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Baran’dan...
Selâm ile…
11 Eylül 2001 tarihinde önce New
York’taki İkiz Kuleler’i ve ardından
da Pentagon’u hedef alan şehadet
eylemleriyle, İkinci Dünya Savaşı ile
Soğuk Savaş’ın galibi, ilahi (!) güçler
atfedilmiş dokunulmaz zannedilen
Amerika’ya dokunulmuş oluyordu.
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu'nun "Üçüncü binyılda, milenyum
dinlerinden başka hiçbir din kalmayacak!” diye, teknolojiyi kutsayan,
kuvantum fiziğinin şaman mistiği ile
bulaşıklığını dünyanın tam 1000 senelik geleceğinin programlanışı diye
putlaştıran BATI dünyası, 2000 yılına
girdikten 2 sene sonra AMERİKAN
ideolojisinin heykellerinden ünlü
ikisinin yerle bir oluşu ile şok oldu.
Yıldız savaşları hayâli, yerini yeryüzü
gerçeğine bıraktı. Rakibsiz değildiler
ve kendi hayâllerini başkasına gerçek
gibi yutturma devri geçmişti. Eskiden
İkiz Kuleler’in olduğu yer, bir devrin
battığı yerdir." tesbiti, ABD'nin kamuoyunda oluşturduğu algının yıkılmasının ne manaya geldiğini de izah
eder mahiyetteydi.
ABD bu yıkılışını toparlamak
amacı ve bahanesiyle Afganistan ve
Irak'ı işgal etmeye kalktı; fakat beklediği neticeyi alamadı. Madde planında olmasa bile bunca başarısızlıktan
sonra zihinlerdeki "Süper güç" imajı
yıkılmıştı bir kere. O günden sonra
hiçbir şey eskisi gibi olmadı. ABD'nin
baskı ve direktifleri üçüncü sınıf
memleketler tarafından bile kaale
alınmaz oldu.
Afganistan'a giren ABD Taliban'ı
bitirmeyi hedeflerken başarısızlıklarla
dolu geçen seneler boyunca kendi
kendilerini dişlemeye devam ettiler ve
bu esnada Afganistan toprakları onlar
için Mezaristan oldu. Koalisyon güçlerinden alınan takviye güç ve askeri
destek de Taliban'ı yenmeye yetmedi.
Taliban her gelen birliği püskürtmeyi
başarırken, askerî ve siyasî gücünü de
arttırmayı sürdürdü.
Bugüne gelecek olursak; geçtiğimiz 20 senelik zaman zarfında Taliban, Afganistan'ın birçok bölgesine
yeniden hâkim olmasını bildi. Her
geçen gün hakimiyetini arttırmayı
sürdürüyor. Bununla beraber ABD
ise geri çekilme takvimini başlatmış,
anlaşmaya uygun olarak 11 Eylül’e
kadar tüm NATO unsurlarının Afganistan’dan ayrılması için gerekli çalışmaları sürdürüyor.
Türkiye’ye gelirsek… NATO ile
beraber Afganistan’a giren fakat çatışmalara dahil olmayan, tarihî bağlar
sebebiyle Afgan halkı tarafından sevilen Türkiye, bugün hâlâ sahada 2001
şartlarına benzer bir hâl varmış gibi
hareket ediyor. Oysa aradan geçen 20
yılın ardından ABD’nin mağlubiyeti

artık tescillenmiş vaziyette. Galip
dururken mağlup ile anlaşmaya çalışmak ise eşyanın tabiatına aykırı.
Sırf ABD ile arayı düzeltme imkânı
olabilir diye ABD’yi hezimete uğratan
Taliban’a karşı konumlanmak gibi
bir hatanın yapılma ihtimali dahi
büyük bir sorun teşkil ediyor. Eğer
ki Türkiye, Kabil Havalimanının güvenliğini üstlenecekse bunu ABD ile
değil Taliban ile görüşmek suretiyle
yapmalıdır.
Kapağımızda bu meseleyi işlerken
“Türkiye’nin muhatabı ABD değil
onu hezimete uğratan Taliban’dır!”
manşetini attık. Kapak mevzumuzu
“Afganistan’da Türkiye’nin Tek Muhatabı Taliban’dır” başlıklı yazısında
işleyen Ömer Emre Akcebe, Afganistan’ın ABD için nasıl bir bataklığa
dönüştüğünü anlatıyor ve Türkiye’nin
seyretmesine gereken yol haritasına
dair fikirlerini paylaşıyor.
Kapak mevzumuz ile alakalı olarak Afganistan üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Araştırmacı Yazar
Halid Abdurrahman ile bir söyleşi
yaptık. Afganistan’daki vaziyetten
Türkiye-Taliban ilişkilerine kadar
mevzuyu enine boyuna konuştuğumuz bu söyleşiyi alaka ile okuyacağınızı düşünüyoruz.
Yazar, siyaset araştırmacısı ve
Mısır Wasat Partisi Karar Destek
Merkezi eski müdürü Yaser Abdel
Aziz, Mısır’da yaşanan zulmü Türkiye
kamuoyuna duyurmak maksadıyla
dergimiz için bir yazı kaleme aldı.
Çakal Carlos (Salim Muhammed)
geçtiğimiz hafta Venezüella’da gerçekleştirilen ALBA zirvesinden ve “Tüm
Dünyayı Esir Alan Yozlaşma Zehri”nden bahsediyor.
Abdulkerim Kiracı, İslamî ilimlerin birçok alanında eser veren
“Bâbertî”nin portresini çiziyor.
Bahattin Yeşiloğlu, “İktisadî Anlayışta Değişim” başlıklı yazısında
19. Yüzyılda Aydınlanma Felsefesi ile
beraber kültürel ve sosyal hayatı etkileyen değişimlerden bahsediyor.
Kâzım Albay, Üstad Necip Fazıl’ın
“Peygamber Merkezli İslâm Anlayışı”nı ele alıyor.
Faruk Hanedar, son günlerde
gündemde olan Sezgin Baran Korkmaz davası çerçevesinde “Türkiye’de
Haber Olmayan Satılık Gazeteciler
İddiası”nı işliyor.
Sinami Orhan’ın yazısının başlığı
“Garip İşler, Garip İddialar”.
Ramazan Sevinç, “Kurt Pençesi
Otu”nun faydalarını ele alıyor.
Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de
bulabileceksiniz.
Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle…
Allah’a emanet olun.
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Afganistan'da Türkiye'nin Tek Muhatabı Taliban'dır!
Ömer Emre Akcebe
Hayatlarımızda bazı ânlar vardır,
bunları hiç unutmayız ve ilginçtir
ki üzerinden zaman geçtikçe, ha-fızadaki tazeliğini yitirmemesi için
tekrar tekrar anlatırken ilâve edilen
görüşler ve üzerine yüklenen anlamlarla beraber bu ânları uzatırız.
Meselâ 9/11’in hatırasını ele
alalım. Bir akşam üzeriydi, evde çeşitli işlerle uğraşırken, televizyonda
açık olan haber kanalı da bana eşlik
ediyordu. Öyle zannediyorum ki
hiç unutmayacağım o ân böyle bir
esnada cereyan etti. Yoksa durup
dururken kimse bir tarihte yapmış
olduğu alelusul bir işi hatırlamaz;
fakat onunla beraber cereyan eden
hadise, yeri gelir son derece sıradan
bir şekilde işletilmekte olan zamana
bile anlam katar, hafızada bağlam
olarak değerini bulur.
Neyse, ilk uçakla İkiz Kulelere
yönelik feda eylemi yapılmış, bütün
televizyon kanalları mutad yayınlarını kesmiş, Amerikan televizyonlarının simultane tercüme edilen canlı
yayınları ile beraber ateş topuna
dönen binanın görüntüsü ekranlara
yansıtılmış ve yaşanmakta olan şeyin
ne olduğu anlaşılmaya çalışılıyordu.
Tam da Amerikan televizyonlarından birinden aktarılan bir konuşmadan, bu yaşananın kaza olabileceği
konuşulmaktayken, ikinci uçak
ufukta kadraja girdi ve adamın sözü
daha yayında yankılanırken süzüldü,
süzüldü ve İkiz Kulelerin diğerine
girdi.
İşte, tam bu esnada yaşananın
kaza olup olmadığını anlamaya çalışan o adamın ağzından “America
under attack!” cümlesi işitildi. Ekranda konuşan o adamı, ilerleyen dakikalarda bulunduğu okul gezisinde
açıklama yapan dönemin Amerikan
Başkanı George W. Bush da tasdik
edecek ve Amerika’nın zannedildiği
kadar da emniyetli bir yer olmadığı,
izlediği politikalar neticesinde hasıl
olan öfkenin günü geldiğinde Amerika’yı Amerika’da vurmaya muktedir
olduğu, Amerika’nın zannedildiği
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622 - Resullullah Efendimiz’in Kuba Mescidi’ni
inşa etmeleri.

