Hazretleri’nin Marifetnâme kitabıdır. Salih Mirzabeyoğlu’nun “İnsan”
adlı eserinde de beden diline dair
bahisler vardır. Her şey insandan
emaredir. Sûret fikrin tezahürü. O
yüzden tecrübe sahibi ve iyi gözlemci biri suretlere baka baka bir kanaat
sahibi olabilir. Bu kanaatini mutlak
hakikat olarak saymamak şartıyla
tabiî; mutlak hakikat olarak kanaat
getirirse hududu çiğnememiş olur.
Bu beden diline ait bize ait veya dıştan kitapları okuyunca bende insanların suret ve karakterleri üzerinde
ister istemez yoğunlaştım. Kendime
dair şuurlu veya şuursuz birtakım
karakter tesbitlerinde bulundum.
Gerdan... Mesela bir insan gıdığını kaldırıp kafasını hafiften eğip
boynunu aşırı gösteriyor ve insanlara üstten bakma temayülü gösteriyorsa kibirli ve kendini beğenmiş
biri olarak geliyor. Semra Özal,
Mesut Yılmaz'ın karısı Berna Yılmaz,
Taha Akyol ve Mustafa Kamalak bu
tespitime dair misaller.
Hayatımda Mustafa Kamalak
kadar kibirli kendini beğenmiş birine az rasgeldim desem abartı yapmış sayılmam zannediyorum. Aynı
zamanda zavallı ve acınası. Rabbim
bizleri böylesi şahsiyetler olmaktan
uzak eylesin.
Malum geçen hafta Milli Görüş’ün büyükleri birbirine düştü.
Birbirine atan-tutan, birbirlerini
ihanetle suçlayan şahsiyetsizlikler ve
güldürür sürtüşmeleri... Mustafa Kamalık’ın karısı Zübeyde Kamalak’ın
ağır sözleri, tenkit ettiklerine cehennemi gösteren ifadeleri… Daha önce
Mustafa Kamalak bir televizyon
programında, bir şahsı işaret ederek “onunla cennette bile yan yana

Hayatımda Mustafa
Kamalak kadar kibirli
kendini beğenmiş
birine az rasgeldim
desem abartı
yapmış sayılmam
zannediyorum. Aynı
zamanda zavallı ve
acınası. Rabbim bizleri
böylesi şahsiyetler
olmaktan uzak eylesin.
Malum geçen
hafta Milli Görüş’ün
büyükleri birbirine
düştü. Birbirine atantutan, birbirlerini
ihanetle suçlayan
şahsiyetsizlikler ve
güldürür sürtüşmeleri...
Mustafa Kamalık’ın
karısı Zübeyde
Kamalak’ın ağır
sözleri, tenkit
ettiklerine cehennemi
gösteren ifadeleri…

olmak istemem” demişti. Karı-koca
birbirine gayet iyi uymuşlar. Siyasi
olarak ne kadar hırs varsa, neler
söyletiyor insana. Bu sözleri ancak
itikaden sapıtmış tipler söyler. Rabbim bizleri bu duruma düşmekten
korusun. Ne olacaktı ki? Necip Fazıl,
Erbakan’ı tenkid etti diye Büyük
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Doğu külliyatını okuma, okutma.
Ehli sünnet dışı şahısların Mısır ve
Pakistan menşeili eserlerine kucak
aç. Kendini de gençlerinin ruhunu
ve kafasını da bu kitaplarla iğfal et.
Varacağı yer burasıdır.
Milli Görüşçü kardeşlerimiz ve
Akit Gazetesi’nden dostlar rahmetli
Erbakan’a ithafen “hocamız yıllar
öncesinden Fettöş hakkında bizleri
uyarmıştı” diye söylerler. Rahmetli
Erbakan hocamızın uyarılarını ne
biz, ne başkaları bilir, sadece bunlar uyarılardan haberdardır. Keşke
uyarılarını Milli Gazete’den okuma
bahtiyarlığına erseydik... Böylelikle
Erbakan hocamızın basiret ve ferasetini dile getirirdik. Oysa zavallı ve
acınası kibir dağı Mustafa Kamalak
“hocaefendi”nin medyasında cirit
atıp “hocaefendi”ye ne methiyeler
düzmüştü. 15 Temmuz olmadan
önceydi değil mi!.. Doğrusu bunlar
oy için her taklayı atarlar.
Sesler ve beden dili diyorduk…
Her şey insana dair. İnsanı anlatır.
Tasavvuftan pay alırsan bunları
görmek nasibi artar. “Sanat güneşi”
lakaplı bir Zeki Müren vardı. Sanat
müziğini katleden bütün ukdesi güzel cümle kurmak olan sapık bir insandı. Hiçbir zaman kanım ısınmadı
bu şahsa. Ne olursa olsun hiçbir
şekilde dinleme eğiliminde olmadım. Doğrusu Orhan Baba ve Ferdi
Abi ile yetinmeyi yeğledim. Bir gün
Özdemir Erdoğan, Zeki Müren’den
bahsederken, “Sesi nasıl böyle?
Erkek sesi mi yoksa kadın sesi mi?
Ne o ne bu. Ses erkekten erkek sesi
hüviyetinde çıkarsa güzeldir, ses kadından kadın sesi hüviyetinde olursa
anlamlıdır! Zeki Müren'de ne o ne
bu. Bu yüzden insan ruhunu yozlaştırır!” demişti… Bizim muhitimizde
böylesi bir sese yer yok. Sahi Özdemir Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün
sesini duysa nasıl bir tespit yapardı
acaba?..
Türk basınının mertlerinden (!)
Fatih Altaylı, Oğuzhan Asiltürk'ü
Adnan Oktar'ın evinde görmüş.
Biz Fettöş’ün ve Adnan Hoca'nın
sapıklığını yazarken bunlar iç içe…
Adnan Hoca kılıklı sapığın kitapları
Milli Gazete'de boy boy reklam edilip
okunması için teşvik ediliyordu. Gazete reklam için ne kadar para almıştır kim bilir? Sapıklıklar pompalanırken Ehli Sünnet’in pürüzsüz savunucusu Necip Fazıl’ın eserleri milli
görüş camiası tarafından yasaklandı.
Millî Gazete’de yazıyor diye “İsmet
Özel, Necip Fazıl'dan daha büyük
şair!” dediler. Şimdi yazmıyor ya İsmet Özel de “tukaka”dır herhalde.

1 TEMMUZ’DAN ITIBAREN
‘YENI NORMAL’
Kabine 21 Haziran Pazartetesi
günü bir kez daha toplandı.
Kabine sonrası açıklama yapan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
“Aşılamada dünyanın önde
gelen ülkeri arasında yer aldık. Bu
konuda oldukça iyi bir yere geldik.
Yaptığımız aşı sayısı 43 milyon
doza yaklaşmıştır. 1 Temmuz'da
başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e
çekiyoruz.
Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı
salgın yönetimi, çalışma rehberleri
takip edilecektir. HES kodu uygulaması sürdürülecektir. Konuyla ilgili
ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın
genelgesinde yer alacaktır.
(1 Temmuz itibarıyla) Kamu
kurum ve kuruluşlarında normal
mesai düzenine geçiliyor. Sırası
gelen herkesin aşı olması hayati
öneme sahiptir.”
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DEVLET ÜZERINE
OKUNMASI GEREKEN 16 KITAP
Üstad Necip Fazıl Kısakürek
İdeolocya Örgüsü’nde toplumun
her meselesine ve problemlerine
yeni bir dünya görüşü, yeni bir
devlet modeli getiriyor, çözüm
teklifi sunuyor ve bunu bir ideolocya
adı altında okuyucusuna sunuyor.
“Yeni nizam ve yeni insan” davası
güden eser 11 bölümden oluşuyor:
1. Adımız, Davamız, Manamız, 2. Doğu
ve Batı Muhasebesi, 3. Türkün
Muhasebesi, 4. Ana Kaynak: İslâm,
5. Tarih Hükmü: Nasıl Bozulduk,
6. Beklediğimiz İnkılap, 7. Beklediğimiz
İnkılabın Yönleri, 8. Devlet ve İdare
Mefkûremiz, 9. Temel Prensipler,
10. Hal ve Manzara, 11. Çilemiz ve Davamız.
Devlet Üzerine - Cicero
Devlet Üzerine, Cicero’nun Platon’un eserlerini örnek alarak yazdığı
diyalog şeklindeki eseridir. Eser, Platon ve Aristoteles’in devlet ve toplum
anlayışından izler taşımakla birlikte
devlete hizmet görevinin doğa tarafından insana verildiği düşüncesi
işlenir.