gibi dokunulmaz olmadığı o gün,
“America Under Attack!” cümlesiyle
resmiyet kazanacaktı.
11 Eylül günü gerçekten de saldırı
altında olan Amerika, ilerleyen günlerde bu saldırının gerçekleşmesine
sebeb olan siyasetini değiştirmek
yerine tam aksine hareket ederek
Afganistan ve Irak başta olmak
üzere İslâm âlemini işgâl etmeyi
tercih etti. Bu siyasetin neticesinde
ise artık Amerika yalnız Amerika’da
değil, aynı zamanda Afganistan’da,
Irak’ta, Avrupa’da ve İslâm âleminin
neredeyse bütün beldelerinde saldırı
altına girdi.
Üstad Necib Fazıl’ın Amerika
hakkında yapmış olduğu “ahmak fil”
nitelemesini haksız çıkartmamak
için azamî derecede çaba sarf eden
Amerikalılar, 11 Eylül gününe kadar
dokunulamaz, erişilemez zannedilen
Amerika imajını kaybetmekle kalmadılar, Donald Trump dönemine
kadar Irak ve Afganistan’da sonu
gelmez ve kaybetmeleri mukadder
olan savaşı sürdürmekte ısrar ederek,
İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş’ın galibi olmak suretiyle elde ettikleri imajı da Afganistan’ın dağları
ile Irak’ın çöllerine gömdüler.
Burada bahsimizi biraz açalım.
İkinci Dünya Savaşı ve ardından Soğuk Savaş’la beraber iki büyük zafer
elde etmiş ve iletişim vasıtalarını da
büyük bir maharetle kullanarak “yenilmezlik” idrakini bütün dünya kamuoyunun zihinlerine zerk etmekte
muvaffak olmuş Amerika için maruz
kaldığı bu saldırı, her şeyden öte tılsımın bozulması, zihinlerde kurulu
hegemonyanın yıkılması anlamına
gelmiştir. Bugün dünya siyasetini
konuşurken artık çok kutupluluktan,

ikinci ve üçüncü dünya ülkelerinin
Amerika’nın emirlerini kayıtsız şartsız yerine getirmemesinden bahsedenler, bu değişimin milâdının İkiz
Kuleler’i hedef alan saldırı olduğunu
hâlen kavrayabilmiş değiller. Global
mânâda şuuraltı Amerika’nın zafiyetini gördü; fakat beş duyu organından gelen malûmata esir edilmiş
şuurlar, bugün bile Amerika’nın
bir saldırıya uğrayabileceğini ona
konduramamakta ve değişen konjonktürü görüyor, üzerine konuşuyor
olmasına rağmen hâlen ısrarla Amerika’yı vuranın Amerika olduğunu
savunmayı sürdürmektedir. Oysa ki,
İkiz Kuleler saldırısından sonra Afganistan ve Irak’ı bir domuz sürüsü
gibi çiğneyen Amerika’nın daha 20
sene olmamışken önce Irak’tan, şimdi de bütün NATO desteğine rağmen
Afganistan’dan nasıl kaçacağını şaşırmış hâli bile bu vaziyetten anlayanlara çok şey söylemelidir.
NATO’nun
Afganistan’ı İşgâl Girişimi
2001 Ekim'inin 7. gününde başlayan Afganistan işgâli, Amerika Birleşik Devletleri tarafından 11 Eylül
saldırıları gerekçesi ile yapılmıştır.
Bu, dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un “terörle mücadele”
gerekçesiyle başlattığı bir savaştır.
Amerikan harekâtının hedefi, Usame
bin Ladin'in yakalanması ve aynı
zamanda Taliban ve diğer Taliban
yandaşı güçlerin ortadan kaldırılması, böylelikle Afganistan'da iç güvenliğin sağlanmasıydı.
ABD ve Birleşik Krallık tarafından önce hava bombardımanı ile
başlayan saldırı daha sonra da takviye güçlerle beraber Afganistan'a
asker indirilmesiyle sürdü. 2002'de

Amerikan ve İngiliz askerleri Kuzey
İttifakı ile savaşa katıldı. Daha sonra
yaşanan gerginlikler üzerine NATO
güçleri (Koalisyon güçleri) Afganistan'a asker indirdiler. Daha sonra
Amerikan hükûmeti kalıcı barışı
sağlamak amacı ile bölgede asker
bulundurup varlıklarını hissettireceklerini açıkladı.
Başlangıçtaki saldırının vahşeti
Taliban’ı taktik bir geri çekilmeye
zorladı; fakat Taliban kuvvetleri yeniden toparlandılar ve uzun sürecek
bir askerî ve diplomatik savaşı bugüne dek sabırla sürdürdüler.
İşgâlin amacı olan El-Kaide'nin
hareketlerini kısıtlamak amacına
ulaşmadı.
Taliban ve diğer Taliban destekçisi güçler ortadan kaldırılamadı.
Afganistan’da Amerika ve başını
çektiği ittifakın istediği istikamette
değil de Taliban’ın arzu ettiği is-tikâmette bir iç güvenliğin tesis edilmesine ise az kaldı.
NATO Arkasına
Bakmadan Kaçıyor
Takvimler 29 Şubat 2020 tarihini
gösterirken, uzun süren görüşmelerin ardından Afganistan’da ye-nildiğini çok süslü zafer cümleleriyle
duyuran ABD ile Taliban arasında
anlaşma imzalandı. Ardından, ABD
Başkanı Joe Biden'ın, 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki Amerikan askeri
birliklerinin tamamen geri çekileceğini duyurmasının ardından, ülkedeki son ABD askerleri de resmen
çekilmeye başladı.
Türkiye-ABD-Afganistan
Türkiye ile ABD ilişkilerinde son
dönemde öne çıkan konular arasında
NATO güçlerinin çekilmesi sonrası
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki
havalimanının güvenliği ön plana
çıkıyor.
Bu konu, geçtiğimiz haftalarda
düzenlenen NATO Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
ABD Başkanı Joe Biden arasındaki
ikili görüşmede de ele alınmıştı.
Türkiye bu görüşmede son derece anlamsız bir şekilde Amerika’ya
NATO güçlerinin çekilmesinin
ardından Kabil'deki Hamid Karzai
Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeye devam etme teklifinde bulunmuştu.
Konuyla ilgili olarak 15 Haziran
günü, ABD'den teknik bir heyet Türkiye'ye geldi. Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelerin başladığını ve
devam ettiğini ancak henüz alınmış
bir karar olmadığını açık-ladı.
Kabil Havalimanının Önemi
İşgâlden sonra geçen 20 yılın
ardından çekilmenin başladığı bu
dönemde NATO için en önemli gündem maddesini başta Kabil olmak

1 - 6 Temmuz 2021

4
üzere Afganistan'daki kritik noktaların güvenliği oluşturuyor.
Taliban kısa süre içinde başkent
Kabil'i bırakarak dağlara çekilse de
görünen o ki sabırla, adım adım Kabil’e doğru ilerliyor.
Şu ana kadar Taliban ile yürütülen barış görüşmelerinden de Amerika’nın istediği şekilde bir sonuç
çıkmış değil. Bir başka ifadeyle ABD
ve NATO askerleri, Taliban ile bir
barış anlaşmasına varılmadan Afganistan'dan çekilmeye hazırlanıyor.
Üstelik son dönemde ülkedeki şiddet
olaylarında artış, çekilme sonrası
güvenlik konusunu Batı için daha da
önemli bir hale getiriyor.
Dağlık bir bölgede yer alan, deniz
ulaşımı olmayan ve karayollarında
ciddi bir güvenlik sıkıntısı bulunan
Afganistan'ın dış dünyayla bağının
kurulabilmesi için bu havalimanı
hayati bir role sahip.
Kabil Havalimanı, çekilme sonrası güvenliğin sağlanması konusunda
öncelikli yerler arasında yer alıyor.
Bazı ülkeler, Afganistan'daki
diplomatik misyonlarını tutmanın
ön koşulu olarak havalimanı ve hava
taşımacılığının güvenliğini öne sürüyor.
Dahası uluslararası yardım kuruluşları bu ülkeye gerekli insani yardımları bu havalimanını kullanarak
ulaştırıyor.
Taliban Bu Konuda Ne Düşünüyor?
Afganistan'da şu andaki en etkili
güç olan Taliban ise Türkiye'nin önerisine karşı çıktı ve tüm yabancı askerlerin çekilmesi çağrısını yineledi.
Reuters’a konuşan Taliban'ın Doha’daki Sözcüsü Suheyl Şahin, Türk
askerlerinin çekilmesi gerektiğini
söyledi.
Şahin, “Türkiye son 20 yılda
NATO güçlerinin bir parçasıydı, bu
nedenle ABD'yle 29 Şubat 2020'de
imzaladığımız anlaşma uyarınca çekilmeliler… Diğer taraftan Türkiye
büyük bir İslam ülkesi. Afganistan'la
tarihi bağları var. Gelecekte yeni
bir İslami hükümet kurulduğunda
onlarla yakın ve iyi ilişkiler içinde
olmayı umuyoruz.” diye konuştu.
Reuters ise Taliban’ın Türkiye'nin
önerisini reddetmesinin, topyekûn
bir savaşın Kabil'i tehdit etmesi durumunda Kabil’de misyonları bulunan ülkelerin ve örgütlerin personellerini nasıl güvenli bir şekilde tahliye
edebilecekleri konusunda ciddi soru
işaretleri yarattığı yorumunu yaptı.
Hadiseyi Toparlayalım
Amerika ve NATO’nun askerî
güçleri Afganistan’dan çekildikten
sonra Kabil’de kalacak olan Batılı
misyonların, olası bir Taliban saldırısı durumunda tahliye edilebilmesi
için Kabil Havalimanının güvenliği
son derece önemli bir hâl almış bulunuyor.
Türkiye ise Amerika ile yaşamakta olduğu siyasî gerilimi aşmak adına

ateşle oynamak bahasına Batılı misyonların emniyetinin sağlanması için
Kabil Havalimanı’nın güvenliğine
talib oluyor.
Afganistan’da Yenilenlerden
Biri de Türkiye’dir
Bizde umumî bir rahatsızlık var,
yaşanan hadiseleri yalnız belli başlı
açılardan ele alıyor ve işin kötü yanı
bir süre sonra bu dar açıdan görünen
resme de inanıyoruz.
Türkiye, NATO ile beraber Afganistan işgaline iştirak etmiştir ve NATO’nun Taliban tarafından mağlubiyete uğratılmasıyla beraber Türkiye
de bu savaşta yenilmiştir.
Türkiye dinî gerekçelerle NATO’nun Afganistan’daki askerî operasyonlarına iştirak etmemiş olsa da
onun dışında kendisine tevdi edilen
bütün görevleri bugüne kadar yerine
getirmiştir. Taliban da bugüne kadar
dinî gerekçeler ile Afganistan’daki
NATO unsurları arasında Türkiye’ye
iltimas geçmiştir. Karşılıklı gelişen
bu anlayış, Türkiye’nin NATO kuvvetleri ile beraber Afganistan işgaline
katıldığı ve NATO ile beraber Taliban tarafından mağlubiyete uğratıldığı gerçeğini değiştirmez. Bununla
beraber Amerika’nın Taliban ile
yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde
NATO ile beraber bütün yabancı
güçlerin Afganistan’dan çekilmesi
kararından Türkiye vareste değildir.
Afganistan’da Türkiye’nin
Tek Muhatabı Taliban’dır
Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nın
güvenliğini üstlenmesiyle ilgili olarak Taliban “Türkiye son 20 yılda
NATO güçlerinin bir parçasıydı, bu
nedenle ABD'yle 29 Şubat 2020'de
imzaladığımız anlaşma uyarınca çekilmeliler… Diğer taraftan Türkiye
büyük bir İslam ülkesi. Afganistan'la
tarihi bağları var. Gelecekte yeni
bir İslami hükümet kurulduğunda
onlarla yakın ve iyi ilişkiler içinde
olmayı umuyoruz.” demişti.
Bu ne demek? Türkiye, sen NATO
ile beraber buraya geldin. Şimdi
NATO ile beraber buradan git. Sonra Amerika, şu, bu değil, biz oturur

konuşuruz. Anlaşırsak sen bu sefer
NATO’nun bir parçası olarak değil,
Afganistan’ın davetlisi olarak buraya
tekrar geri gelirsin.
Taliban ne kadar açık, net ve basit
bir şekilde derdini anlatıyor değil
mi?
Türkiye ne yapıyor? Hâlâ Amerika ile yok bilmem ne görüşmesi,
yok güvenlik bir şey toplantısı falan...
Hop, siz farkında mısınız bilmiyoruz
ama biz bir kez daha hatırlatalım,
Amerika Afganistan’da tıpkı daha
önce SSCB’nin yenildiği gibi bütün
NATO ile beraber mağlub edildi ve
oradan kaçıyor biliyorsunuz değil
mi? Biliyorsanız Amerika ile ne görüşüyorsunuz? Bilmiyorsanız… Ona
hiç girmeyelim.
Yapılması Gereken
Şu saatten sonra Türkiye Afganistan’da bir rol üstlenmek istiyorsa
ya NATO ile beraber Afganistan’dan
ayrılacak ve Taliban ile yapacağı
görüşmelerden sonra karşılıklı rıza
çerçevesinde bu kez NATO’nun bir
parçası olarak değil Afganistan’ın
müttefiki olarak oraya gidecek yahut Taliban’a rağmen Amerika ile
görüşmelerine devam edip, orada
NATO’nun bir parçası olarak kalacak
ve bu sefer de ona göre muamele
görecek.
Amerika ile Türkiye arasındaki
gerilimin dozunu düşürmek için Taliban’la Afganistan’da çatışmayı göze
almak hangi süper zekânın fikriyse,
bu fikri de her kim benimsemişse
hepsini birden buradan kutluyoruz.
Evet, bir kez daha tekrar edecek
olursak, birinci yapılması gereken
Türkiye’nin NATO ile beraber Afganistan’dan çekilmesi ve eğer orada
bulunmak istiyorsa bunu oradaki
hakiki muhatab Taliban’la görüştükten sonra kararlaştırmasıdır.
İkinci yapılması gereken ise burnumuzu b.ktan çıkarmayan binlerce
yıllık devlet geleneği palavrasını bir
kenara bırakıp, Taliban’la yapılacak
anlaşma çerçevesinde, Amerika’yı
ve işbirlikçilerini bir yandan vuran,
vurmaya devam ederken masaya

kapak

oturtan, masada mağlubiyeti ikrar
ettirip Afganistan’dan çekilmeye
ikna eden, Amerika çekilme kararını
aldığı ve hatta çekilmeye başladığı
ândan bugüne kadar da kararlılığının
göstergesi olarak vurmaya devam
eden Taliban’a yetiştirilmek üzere
diplomat gönderilmesidir. Amerika
ve Avrupa’daki balo salonlarında
yetişen diplomatları gördük, biraz
da Tora Bora dağlarının eteklerinde
diplomat yetiştirelim. Hem böylelikle bir memleket ile alâkalı anlaşma
yapılması gerekenin o ülke ile girdiği
savaşta yenilen ve ardına bakmadan
kaçan işgâlciler değil de, o memleketin gerçek sahibleri olduğunu bilen
diplomatlar yetiştirmiş oluruz.
Biz Hiç Unutmayacağız
Hiç unutmayacağımız ânlar demiş ve hadiselerin posasını yığmıştık. Afganistan kıssasından bizim
aldığımız hisseye gelecek olursak.
Biz, Amerika’nın Amerika’da vurulabileceğini, Amerika’nın girdiği hiçbir
harbi kazanacak iradesi olmadığını,
çizdiği holografik imajın ardındaki hakikatin hiç de sanıldığı kadar
muktedir olmadığını ve imkânın ihaneti ne derecede olursa olsun bunun
bir muharebenin kazanılması noktasında hiçbir ehemmiyeti olmadığını
mıh gibi aklımıza kazıdık ve hiç ama
hiç unutmuyoruz.

3 Temmuz
1993 - Ahmet Alan ve
Ahmet Öztürk’ün
Sivas’ta şehadeti.
4 Temmuz
1546 - Barbaros’un
vefatı.
5 Temmuz
1980 - Sedat
Yenigün’ün İstanbul’da
şehadeti.
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TALİBAN HIZLA İLERLİYOR
Taliban'dan yapılan açıklamaya göre
son 2 ayda Taliban'ın kontrolüne
geçen ilçe sayısı 45'i aştı.
İşbirlikçi Afganistan hükümetinin
Gazne Milletvekili Hudad İrfani,
basına yaptığı açıklamada, militanların, Gazne'nin Hoca Ömeri, Vaiz ve
Mukur ilçelerine eş zamanlı saldırılar düzenlediğini söyledi.
Saldırılar sonucu söz konusu üç
ilçenin Taliban kontrolüne geçtiğini
ifade eden İrfani, güvenlik güçlerinin
bu ilçelerden geri çekildiğini belirtti.
İrfani, Taliban'ın bu gidişle Gazne
vilayetinin tamamını ele geçirebileceği uyarısında bulundu.
Taliban'dan yapılan açıklamada
ise son 29 Haziran’da 3 ilçenin kontrol altına alındığı belirtildi.

Taliban, 20 Haziran'da kuzeydeki
Belh ve Samangan vilayetlerinde iki
ilçenin, 21 Haziran'da da Belh'in
Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh
ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.
Son 2 ayda Taliban'ın kontrolüne
geçen ilçe sayısı 45'i aştı. Ülkenin 34
vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.
Afganistan topraklarındaki 407
ilçenin yaklaşık 190'ında çatışmalar
devam ediyor.
Yerel yetkililerden derlenen bilgilere göre, Taliban, kent merkezleri
hariç ülke topraklarının yüzde 50
ila 70'ini elinde bulunduruyor. Yerel
yetkililerden derlenen bilgilere göre,
Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere
ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60
kadar ilçedeki bazı beldeler işbirlikçi
güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

İŞBIRLIKÇI KABIL HÜKÜMETI
KORKUDAN TITRIYOR!
İşbirlikçi Afgan Hükümeti
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık
Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil ve ilçelerinde geçici
olarak motosiklet kullanmanın
yasaklandığını söyledi.
Durum bazı Kabil sakinleri
için sorun oluştursa da bu konuda halkın güvenlik güçlerine

destek olmasını beklediklerini
ifade eden Aryen, yasağa uymayanların motosikletlerine el
konulacağını belirtti. Bu yasağın
nedeni henüz açıklanmasa da artan güvenlik tehditleri nedeniyle
uygulamaya konulduğu tahmin
ediliyor.

650 ASKER KALACAKMIŞ
Taliban'ın Siyasi Ofis sözcülerinden Suheyl Şahin, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine dair
açıklamalarda bulundu. El Cezire'ye
konuşan Şahin, ABD'nin Afganistan'da kalmaya devam etmesi
halinde, kendilerinin de saldırılara
devam edeceğinin altını çizdi.
AP'nin ABD yetkililerine dayandırdığı haberlere göre ABD, çekilme
süreci sonrasında da Afganistan'da
diplomatik misyonların güvenliği

için yaklaşık 650 asker bırakmaya
karar verdi.
Haberde bu askerlerin ülkedeki
ABD Büyükelçiliğini korumak için
de Afganistan'da kalacağı ifade
ediliyor.
Bölge uzmanları 650 askerden
oluşan bir gücün, diplomatik bir
misyonu korumak için oldukça
fazla olduğu ve diplomatik teamüllerin ötesinde bir anlam ifade ettiği
görüşünde.

"TALIBAN ÜZERINDEKI
ETKIMIZ AZALDI!"
Pakistan Başbakanı İmran Han,
ABD'nin Afganistan'dan askerlerini
çekmek için tarih vermesinin ardından Taliban üzerindeki etkilerinin
azaldığını söyledi.
Han, New York Times gazetesine
video konferans aracılığı ile verdiği
röportajda, ABD-Pakistan ilişkileri,
Afgan barış süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Afgan barış görüşmelerini
anlaşmaya vardırma konusunda
Pakistan’ın Taliban'ın müzakerelere
dönmesi amacıyla elinden geleni
yaptığını vurgulayan Han, ABD'nin
bu ülkeden askerlerini çekmek için
tarih vermesinin ardından Taliban
üzerindeki etkilerinin azaldığını
ifade etti.
Han, söz konusu durumun sebebini ABD’nin çıkış tarihi vermesine
bağlayarak, "Taliban, temelde zafer

iddiasında bulundu. Savaşı kazandıklarını düşünüyorlar. Bu nedenle
onları etkileme yeteneğimiz, kendilerini daha güçlü hissettikleri için
azaldı." dedi.
Pakistan’ın şu anda Taliban’a
askeri bir zafere gitmemesi gerektiğini söylediğini anlatan Han, "Eğer
onlar topyekun bir zafere giderse
bu, uzun süren bir iç savaş anlamına gelecek. Afganistan’dan sonra
iç savaştan etkilenecek diğer ülke
Pakistan olacaktır." diye konuştu.
Gelecek vizyonlarının ekonomilerini ayağa kaldırmak ve Afganistan üzerinden Orta Asya ile ticaretlerini geliştirmek olduğuna dikkati
çeken Han şunları söyledi:
"Orta Asya ülkeleriyle çok iyi
ticaret anlaşmaları imzaladık fakat
biz oraya sadece Afganistan üzerinden gidebiliriz. İç savaş çıkarsa her
şey boşa gider."
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YAŞADIKLARINI
HESABA KATMALI