Yasalar Üzerine - Cicero
Devlet Üzerine isimli eserinin devamı olan Yasalar Üzerine, Platon’un
Yasalar isimli eseriyle benzerlikler
taşımaktadır. Diyalog tekniğini kullanan eser, hukukun doğal kaynaklarını, yasaların nasıl düzenlenmesi gerektiğini, sınıflar arasında toplumsal
uyumun nasıl sağlanabileceğini ele
alır. Hukukun doğal kaynaklarını ele
aldığı ilk kitabı, dönemin dinî uygulamalarına ve yasalarına, makamların
görevlerine dair görüşler izliyor.
Atinalıların Devleti - Aristotales
Atinalıların Devleti, tarihsel ve
sistematik iki bölümden oluşuyor.
Bu bölümlerde monarşiden oligarşiye geçiş, tyrannosluğun gelişmesi
ve devrilmesi, demokrasinin nasıl
geliştiği, en yüksek basamağa nasıl
tırmandığı gibi konuları işliyor. Yine
eserde yurttaşlık hakkı ve halk meclislerinin düzenleri, yetkileri ve işleri,
memurların devleti yönetmeleri ve
mahkemeler gibi konuları barındırıyor.
Politika - Aristoteles
Aristoteles, Politika’da devlet
topluluğunun nasıl biçimlenmesi
gerektiğini anlatıyor. Mutluluğa, en
yetkin toplum olan sitede erişebileceğine inandığı için, aileden başlayarak

tüm insan topluluklarını inceliyor.
Ardından çeşitli anayasaları gözden
geçiriyor ve yıkılacağını önceden
haber verdiği Kartaca anayasasını
eleştiriyor.
Bu eserdeki düşüncelerine göre,
bir devletin iyi olup olmaması, dış
formuna, baştakilerin sayısına bağlı
değildir. Devletin başında bir kişi,
birkaç kişi, ya da herkes bulunabilir,
devlet de buna göre biçim alır. Ancak
bir kişinin egemen olduğu biçimlerde, krallık doğru, zorbalık (tiranlık)
yanlıştır; birkaç kişinin egemen
olduğu biçimlerde, bilgi ve düşünüş
olarak en iyilerin başta bulunduğu
aristokrasi doğru, soy ve zenginliğe
dayanan oligarşi ise yanlıştır; herkesin egemen olduğu biçimlerde, yasal
bir düzen olan politeia doğru, yığının
bir anarşisi olan demokrasi yanlıştır.
Devlet - Platon
Devlet eseri, Sokrates ve yanındakiler arasındaki diyaloglardan ve
tartışmalardan oluşmaktadır. Platon
eserine adalet, doğruluk ve erdemin
ne olduğunu cevaplayarak başlamış,
insanın temel ihtiyaçlarından hareket
ederek, toplumun nasıl ortaya çıktığını açıklamış, mesleklerden yola çıkarak toplumsal ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların giderilme yolları üzerinde
düşünmüş ve konuyu insan, erdeme,
insanlığın ve hayatın amacına getirerek tüm bunların bir toplum halinde
devletin nasıl olması gerektiği sorusuna cevaplar aramıştır.
Kendime Düşünceler
Marcus Aurelıus
“Stoacı İmparator”, “Filozof İmparator” gibi sıfatlarla anılan Marcus
Aurelius, hükümdarlığının çoğunu

seferlerde geçirdi. MS 169 yılı sonlarında Germen kavimlerine karşı
düzenlenen bir sefer esnasında yazmaya başladığı Kendime Düşünceler,
Stoacılık özellikle de Roma Stoası
açısından büyük bir öneme sahiptir.
Sağlam bir eşitlik ve özgürlük inancına sahip olan Marcus Aurelius imparatorluğu boyunca doğayı bilip anlayarak yaşamaya çalışmış, her şeyin
ortasına insanı koymuştur. Günlük
olarak kaleme alınmış bir özdeyişler
ve düşünceler derlemesi denebilecek
Kendime Düşünceler eserinde kendinden önceki kralları ve filozofları
eleştirmekle kalmayıp, kendi kendini
de sorguya çekerek bir vicdan muhasebesi de yapıyor. Sonraki kuşaklara,
kilise düşünürlerine, Rönesans’a da
temel olan Kendime Düşünceler, Stoa
felsefesinin anlaşılması açısından
günümüzde de çok değerli bir kaynak
olma vasfını taşıyor.