1

990’lardan bu yana Türkiye
Afganistan’da nasıl bir politika
seyrediyor? Hangi grupları,
hangi maksatla destekliyor?
Türkiye’nin Afganistan politikası,
takip ettiğim kadarıyla net çizgilerle
belirlenmiş değil. Afganistan’da ABD
ile Taliban arasında 20 yıldır devam
eden ve imzalanan anlaşmayla sonuna doğru gelinen savaşın geçmiş
yıllarında Türkiye’nin bu ülkede etkin
bir misyona sahip herhangi bir rolü
bulunmamaktaydı. ABD’nin Afganistan’dan çekilme süreciyle birlikte Türkiye ani bir kararla Kabil Uluslararası
Havaalanı’nın güvenliğini sağlamak
için bir teklifte bulundu ve böylece
Afganistan konusu bir anda Türkiye
kamuoyunun gündemine geldi. Dolayısıyla Afganistan’ı yeni gündemine
almış bir ülke olarak 1990’lardan bu
yana izlenilen politikadan bahsetmek
pek mümkün değil. Hangi grupları
hangi maksatla desteklediği sorusuna
ise şu şekilde cevap verilebilir: Türkiye Afganistan’da etnik dinamiklerle
hareket eden bir ülke. Dolayısıyla
desteklenen gruplar varsa eğer, bunların desteklenme amacı tamamen
etnik temellere dayanmaktadır. Mesela Raşid Dostum örneği.
Raşid Dostum-Türkiye ilişkisinden bahsedebilir misiniz? Türkiye
bu derece yozlaşmış bir tip ile niçin
hala iş tutuyor?
Savaş ağası Raşid Dostum Türkiye
ile oldukça iyi ilişkilere sahip olan bir
isim. Dostum ailesinin Türkiye ile
olan ilişkileri kamuoyunun gündemine gelenlerden daha ileri seviyede.

Türkiye’nin Kabil
Uluslararası
Havaalanı’nın
güvenliğini sağlama
konusundaki ısrarının,
en çok ABD ile olan
gergin ilişkileri bir nebze
de olsa hafifletmeye
çalışmasından
kaynaklandığını
düşünüyorum. Özellikle
Rusya’dan satın alınan
S-400’ler konusunda
ABD’nin tavrında
geri adım atmaması,
Türkiye’yi, ABD’yi biraz
tavizkar davranmaya
yöneltecek hamleler
içerisine sokuyor.

Kendisini takip edenler bu detayları
bilecektir. Bir önceki sorunun yanıtında belirttiğim gibi, Türkiye’nin
Raşid Dostum ile birlikte hareket
etmesinin, desteklemesinin temel
nedeni Dostum’un Özbek asıllı bir
isim olması. Yani etnik dinamikler.
Halbuki Raşid Dostum, Afganistan
sahasında dönemine göre neci olması
gerektiyse ocu olmuş bir şahsiyettir.
Afganistan’ın kuzeyinde kendi taraftarları gibi peşinden gelen kitleler
dışında sahadaki dengelere etki ede-

bilecek bir misyona sahip değildir.
Türkiye’nin yeni Afganistan misyonundan bahsederken, Dostum ailesinin bu misyon üzerinde etkili olmuş olabilmesi ihtimalini de eklemek
gerekiyor. Nitekim Raşid Dostum’un
oğlu Batur Dostum, Ankara’da en az
babası kadar tanınmış bir şahsiyetti.
Yine de Raşid Dostum’un Afganistan’da birçok savaş suçuna karıştığı
iddiaları gündemde. Bu suçların
Taliban ile geçmiş dönemde yaşanan
çatışmalarda işlendiği ifade ediliyor.
Yine Raşid Dostum’un Afgan siyasi
rakiplerine yönelik “cinsel istismar”
suçlamaları da epeyce başını ağrıtmış, bir dönem bu suçlamalar yüzünden Türkiye’ye kaçmak zorunda
kalmıştı. Daha sonra Türkiye’nin arabuluculuğuyla yeniden Afganistan’a
dönmüş ve kısa bir süre sonra kendisine “Mareşal” unvanı verilmiştir.
Taliban’ın Türkiye’ye, Türkiye’nin Taliban’a bakışı nasıl? Türkiye ile Taliban arasında geçmişte
gerginliğe sebep olan hadiseler yaşandı mı, bunlar nelerdir?
Açıklamalarından anlaşıldığı
kadarıyla Taliban, Türkiye’yi NATO
üyesi bir ülke olarak görüyor ve
buna göre muamele ediyor. Özellikle
Türkiye’nin yeni Afganistan misyonuyla birlikte işgal sonrası süreçte
bu ülkede kalabileceğini açıklaması
sonrasında Taliban’ın verdiği tepki
bunu net olarak gösteriyor. Taliban’ın
açıklamasında Türkiye’nin Afganistan’ı terk eden diğer NATO ülkelerinin izlediği yolu izlemesi gerektiği
belirtilmişti.

Türkiye’nin geçmiş dönemde
Afganistan’da Taliban ile doğrudan,
kasıtlı bir şekilde yaşadığı herhangi
bir gerilimli süreç bulunmuyor. Tabii
ki burada savaş sahasının dinamiklerinden kaynaklanan bazı olayları ayrı
tutmak gerekiyor. Nitekim geçtiğimiz
dönemlerde Afganistan’da Türkiye’ye ait bir askeri helikopter düşmüş
(2012) ve bundan Taliban sorumlu
tutulmuştu. Yine bir başka helikopter
düşmesiyle ilgili olarak da (2010)
Taliban sorumlu tutulmuş ancak her
iki olayında daha sonraki soruşturmalarda kaza sonucu yaşandığı açıklanmıştı.
Türkiye ile Taliban, Afganistan
sahasında şu ana kadar karşı karşıya
gelmiş değil. Türkiye Afganistan’da
diğer NATO ülkelerinin aksine daha
arka planda bir görev yürütüyor.
Türkiye bölgede özellikle insani yardım faaliyetleri ve Kabil hükümeti
güçlerine verilen askeri eğitimlerle
kendinden söz ettiriyor.
Türkiye’nin Kabil Havaalanı konusunda bu kadar ısrarcı olmasını
neye bağlıyorsunuz? NATO misyonu içinde hareket ettiği takdirde
bu hususta Taliban ile anlaşabilme
ihtimali var mı?
Türkiye’nin Kabil Uluslararası
Havaalanı’nın güvenliğini sağlama
konusundaki ısrarının, en çok ABD
ile olan gergin ilişkileri bir nebze
de olsa hafifletmeye çalışmasından
kaynaklandığını düşünüyorum. Özellikle Rusya’dan satın alınan S-400’ler
konusunda ABD’nin tavrında geri
adım atmaması, Türkiye’yi, ABD’yi

söyleşi

biraz tavizkar davranmaya yöneltecek
hamleler içerisine sokuyor.
Afganistan, Türkiye için öncelikli
misyon edinilebilecek bir bölge olmanın çok uzağında. Ayrıca ABD örneği
henüz taze bir şekilde ortada dururken Türkiye’nin Afganistan konusunda bu şekilde bir misyon edinme
ısrarı içerisinde olması, Türkiye’nin
içinde bulunduğu ekonomik durum
ve askeri kapasite bakımından oldukça ters düşen konulardır. Evet, Türkiye askeri anlamda oldukça güçlü
bir konumdadır bu bir gerçek olarak
ortada duruyor. Ancak yakın tarihte
Sovyetler Birliği ve ABD gibi ülkelerin Afganistan sahasında edindiği
sonuç da ortada durmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin bu ülkede yeni
bir misyon edinmesi hali hazırda
Afganistan’daki yaklaşık 500 askerler
mümkün değildir.
Burada Türkiye’nin işgal sonrası
süreçte Afganistan’da kalıp güvenliği sağlama konusundaki ısrarına,
ABD’nin yeşil ışık yakmış olmasını
da ayrıca değerlendirmek gerekiyor. ABD kendi çıkarına bir şekilde
hizmet etmediği sürece Türkiye’nin
Afganistan’da işgal sonrası süreçte
saatler dahi geçirmesinde izin verebilecek bir siyasete ve askeri stratejiye
sahip değildir.
Ancak gelinen süreçte Türkiye’nin
tek başına olmasa dahi Afganistan’da
ABD çıkarları doğrultusunda kurulacak yeni görev misyonunda bir rol
edineceği kesin gibi. ABD açısından
Kabil Havaalanı’nın güvenliği oldukça önemli. Her ne kadar 20 yılın sonunda yaşadığı askeri yenilginin ardından bu ülkeyi terk ediyor olsa da
ABD için Afganistan’daki diplomasiyi
sürdürebilmek oldukça önemli. ABD
gibi bir ülkenin geçmiş dönem kazanımlarını bir çırpıda yok etmesi
düşünülemez. Ancak burada hızlı bir
ivme kazanan Taliban etkinliğini de
hesaba katmak gerekli.
Daha önce de bahsettiğim gibi
Taliban’ın bu konuda Türkiye ile
anlaşma ihtimali oldukça düşük.
Çünkü Taliban’ın açıklamalarını okuduğunuzda Türkiye’yi net bir şekilde
NATO ülkelerinin arasında konumlandırdığını görüyoruz. Tabiî burada
Türkiye ile gelecek dönemde iyi ilişkilere sahip olma isteklerini de dile
getirmiyor değiller. Ancak Taliban’ın
gerek ABD’ye gerekse NATO ülkelerine yönelik şu an söylediği tek şey
Afganistan’ı bir an önce terk etmeleri
gerektiği.
Taliban’ın Trump döneminde
imzalanan Doha Anlaşması’nda üzerinde durduğu en önemli konuların
başında, hatta müzakeresi en uzun
süren konuların başında tüm yabancı
güçlerin Afganistan’ı terk etmesi konusu geliyordu.
Öte yandan ABD işgali sonrası
süreçte Türkiye’nin ve herhangi bir
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Türkiye’nin işgal sonrası
süreçte Afganistan’da
kalıp güvenliği sağlama
konusundaki ısrarına,
ABD’nin yeşil ışık
yakmış olmasını da
ayrıca değerlendirmek
gerekiyor. ABD kendi
çıkarına bir şekilde
hizmet etmediği
sürece Türkiye’nin
Afganistan’da işgal
sonrası süreçte saatler
dahi geçirmesinde izin
verebilecek bir siyasete
ve askeri stratejiye
sahip değildir.