İdeal Devlet - Farabi
Farabi, İdeal Devlet’te ideal bir
devletin nasıl olacağını, sosyokültürel
yapısının nasıl olması gerektiğini ve
liderinin nasıl olması gerektiğini ele
almaktadır.
İnsanın yaşamından
yönetilmesine kadar çeşitli
meseleleri eserinden işleyen Farabi;
Allah, varlık, insan, gök ve birçok
konuları da eserinde ele almış, bu
ilişkiler üzerinden devlet bahsine
geçmiş, devletin ideal bir çizgide
olmasıyla da ilişkilendirmiştir.
Eser, ideal bir devlet yapısının nasıl
olabileceğini, İslami felsefeye göre
nasıl ve neden var olduğumuzu
açıklamakta, erdemli şehir ve yöneticisinin de bu alanda nasıl davranması
gerektiğinin bilincini ortaya koymak-

tadır. Farabi, ideal devleti özellikle
İslam ve ahlakına dayalı bir İslâm
kültürü içerisinde ortaya koymuştur.
Siyasetname - Nizamülmülk
Nizamülmülk, Selçuklu sultanları
Alparslan ve Melikşah’ın veziri olarak
otuz yıl boyunca devlet yönetiminde
söz sahibi oldu, görüşleriyle sultanların kararlarını etkiledi. Siyasi bir
suikasta kurban gitmesinden kısa
bir süre önce hükümdarlık sanatı
konusunda düşüncelerini kaleme
aldı. Melikşah’ın devlet yönetimi
hakkında kapsamlı bir rapor istemesi üzerine yazılan Siyasetname,
Nizamülmülk’ün devlet adamı olarak
deneyimlerini aktardığı bir el kitabı
olmasının yanı sıra, edebi değeriyle
de yüzyıllardır dikkati çeken bir eserdir.
Devlet
İbn Haldun
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof,
siyaset ve devlet adamı İbn Haldun’a
göre, devletle toplum arasında, madde ve form arasında var olan ilişki
gibi bir bağ vardır. Devlet toplumun
sureti, toplum ise devletin maddesi
gibidir. Nasıl ki madde formdan,
form da maddeden ayrı olarak var
olamazsa aynı şekilde devlet veya
topumdan birinin var olmadığı yerde
diğeri de var olmaz.
İbn Haldun tarih yazıcılığını, toplumsal hayatın hallerini, bu hayatı
mümkün kılan siyaset ve devleti,
bunların oluş ve yok oluş şartlarını, insanların geçim yollarını ve bu
yolların hallerle olan bağının ortaya
konulmasını, hallerle birlikte ortaya
çıkan zorunlu sonuçları ve bir bütün
olarak tarihi anlaşılır kılmayı umran
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ilminin belli başlı meseleleri şeklinde ele alıyor.
Hükümdar - Machiavelli
Machiavelli, en ünlü yapıtı olan
Hükümdar’da ülkesinin işgalden
kurtulması ve tek egemenlik altında toplanmasını amaçlıyor. Bu
düşünce etrafında güçlü bir iktidarın nasıl oluşturulabileceği ve ne
şekilde sürdürülebileceğini ele alıyor. Egemenlik, askeri güç, ruhban
sınıf, bağımsızlık, devlet-birey-özgürlük ilişkilerini irdeleyen politik
bir başyapıt olarak dikkati çeken
Machiavelli, çeşitli devlet tiplerini,
bu devletlerin çeşitli kuruluş biçimlerini ve bu devletleri korumanın çeşitli yollarını inceliyor.
Ütopya - Thomas More
Yaşlı bir denizci Thomas More’a, son seyahati sırasında tesadüfen keşfettiği Ütopya adasını anlatır. Eserde adanın yönetim şekli,
yasama, yürütme ve yargılama
gücü, yurttaşların kamu haklarından yararlanmaları, bütün Avrupa
devletlerinin yapılanmasına örnek
oluşturulacağı düşünülen “ideal
devlet” ele alınmaktadır.