başka NATO ülkesinin Afganistan’da
asker bulundurması, Taliban ile ABD
arasında imzalanan anlaşmanın
da ihlal edilmesi anlamına geliyor.
Anlaşmada Afganistan’daki yabancı
güçlerin tamamen çekilmesi şartı
Taliban tarafından özellikle üzerinde
durulan bir maddeydi.
Taliban Türkiye’nin bu ısrarı
karşısında ne düşünüyor?
Taliban’ın basın ofisinden konuyla
ilgili yapılan açıklamalarda Türkiye’nin ismi verilmeden tüm yabancı
güçlerin Doha Anlaşması’ndaki
taahhütler kapsamında Afganistan’ı
terk etmesi gerektiği vurgulanıyor.
Aksi taktirde Afganistan’da kalmaya
devam eden güçlere “işgalci” muamelesi yapılacağı yani doğrudan
hedef alınacağı belirtiliyor. Taliban’ın
bu süreç içerisinde bunu gerçekten
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yapacağı, yani yabancı güçleri yeniden doğrudan hedef alıp almayacağı
konusuysa ayrıca analiz edilmeli.
Çünkü Taliban, ABD ile imzalanan
anlaşmayla birlikte ciddi kazanımlar
da elde etmiş durumda ve bu kazanımları kaybetmek istemeyecektir.
Bunun yanında Taliban sözcülerinin
yaptıkları açıklamalardan da yeniden
savaşa girme konusunda herhangi
bir çekinceleri olmadığı sonucunu da
çıkartmak mümkün.
ABD öncülüğünde NATO’nun
Kabil Havalimanı meselesi üzerinden Türkiye ile Taliban arasında
onarılmaz yaralar açma hesabı olabilir mi?
Türkiye ile Taliban’ın arasında
onarılmaz bir hasar bırakmak için
ABD ve NATO’nun bu şekilde bir
misyon edinmesine gerek yok bunu
çok daha basit konular ve dayatmalar
üzerinden de yapabilir. Türkiye her
ne kadar Müslüman bir ülke olsa da
Afganistan ve diğer birçok konuda
Batıyla birlikte hareket etmektedir.
Taliban’ın Çin’e bakışı nasıl,
gelecekte yakın ilişki kurabilmesi
muhtemel midir?
Taliban’ın içerisinde bulunduğu
şu durumda en büyük önceliği ABD
öncülüğündeki güçlerin Afganistan’ı
terk etmesi ve bölge ülkeleriyle sürdürülebilir ilişkiler geliştirebilmek.
Şu noktada Taliban’ın kendi değerlerinden taviz vermeden pragmatist
bir siyaset izlediğini görüyoruz. Bu
sorunun cevabını daha çok Taliban
muhtemel iktidarı döneminin dinamikleriyle değerlendirilmelidir.
Çünkü Taliban, Osmanlı Devleti’nden sonra dünya üzerinde “İslami
bir yönetim kurma” amacıyla savaşan tek, merkezi ve halk hareketine
dayanan yerel bir yapı olarak ortaya
çıkıyor. Bu yüzden gelecek dönemde

dünyanın alışık olduğu siyasetin dışında farklı hamlelere de girişmeleri
mümkün.
Afganistan’da son durum nedir?
Afganistan’da mayıs ayından bu
yana kuzeyden başlayıp güneye doğru artan bir Taliban hareketliliğinden
bahsetmek mümkün. ABD’nin çekilmeyi yüzde 50’den fazla tamamladığı
bir süreçte Taliban’ın başlattığı bu
saldırı dalgasıyla birlikte Kabil hükümeti onlarca ilçede kontrolü kaybetti.
Taliban ABD işgalinin başından bu
yana hiç giremediği bazı bölgeleri
kontrolü altına aldı. ABD buna karşılık olarak sembolik de olsa birkaç
noktada Taliban’a karşı hava saldırıları gerçekleştirdi.
Ülkede halen Taliban ile Kabil
hükümeti güçleri arasında şiddetli
çatışmalar devam ediyor. Özellikle
kuzeyde başlayan çatışmalar şimdilik güneyde yoğunlaşmış durumda.
Çatışmaların yanında çok sayıda
Kabil hükümeti güvenlik personeli de
ikna çalışmaları sonucunda Taliban’a
teslim oluyor. Özellikle son teslim
olma süreci, Taliban’ın ilk iktidara
geldiği dönemi hatırlatır nitelikte. O
dönemde de kitlesel teslim olmalar
yaşanmış, Taliban birçok bölgeyi çatışmasız bir şekilde ele geçirmişti.
Ancak bugün iktidara gelmek Taliban için bu kadar kolay olmayabilir.
ABD’nin tamamen çekilmesinden
sonra oluşacak dinamikler halen netlik kazanmış değil. Bunun yanında
Taliban’ın Afganistan’ın yaklaşık yüzde 70’lik bir kısmını kontrol ettiğini
de eklemek gerekli. Ancak 34 vilayet
merkezinin tamamı Kabil hükümetinin kontrolünde.
Vakit ayırdığınız için teşekkür
ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
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Mısır'ın Dönüşümü: Vatanın İdamı, Haziran Hatırası
Yaser Abdel Aziz*
Bahsi geçen dava, 2013 senesinin
Ağustos ayında, Rabiat’ül Adeviye
Meydanı’nda Mursi destekçilerinin
oturma eylemine kadar uzanmaktadır.
Hikâyeye göre bir kurt, ormanların kralına tövbesini sunmuş ve ormandaki kimseye zarar vermemeye
yemin etmiş. Bunun üzerine aslan
onu ormanın koruyucusu olarak
görevlendirmiş. Görevinin ilk gecesinde kurt, iki kuzu, bir koyun, bir
tavuğu yemiş. Üstüne üstlük aslanın
yavrusunu da hayvanları yemek için
davet etmiş.
Haziranın 30'unda, Amerika,
İsrail, BAE, Suudi Arabistan ve AB
üyesi ülkeler bir plana ortaklık etti.
Mısır Savunma Bakanı, yüzbinlerce
Mısırlıyı, şehit önder Muhammed
Mursi’nin davası için daha sonrasında parlamentoyu feshetmek, anayasayı iptal etmek ve seçilmiş başkanı
devirmek üzere sokaklara çıkardı.
O kurumlar ve anayasa ki Firavun
döneminden bu yana ülkenin tanık
olduğu en açık demokratik süreçte
halkın oy kullandığı kurumlar ve
yasalardı. Başkan ortadan kayboldu
ve aylar sonra mahkemede kendisine, hükmü senelerce sürecek çeşitli
ithamlarda bulunuldu. Başkana zulmetmek ve kendisine karşı yapılan
askeri darbenin üstünlüğünü kanıtlamak için özel olarak kurulan mahkemede nefsi müdafaa hakkı bile
olmadı. Çünkü başkan, mahkeme
gününe kadar kimsenin kendisinden
haber alamayacağı bir hapishanede
tutuluyordu. Mahkemede kendisine
söz hakkı verildiği zaman şöyle dedi;
“Hayatım tehlikede, beni öldürmeye
çalışan insanlar var.” Ancak mahkeme görevini yaptı ve Mursi’nin söylediklerini görmezden geldi. 17 Temmuz’daki duruşmada Mursi, söz hakkı istedi, bitap düştüğü görülüyordu
ve son sözleri şunlar oldu; “Ülkem
benim için kutsaldır ve ailem benim
adıma onur duymaktadır.” Mursi,
mahkemede şehit oldu akabinde
kendisine bilinmeyen bir madde
enjekte edildiği veya uzun süredir
şikâyetçi olduğu tıbbi hizmet eksikliği nedeniyle vefat ettiği yönünde
spekülasyonlar ortaya atıldı. Ancak
sonuç olarak ya biri başkanı öldürdü
ya da soğukkanlılıkla idam etti.
14 Haziran’da Mısır’daki en yüksek cinayet mahkemesi olan Mısır
Yargıtayı, medyada “Rabiat’ül Adeviye Oturma Eyleminin Dağıtılması”
olarak bilinen davada, İhvan-ı Müslümîn’den 12 sanığın idamını onadı.
Bahsi geçen dava, 2013 senesinin

Muhammed
Mursi’nin şehadetinin
yıldönümünde rejim,
intikam almak için
İhvan-ı Müslimîn’den
12 liderin idamına
hüküm verdi.
Mısır’ı hangi rejimin
yönettiğini bilin diye
hakkında idam emir
verilen bazı isimleri size
bildirmek istiyorum.