Leviathan - Thomas Hobbes
İngiliz filozof ve siyaset
kuramcısı Thomas Hobbes’un başyapıtı kabul edilen Levithan, dört
bölümden oluşmaktadır. İnsan,
devlet, Hıristiyan bir devlet ve karanlığın krallığı üzerine başlıkları
altında, ilk bölümde bilgi, erdem,
din gibi alanlara giriliyor. İkinci
bölümde devletin tanımı, oluşumu,
devlet türleri, devleti zayıflatan ve
çökerten sebepler, cezalar, ödüller;
üçüncü ve dördüncü bölümlerde
ise dinle devletin birbirine olan
bağı ve “Tanrı’nın buyrukları” olan
doğa yasalarından yola çıkarak,
ideal devletin nasıl oluşturulması
gerektiğinin yollarını göstermeye
çalışıyor.
Kanunların Ruhu Üzerine
Montesquieu
Aydınlanma döneminin en
önemli düşünürlerinden olan
Montesquieu, 1748’de yirmi yıllık
bir çalışmanın eseri olan Kanunların Ruhu Üzerine’yi yayımlattı.
Eleştiriler üzerine, 1750’de kitabın
savunmasını yazdı, ancak Katolik
Kilisesi 1751’de kitabı yasakladı. Bu
muazzam eser dünyadaki bütün
halkların kanunlarını, geleneklerini, usullerini ele alıyor; her bir topluma en uygun yönetim şeklini ve
kanunlarını saptıyor, bunun maddi
ve manevi gerekçelerini açıklıyor.
Toplum Sözleşmesi
Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau’nun
Toplum Sözleşmesi, yayımlandığı
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günden bugüne toplumların bir
arada yaşayışlarına ilişkin en temel
düşünce yapıtlarından biri olma
özelliğini sürdürüyor. Toplum
Sözleşmesi, Sivil toplum anlayışını
savunurken, siyasal yapılanmada
meydana gelen bozulmaların da
altını çiziyor. Eser, devletin rolünü
ve görevlerini, meşru siyasal bir
düzenin kurulması için gereken
uygun zemini; böyle bir düzen içerisindeki egemen yapının kökeni
ile işlevlerini; bütün gücü ve yetkileri egemen yapıdan alan ikincil
konumdaki hükümetin görevlerini;
özellikle Roma devleti örneğini
önüne koyarak sivil dinin işlevleri
ile adil bir topluma ilişkin değişik
konuları ele almaktadır.
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Ressam Correggio’ya
Ebu Kasım’ın Laneti Bulaşmış

İdeolocya Örgüsü - Necip Fazıl
Kısakürek
Üstad Necip Fazıl Kısakürek
İdeolocya Örgüsü’nde toplumun
her meselesine ve problemlerine
yeni bir dünya görüşü, yeni bir
devlet modeli getiriyor, çözüm teklifi sunuyor ve bunu bir ideolocya
adı altında okuyucusuna sunuyor.
“Yeni nizam ve yeni insan” davası güden eser 11 bölümden oluşuyor: 1. Adımız, Davamız, Manamız, 2. Doğu ve Batı Muhasebesi,
3. Türkün Muhasebesi, 4. Ana Kaynak: İslâm, 5. Tarih Hükmü: Nasıl
Bozulduk, 6. Beklediğimiz İnkılap,
7. Beklediğimiz İnkılabın Yönleri,
8. Devlet ve İdare Mefkûremiz, 9.
Temel Prensipler, 10. Hal ve Manzara, 11. Çilemiz ve Davamız.
Başyücelik Devleti
Salih Mirzabeyoğlu
Necip Fazıl’ın ortaya koyduğu
ve mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun tahlil ettiği ve müstakil eser
haline getirdiği “Başyücelik Devleti” tüm bu parya düzenlerine karşı
“Yeni Dünya Düzeni” teklif ediyor.
Eserde Başyücelik modeli, Başyüce
ve Yüceler Kurultayı, idare modeli,
seçim, halk divanı, hürriyet biçimi,
başkanlık biçimi, kamu düzeni,
icra ve denetleme gibi mevzular
alınıyor.