Ağustos ayında, Rabiat’ül Adeviye
Meydanı’nda Mürsi destekçilerinin
oturma eylemine kadar uzanmaktadır. Yapılan istatistikler, meydana
gelen katliamda bin sekiz yüz ila dört
bin kişinin öldürüldüğünü ortaya
koymaktadır. Bu, bir barışçıl bir
oturma eylemini dağıtma esnasında
dünyanın tanık olduğu en büyük katliamlardan biridir. Rejim, bu günde
öldürülen kişilerin kanıyla yetinmedi
tam aksine seneler boyu demokrasi
hayalleri kuran Mısırlıların kanlarını
dökmeye devam etti. Ancak yıllar
sonra, haziran ayında Muhammed
Mursi’nin şehadetinin yıldönümünde rejim, intikam almak için İhvan-ı
Müslimîn’den 12 liderin idamına
hüküm verdi. Mısır’ı hangi rejimin
yönettiğini bilin diye hakkında idam
emir verilen bazı isimleri size bildirmek istiyorum.
Dr. Muhammed Baltagi, doktor
ve üniversitede profesördü. Üniversite birinci sınıfta okuyan ve 2005 senesinden beri parlamentoda aktif rol
alan oğlu tutuklandı ve ortadan kay-

boldu. Ailesinin geri kalanı Mısır’dan
kovuldu ve yurt dışına kaçmak
zorunda kaldı. Kızı Esma, Rabiat’ül
Adeviye Meydanı’nın dağıtılması
esnasında öldürüldü. Rejim iki kez
Dr. Muhammedi öldürmek istedi.
Dr. Abdülrahman Elbar, Üniversitede profesördü ve modern hadis
metodolojisi bölümünü bitirmiş,
Usül el-Din bölümünde yüksek
lisansını en yüksek notla tamamlamıştı. Hadis İlimleri alanındaki doktorasını da onur belgesi ile bitirmişti.
Yöneticilere karşı çıkarılan isyanın
yasaklanması fetvasını kendisi vermiştir.
Dr. Usame Yasin, çocuk doktoru,
Hürriyet ve Adalet Partisi’nin lideriydi. 2012 devriminden sonra Halk
Meclisi’nde gençlik kolları başkanlığı
yaptı. Daha sonra Mursi’nin başkanlık yaptığı dönemde, Hişam Kandil
hükumetinde Gençlik bakanı olarak
atandı. Görev süresi boyunca gençlik
bakanlığı, dürüst ve temiz çalışmaya
tanık oldu. Nihayetinde zaman geldi
ve çattı, bu güzel dönemi inkılap yarıda kesti.
Dr. Muhammed ez-Zenati, siyaset ile alakası olmayan bir adam.
İnsanlığı onu Rabiat’ül Adeviye
meydanındaki sahra hastanesinde
görev yapmaya sürükledi. Mısır’ın en
büyük kamu petrol kuruluşlarından
birinde tıp bölümü başkanlığı yapan
ve yüksek lisansını genel cerrahi
alanında tamamlamış olan Dr. Muhammed, idamından, takriben bir ay
önce meydana geldiği iddia edilen,
bir polis memurunu kaçırıp işkence
etmek gibi uydurma bir suçla tutuklanmıştır.
Muhammed ve Mustafa Abdülhey el-Farmawi’nin hikâyesi de Dr.
Zenati’nin hikâyesine benzer. Büyük bir tefsir âliminin oğulları olan

Yaser Abdel Aziz
Muhammed (40) ve Mustafa (30)
Abdülhey al-Farmawi, gözlemcilerin
söylediğine göre rejimin hapishanelerinde vefat eden babalarından intikam almak için tutuklandılar. Muhammed ve Mustafa Rabiat’ül Adeviye Oturma Eyleminin Dağıtılması
olayından 40 gün önce tutuklanmış,
yani herhangi bir eyleme karışmaları
mümkün değil. Onlar gibi, Issam
Sultan, (Wasat Partisi genel başkan
yardımcısı) ve pek çok diğer kişi
için, olaylardan bir ay kadar önce
tutuklanmalarına ve olaylar esnasında tutuklu bulunmalarına rağmen
haklarında müebbet hapis kararına
varılmıştır.
İşte kurt ve avanesi aslanı böyle
kandırabildi, işler allak bullak oldu.
Orman sakinlerini yediler, kanlarını
döktüler, evlerini yıktılar ve onları
kedere sürüklediler.
* Yaser Abdel Aziz: Yazar, siyaset
araştırmacısı ve Mısır Wasat Partisi
Karar Destek Merkezi eski müdürü.
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TÜRK DEMOKRASİ PROJESİ:

HEDEF UCM VE KÜRT DEVLETİ
Türkiye'nin son zamanlarda
demokrasiden otoriterliğe dönüştüğünü
iddia eden ve buna tepki gösterdiğini
söyleyen Amerikalı siyasetçi, bürokrat
ve servis elemanı FETÖ’cüler
tarafından,Washington merkezli
Türk Demokrasi Projesi adı altında
uluslararası bir politika örgütü kuruldu.

Örgütün web sitesinin anasayfasında bizleri şöyle bir mesaj karşılıyor:
“Son yıllarda, Türkiye’nin iç politikası giderek demokratik olmaktan
çıkarken, saldırgan dış politikası bölgede tehlikeli bir istikrarsızlığa katkıda bulunuyor. Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki Türkiye, dünyanın
iki numaralı gazeteci hapishanesi,
İslamcı aşırılık için bir sığınak, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz
bölgelerinde bir tehdit unsuru haline
geldi.”
İddiaları
Türkiye’nin dünyada en çok tutuklu gazeteci sıralamasında ikinci
olduğu, KHK ile görevden alınan 130
binden fazla kişi olduğu ve 590 binden fazla kişinin haksız yere suçlandığı iddiaları ön plana çıkartılıyor.
Türk Demokrasi Projesi’nin ana
fikri, Türkiye’deki Erdoğan iktidarının insan haklarına yönelik suçlar
işlediği iddiası çerçevesinde şekilleniyor. Türkiye’de işlendiği iddia
edilen insan haklarına yönelik suçlar
ise gazeteciler ve siyasî muhaliflerin
tutuklanması, azınlık haklarının çiğnenmesi, kadın ve türlü cinsî sapık
LGBTİQ şeklinde sıralanıyor.
Burada bir hususun altını çizmekte fayda var, azınlık hakları başlığı altında zannettiğiniz gibi uzun
uzadıya gayrı müslimler değil, Kürt
vatandaşlarımız konu ediliyor.

Misyonları
Örgüt, web sitesinde misyonunu
şu şekilde ilân ediyor:
“Türk Demokrasi Projesi, Türkiye'yi daha demokratik politikalar
benimsemeye teşvik etmeye ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının,
insan haklarının korunmasına ve
ekonomik refahına yönelik sürekli
erozyona yanıt vermeye kararlıdır.
Türkiye'nin kendisini demokrasinin
ve kültürel özgürlüğün temel ilkelerine yeniden adayarak bir kez daha
güvenilir bir bölgesel ve uluslararası
ortak olabileceğine inanıyoruz. Bu
amaçla, diyalog ve savunuculuk
yoluyla demokratik reformu teşvik
ederek ileriye doğru açık bir yol sağlamayı umuyoruz.”
Uluslararası Ceza Mahkemesi
İnsan haklarına yönelik olarak
işlenen suçlar aynı zamanda uluslararası suçlar kapsamına giriyor ve bu
davalara da Roma’daki BM’ye bağlı
Uluslararası Ceza Mahkemesi bakıyor.
Buradan bakınca Türk Demokrasi
Projesi isimli örgütlenmenin nihai
hedefinin ne olduğu da ortaya çıkıyor.

Kim bunlar?
Türkiye’yi, Türk insanını ve memleketimizin güzide(!) sapıklarını bizden çok düşünen bu örgütte kimler
var, şimdi de onlara bakalım.
Washington merkezli kurulan
derneğin kurucu yönetim kurulu
kadrosunda Amerika Eski Ulusal
Güvenlik Danışmanı John Bolton,
George Walker Bush’un kardeşi eski
Florida Valisi Jeb Bush, İtalya’nın
eski Dışişleri Bakanı Sant'Agata
gibi isimlere eski 2011 seçimlerinde
CHP’den Bursa Milletvekili seçilmiş
ve bir dönem CHP Yurtdışı Örgütlenme Yürütme Kurulu üyesi olan
Aykan Erdemir gibi isimler eşlik
ediyor.
Her yolu deniyorlar
Anlaşılacağı üzere, Amerikan
Devleti boş durmuyor ve FETÖ üzerinden kurgulanan 40 yıllık projenin
(Ilıman İslâm ve Dinlerarası Diyalog palavrasıyla imanı iğdiş edilmiş
Müslüman(!) yeni Türkiye’yi İslâm(!)
âleminin örnek lideri hâline getirmek suretiyle bütün Müslümanları
Amerika’nın hükmettiği dünya düze-

"KANADA'NIN BIZE YAPTIĞI SOYKIRIMDIR"

Kanada’da 1800’lü yıllarda
Katolik Kilisesi tarafından Kanada
hükümeti adına açılan ve sonuncusu
1997'de kapatılan 139 yatılı kilise
okulu, faaliyette olduğu yıllarda 150
binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla koparılarak alıkonulduğu
yerler oldu.
Ülkedeki yatılı kilise okullarının
büyüklerinden biri olan Ontario
eyaletine bağlı Brantford kentindeki

Kanaata bölgesinde faaliyet gösteren
Mohawk Yatılı Kilise Okulu görüntülendi. Katolik Kilisesi tarafından
1831 yılında açılan ve 27 Haziran
1970'te kapatılan okulun ana binası,
yenileme çalışmaları gerekçesiyle
kapalı tutuluyor.
Brantford kentindeki Six Nations
Yerli Topluluğu üyesi Geronimo
Henry (84), yaşadıklarını 11 yıl kaldığı okulun önünde anlattı.

Geronimo Henry, 6 yaşında
alındığı okuldan 17 yaşında çıktığını, bu süre içinde bir erkek ve 2 de
kız kardeşinin daha okulda tutulduğunu söyledi. Erkek kardeşinin, bir
fırsatını bularak okuldan kaçtığını ve
bir daha geri dönmediğini anlatan
Henry, "Bu kapının önüne yaklaşamazdık. Buradan ancak görevliler
girebilirdi. Kız kardeşlerimi de okul
boyunca hiç görmedim." dedi.

nine entegre etme projesi) çöpe gitmesinin hesabını sormak ve işlerine
kaldıkları yerden devam edebilmek
için mümkün olan her kanalı işletiyor.
Türkiye’nin ne yapması gerek?
Amerikan siyasetçi ve bürokratları tarafından kurulan bu organizasyona karşı Türkiye’nin yapması
gereken tabiî ki Amerika ile olan
münasebetleri ve karşılıklı anlaşmaları gözden geçirmek, ortak olunan
ittifakları yeniden değerlendirmeye
almak, Amerika’nın Türkiye’deki askerî faaliyetlerini sekteye uğratmak
falan değil, kınamaktır! Hem de öyle
şiddetle kınamalıdır ki, fevkalade
olmalıdır!
Ha, bir de bizim kendisini çok
akıllı zanneden sivrizekalı iletişimcilerimiz bu yapılanmaya misliyle mukabele etmek üzere tereddütsüz bir
şekilde bir milyar 750 milyon senelik
devlet aklını da işletmek suretiyle
“Amerikan Demokrasi Projesi” diye
bir örgütlenmeye gidip, kendilerine
milleti mabatlarıyla güldürmesini de
bilirler tabiî ama o ayrı.
Yatılı okullarda yaşananlardan
Katolik Kilisesi ve Kanada devletinin
sorumlu olduğunu ifade eden Geronimo Henry şunları söyledi:
"Kanada'nın bize yaptığı soykırımdır. Tüm bu yaşananlar ve
çocuklarımız için adalet istiyoruz.
Bu okullar, çocuklar için bir hapishaneydi. Biz bir suç işlememiştik.
Sadece yerliydik. Kanada, soykırım
ile suçlanmalı ve bunun hesabını
vermeli. Özür dilemek, yaşananlar
için yeterli değil."
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Tüm Dünyayı Esir Alan Yozlaşma Zehri
Carlos (S. Muhammed)
Bu hafta Venezüella Karakas’ta
ALBA (Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra-América/ Latin
Amerika İçin Bolivarcı İttifak) zirvesi gerçekleştirildi. Bu ittifakın temelinde halkların faydasının gözetildiği
bir ticaret anlaşması var. ALBA’nın
kurucusu Venezüella ve Küba, diğer
üyeleri ise Bolivya, Nikaragua ve
bazı Karayip adaları. Saint Vincent
ve Grenadinler, Antigua ve Barbuda,
Dominika, Grenada, Saint Kitts ve
Nevis bu Karayip adaları… Önceden
daha fazla üye ülke bulunuyordu.
2009’da ittifaka dahil olan Ekvador,
ismi Lenin olan hain Moreno’nun
iktidara gelmesinin ardından 2018’de
ALBA’dan ayrıldı. Moreno, ALBA’da
daha fazla durmaya cesaret edemedi.
Honduras ve El Salvador da iktidar
değişiklikleriyle örgütten ayrılanlar
arasındadır.
Bu hafta gerçekleştirilen ALBA
zirvesinin tarihi, Venezüella’nın
bağımsızlık Savaşı olan Carabobo
savaşının 200. senesine tekabül
etti. Bu çerçevede kutlamalar da
gerçekleştirildi. Carabobo savaşı
Venezüella için çok önemli; çünkü
bu savaş sömürgeci İspanyol ordusunun kesin yenilgisiyle neticelenmiş
ve bu savaşın ardından İspanyollar
çekilmek zorunda kalmıştı. İspanyol
ordusu iyi silahlarla donatılmış güçlü bir orduydu ve sayıca Venezüella
bağımsızlık güçlerinden üstündü.
Buna rağmen yenildiler. Bu savaşta
Bolivar, püskürttüğü İspanyol ordusundan birçok esir aldı; fakat aldığı
esirleri elinde tutmadı ve İspanya’ya
gönderdi. Carabobo savaşı sadece
Venezüella değil, tüm Latin Amerika
için son derece ehemmiyetli. Çünkü
kazanılan zaferin ardından Küba
dışında bütün Latin Amerika bağımsızlığına kavuştu.
Venezüella’nın bugünkü vaziyetine bakarak ehemmiyetini idrak
etmek zor olabilir. Venezüella dünyanın en zengin ülkelerinden biri, o
dönem için de bu böyleydi. Ayrıca
ülkede bölgenin en geniş nüfusu
vardı. Dolayısıyla Venezüella, Latin
Amerika tarihinin yazılmasında özel
bir ülke olarak çok önemli bir rol
oynadı. Bunu söylemek üzücü fakat
Venezüella dünyanın en zengin ülkesi konumundayken bugünkü hâle
geldi. Kendi halkına fazlasıyla yetebilen bir ülke olan Venezüella, halkın
çalışmasına bile ihtiyaç kalmadan
hayatını devam ettirebilmelerini
sağlayacak zengin petrol ve diğer
yeraltı kaynaklarına sahip bir ülke.
Etrafındaki ülkelere göre su kaynak-

Carabobo Savaşı
Carabobo savaşı
Venezüella için çok
önemli; çünkü bu savaş
sömürgeci İspanyol
ordusunun kesin
yenilgisiyle neticelenmiş
ve bu savaşın ardından
İspanyollar çekilmek
zorunda kalmıştı.
İspanyol ordusu iyi
silahlarla donatılmış
güçlü bir orduydu ve
sayıca Venezüella
bağımsızlık güçlerinden
üstündü. Buna rağmen
yenildiler.
ları da son derece zengin. Bugün ise
âdeta bir harabeden, su almanın bile
zor olduğu, insanların açlık ve sefalet
çektiği bir ülkeden bahsediyoruz.
İçeride büyük bir karışıklık hâkim.
Bolivarcı Devrimci hareketin içerisinde müthiş bir yozlaşma var. Aslında bu yozlaşma Maduro hükümeti
döneminde de başlamadı. Kökleri
Komutan Hugo Chavez’in ölümünden önceye dayanan bir yozlaşmadan
bahsediyorum.
Adını zikretmişken Chavez’e ayrı
bir parantez açalım. Chavez, her
daim Filistin davasını, Arap davasını,

Bolivar
İslâm davasını savunan birisi olmuştur. Bunu öyle kuru kuru konuşarak
da değil, faaliyetleriyle de göstermiştir. İsrail ile ilişkileri kesmiş,
hatta bununla da kalmamış İsrail’in
Venezüella tarafından tanınmasını
askıya almıştır. Hayatta olduğu süre
boyunca İsrail’i tanımadı ve Venezüella’yı İsrail’e karşı böylesine net bir
tavır takınabilen tek devlet haline
getirdi. Zehirlenerek öldürülmesinin
arkasındaki en önemli nedenlerden
biri, belki de en önemlisi Siyonizm’e
ve emperyalizme karşı tavizsiz dik
duruşuydu.

Chavez
Aslında mevcut hükümet de
onun siyasî çizgisinde devam etmeye çalışıyor; fakat ne yazık ki, onun
döneminde emarelerini gösteren
yozlaşma her geçen gün bünyeye
daha çok sirayet ediyor. Maduro’yu
yozlaşmış insanların dışında tutuyorum. Venezüella’da kirli insanlar
orduya dahi sızmış durumda ve bunların büyük kısmı Evanjelik. Elbette
Evanjeliklerin de iyi ve kötüsü var;
fakat herkesin malumu olduğu üzere
Evanjelikler Siyonistler ve Amerikan
emperyalizmi tarafından kullanılıyor. Benim ailemde de Evanjelik ki-