Demokrasi ve liberalizmden,
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve Avrupa Ortak Pazarı’na kadar; fikir
ve kuruluşlar plânında iç içe bir
yumak olarak şekillendirilen “Yeni
Dünya Düzeni”, Amerika Birleşik
Devletleri ve Avrupa’nın birbirleriyle rekabet ortamı içinde de olsa
bizim gibi ülkelere biçtikleri parya
statüsünde müşterek, bir hegemonya sistemidir... Tüm bu parya
düzenine hayır diyen eser, tüm
insanlığa yaşanmaya değer hayatı
vaadeden yeni bir dünya düzeni
kuruyor.
Derleme: M. Taha İnci

Oğuz Can Şahin
Antonio Correggio (1489-1534)
sanatın “bereketli toprakları”nda Toscano bölgesinde yetişmiştir. Vasari’ye
göre “dört dörtlük bir ressam” idi Antonio. Çağının üslubunu öyle kusursuzca benimsemişti ki, birkaç senede
saygınlık kazanan bir sanatkâr oldu.
Antonio geçimsiz birisi değildi fakat
arkadaşlarının dertlerine destek olacağım derken “makul ölçüleri” aştı. Irgat
gibi çalışıp durdu. Parma ve Lombardiya’da “mucizevî eserlere” imza attı.
En ehemmiyetlilerinden birisi “Ölmüş
İsa”, diğeriyse “Göğe Yükselen Meryem”in tasviri. Meryem tasvirini San
Giovanni Evangelistica’nın kubbesine
kondurdu. Parma şehrinin kapılarına
ise “Meryem ve Çocuk İsa” freskleri
yaptı. İtalyanların övündüğü, ehemmiyetli bir sanatçı Antonio.
Ailesi ve arkadaşlarının hepsinin
yükünü sırtında taşıyan sanatçı, hep
tasarruf yapma telaşındaydı. Nihayet
bu birikim ve tasarruf hırsı onu cimri
birine dönüştürdü.
Antonio harıl harıl çalıştığı bir günün sonunda altmış kronluk ücretinin
tamamını bozuk para olarak almış,
Parma’dan gitmek üzere yola koyulurken bozuklukları sırtına yükleyip
tabanları yağlamış. Güneşin altında
perişan olmuş ve biraz su içmiş, ateşi
başına vurunca da yıkılıvermiş. Yatağa düşmüş Antonio Correggio… Bir
daha da kalkamamış.
Floransalı bir soylu olan Fabio Segni, aşağıdaki şiiri Antonio’ya atfetmiş:

Hayatın ruhu ve ressamın dünyevi
uzuvlarına can veriyorken daha,
Üç güzeller Zeus’a yalvarmış: Aziz
Babamız, bizim resmimizi, n’olur,
Bundan başka bir el yapmasın; bu
görev ondan başka herkese yasaklansın.
Yakarıları yüce Olympos tanrısına
ulaşmış, o da delikanlıyı kapıp
Yukardaki yıldızlara kaçırmış,
kaçırmış ki bu kadar güzel yakından
resmedebilsin Üç Güzeller’in suretini
Çırılçıplak görebilsin onların güzelliğini.
Ebu Kasım’ın terliği
Cimri Ebu Kasım’ın terliklerinin
hikâyesi meşhurdur. Ebu Kasım, parayı bulduktan sonra hamama gider,
çıkışta kendi terliklerinin yerine “arkadaşım bana hediye almış” zannıyla
bir başkasının terliklerini giyer. Kendi
lanetli terlikleri de başlar belde belde
gezmeye… Terlik her nasılsa birisinin
camını indirir, parası Ebu Kasım’dan
kesilir. Kasım’ın terlikleri Bağdat’ta
bir su havuzuna düşer, havuz şehrin
su deposunun bir parçasıymış meğer,
terlikler boruları tıkar; görevi havuzu
temizlemek olan işçiler hemen terlikleri tanır. Kasım’a yine para cezası
gelince, bizimki terlikleri gömmeye
karar verir. Bunu gören komşusu Kasım’ın hazine peşinde olduğunu düşünüp halifeye bildirir, işte geliyor yeni
bir para cezası…
“Haddini aşan her şey zıddına
inkılab eder” düsturunu hatırımızda
tutarak, Antonio’ya Ebu Kasım’ın lanetinden bir parça bulaştığını söyleyebilir miyiz?

Tüm Turkuvaz Bayilerinde...
Adres: Mimar Sinan Mah. İmam Nasır Sok. No:14/12 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0216 553 56 71