haber

şiler vardı. Büyük amcamın, babamın
abisinin karısının annesi Kolombiyalı bir Evanjelikti. İyi birisi olmakla
beraber çok katı ve sınırları keskin
düşüncelere sahipti. Mesela babam
komünist olduğu için kardeşimin
adının Lenin koymuştu. Onun için
bu çok garip ve yanlış bir davranıştı.
Zaten komünizm de yanlış bir fikirdi.
Evanjelikler dünyanın birçok ülkesinde çok güçlüler. Brezilya’da iktidar
onlarda, Latin Amerika ülkelerinde
yayılıyorlar. Garip gelebilir ama Orta
Doğu’da da çok güçlüler. Bunu bire
bir müşahede edebildiğim için biliyorum. Keza Kuzey Afrika’da da öyle,
Cezayir’de insanlar Evanjelizm mezhebine geçiyor.
Hülasa; Venezüella bütünüyle harabeye döndü ve bu sadece emperyalistlerin veya onların taşeronluğunu
yapan Kolombiya’nın saldırganlıkları
sebebiyle olmadı. Venezüella, Latin
Amerika ve Afrika’da had safhada
olan, bütün dünya ülkelerini saran bir
zehrin esiri oldu. Bu zehir menfaat
peşinde olan idarecilerin sebep olduğu yozlaşma ve ahlâkî çöküntü.
Gerçek Hıristiyanlara gelirsek, onlar da yozlaşma bataklığında debeleniyor. İtalyan asıllı bir Arjantinli olan
mevcut Papa Francis, Katolik Kilisesini temizlemek için bir savaş veriyor.
Dünyada iktidara sahip olan tek ve
bu bakımdan en önemli dinî organizasyonun Katolik Kilisesi olduğunu
unutmayalım. Düşman homoseksüelleri kullanıyor ve yönetiyor, yozlaşmış insanlar mafya ile bağlantılı
olarak operasyonlar yapıyorlar. Buna
benzer birçok şey Vatikan için söz
konusu. Menfaat çetelerinin yoğun
etkinliği var ve mevcut Papa bu pislikleri temizlemek ile uğraşıyor. Öte
yandan Suriye ve Irak gibi bölgelerde
Hıristiyanlara yönelik gerçekleşen
saldırılar sebebiyle İslâm dünyasındaki Hıristiyanları bir arada tutmaya
çalışıyor. Papa Irak’a gitmişti malûm.
Irak’ın gerçek hükümeti Amerikan
müdahalesiyle ortadan kaldırılmıştı.
Dolayısıyla Irak’ta bugün ortaya çıkan sorunların müsebbibi Amerikan
emperyalizmidir. Papa da buralarda
Hıristiyanlara karşı yapılanların
temelinde ABD olduğunu bilerek
hareket etmelidir. Suriye’de ise neler
yaşandığını zaten biliyoruz. Kaosun
hâkim olduğu bölgede ayakta durabilen sayılı ülkelerden olan Türkiye de
bu bölgede düzeni tekrar tesis etmeye
çalışıyor.
Tekrar meselemize dönersek; Carabobo savaşının üzerinden 2 yüzyıl
geçti ve bu savaş teçhizat ve asker
sayısı bakımından zayıf olan Venezüella ordusu tarafından Simon Bolivar
liderliğinde kazanıldı. Bu savaşın
ardından Bolivar ülkeleri birleştirerek
büyük Kolombiya’yı kurdu. Bu düzeni
dağıtmak isteyen çoğunluğu İspanyol
kökenli soysuzlar onu öldürmek istediler. Bolivar bu tuzaktan kurtulmayı
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başardı; fakat kurduğu düzenin çatırdamaya başlamasının verdiği elemle
hastalanarak hayatını kaybetti.
Geçen hafta da ismini telaffuz etmiştik. Bolivar’dan sonra liderlik Antonio Jose de Sucre’ye geçti. Ayacucha
savaşının galibi ve mareşali Sucre,
Latin Amerika’da mareşal olmayı başaran tek generaldi. Bolivya’nın bağımsızlık kahramanlarından biridir.
Bağımsızlığa kadar Peru’yu kontrol
eden ve Bolivar’a karşı savaşan insanlar tarafından suikasta uğrayarak
hayatını kaybetti. Bugün Bolivya’da
halkının menfaatlerini müdafaa etmeye çalışan vatansever bir hükümet
var. ALBA Sucre’yi de unutmamış bir
ittifaktır. Üye ülkelerin kendi aralarındaki ticarette kullandığı bir para
birimi var. Amerikan Doları yerine
söz konusu devletlerin ticarette kullandığı Sucre para birimi, ismini Bolivar’dan sonraki kişi olan Antonio Jose
de Sucre’den alıyor.
Birbiriyle alakalı birkaç meseleden
bahsettik. Gelecekte neler olacağını
bilmiyoruz; fakat bildiğimiz şu ki
yanlış giden birçok savaş yaşanıyor.
Korkum şu ki, Venezüella’nın Bolivarcı rejimi devrilme tehlikesiyle karşı karşıya. Çünkü yozlaşmış insanlar
tüm köşeleri tutmuş durumda. Vatanseverlerden müteşekkil Bolivarcı
devrime bağlı Venezüella ordusunda
bile vaziyetin böyle olduğunu düşünmeye başladım artık. Savunma
Bakanı son derece cesaretli ve iyi bir
insan; fakat Bolivarcı davaya ve Hugo
Chavez’e ihanet edenler makamları
işgal ediyor. Benim hâlâ burada cezaevinde olmam, haklı olmama rağmen
Venezüella’ya dönememem bunun
en bariz göstergesidir. Ben Venezüella tarihinin en tanınmış insanıyım.
Carlos denilince insanların bu ismi
Bolivar’dan daha iyi tanıdığını biliyoruz. Hatta Carlos ismi Chavez’den
de tanıdıktır birçok insan için. Bu bir
propaganda fırsatıdır; fakat Venezüella hükümetinin yüzüstü bırakması
sebebiyle ben hâlâ Fransa’da cezaevindeyim. Bu insanlar resmen bana
karşı bir savaş yürütüyor. Çok iyi bir
avukat ve çok iyi bir insan olan Isabelle Count Peyre’nin savunmalarına
rağmen Fransız yargısı aldığı emri
yerine getirerek beni burada tutuyor.
Fransa’nın en yüksek mahkemesi
bile benim davalarım hakkında saçma kararlar verebiliyor ve gelecek
günlerde bu sebeple bir mahkemem
olacak. Ümid ediyorum Türk avukatlarım da bu duruşmaya katılacak ve
dayanışmalarını ortaya koyacaklar.
Asla ihanet etmedim ve asla fırsatçılık
yapmadım, hep mücadelemi sürdürdüm; işte bu yüzden Siyonizm ve emperyalizm ile onların destekçilerinin
zulmüne maruz kalıyorum.
Allahü Ekber!
26.06.2021
Tercüme: Faruk Hanedar
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BOLIVARCI ITTIFAK
KARAKAS'TA TOPLANDI
Amerika Halkları için Bolivarcı İttifak-Halkların Ticaret
Anlaşması (ALBA-TCP) üye ülkelerinin temsilcileri, XIX Devlet
ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geçtiğimiz
hafta Venezuela'ya geldi.
Zirvede, dijital sömürgecilik konusuna girdikleri zaman
bertaraf edildiklerini ifade eden
St. Vincent ve Grenadinler
Başbakanı Ralph Gonsalves,
“Toplumlarımızı sosyal laboratuvarlara dönüştürmek istiyorlar.
ALBA-TCP bir bütün olarak,
parçalarının toplamından daha
fazlasıdır. Birbirimizi savunmak
ve yoldan çekilmemek bizim
elimizde. Bizim görevimiz Küba
Devrimi'ni ve Bolivarcı Devrim'i
savunmak” diye konuştu.
Zirve, “ALBA-TCP 19. Devlet
ve Hükümet Başkanları Zirvesi
Bildirgesi” ile sona erdi.
Deklarasyonda, Latin Amerika ve Karayip bağımsızlık kahramanları anıldı ve ideolojilerinin
haklılığı dile getirildi. Carabobo
Savaşı'nın tarihsel önemine
vurgu yapıldı. Emperyalistlere ve
artan tehditlere karşı Latin Amerika ve Karayipler entegrasyonuna olan bağlılığı güçlendirmek
istedikleri dile getirildi.
Çokuluslu Bolivya Devleti’nde anayasal düzenin yeniden
kurulması ve Bolivarcı Venezuela
Cumhuriyeti'nin yeni Ulusal
Meclisi'nin kurulması memnuniyetle karşılandı. Sandinista
Hükümeti Başkanı Daniel Ortega
Saavedra’ya destekleri yinelendi. ABD’nin kardeş Nikaragua
Cumhuriyeti'ne karşı saldırıları

ve iç düzen bozucu girişimleri
kınandı.
ALBA-TCP ile BM sistemi,
CELAC, CARICOM, ACS, SICA,
Afrika Birliği, Arap Ligi, SELA,
ECLAC, Avrasya Ekonomik
Topluluğu, ECOWAS arasındaki
ilişki ve iç hukuka saygı memnuniyetle karşılandı. Karayip
ülkelerinin adil yönetimi hakkı
yinelendi ve destek sözü verildi.
CARICOM kardeşlere karşı alınan önlemler şiddetle reddedildi.
Küresel sağlık krizinin mevcut
bağlamında saldırgan ve özellikle
ahlaksız olan Küba tıbbi iş birliğine karşı ABD hükümeti tarafından teşvik edilen itibarsızlaştırma
kampanyası reddedildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün
çalışmaları desteklendi. Uygun
fiyatlı aşı, tıbbi malzeme ve ekipman dağıtımında destek sözü
verildi. ABD’nin uluslararası
hukuku ihlal eden ve tek taraflı
zorlayıcı tedbirleri dayatması
şiddetle reddedildi.
Yaşam ve sağlık hakkının
emperyal güçler tarafından siyasi
amaçlarla kullanılması kınandı. ABD’nin Küba'ya dayattığı
soykırım niteliğindeki ekonomik,
ticari ve mali abluka, 240'tan
fazla tek taraflı zorlayıcı tedbirler
kınandı ve bu soykırımın son
beş yılda 17 milyar dolar zarar
olduğu belirtildi.
Küba Cumhuriyeti'nin,
ABD’nin sahte terör sponsorları
listesine dahil edilmesi, şiddet eylemlerini destekleyen, içişlerine
müdahale eden ve anayasal düzeni bozan utanç verici davranışlar
reddedildi.
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1 Sovyet İşgali ve Afganistan'ın Zaferi
Sovyetler 27 Nisan 1978'de Afganistan Ordusu'ndaki Komünistleri
kullanarak Afganistan'da darbe
yaptırdı. 1 Mayıs 1978'de Afganistan'ın ismi diğer pek çok Komünist
ülkedeki isimlendirmeyle 'Afganistan Demokratik Halk Cumhuriyeti'
olarak değiştirildi. Komünist yönetimin göreve başlar başlamaz İslami
uygulamaların her türlüsüne savaş
açması üzerine ayaklanmalar yaşandı. İlk isyan, yaklaşık 80 sene önce
Müslüman olup Afganistan'ın en
dindar bölgesi haline gelen Nuristan'da çıktı. İsa Nuristani tarafından
yönetilen halk isyanının benzerleri
daha sonra ülke geneline yayıldı.
Ayrıca bu süreçte Celaleddin Hakkani de 1970'li yılların başından
itibaren yönetim tarafından hedef
alınmış ve hükümet karşıtı direnişe
başlayan ilk isimlerden oldu. Aynı
yıl içerisinde söz konusu isyan hareketleri ülke sathına yayıldı. Ülkedeki
kaotik durum ve komünist fraksiyonlar arasındaki iktidar mücadelesi neticesinde 14 Eylül 1979'da
Hafizullah Emin yine bir darbeyle
iktidarı ele geçirdi. İktidarda yaşanan bu kavga halk isyanını daha da
büyüttü, bazı şehirler isyancıların
kontrolüne girdi.
Yeni yönetimin söylemleri –İslam’a atıflar ve Amerika ile iyi
ilişkiler geliştirme arzusu gibi- ve
Afganistan'ın git gide anti-Komünist
güçlerin eline geçmeye başlaması
üzerine Sovyetler Birliği Afganistan'ı
işgale karar verdi. Bir yıl önceki darbeden sonra Afganistan’da kontrolünü tahkim etmeye başlayan ve ülkenin stratejik bölgelerini elinde tutan
Sovyetler 24 Aralık 1979'da 115 bin
askerle Afganistan'ı işgale başladı.

Henüz üç gün sonra Sovyet Komandoları Hafizullah Emin’i öldürüp
yerine Babrak Karmal’i iktidara
getirdi. İşgal yılları boyunca Kızıl
Sovyet ve yerli işbirlikçilerinin soykırıma varacak düzeyde katliamları,
tecavüzleri, talanları sürerken işgale
ve zulme karşı direnen grupları dört
ana sınıfa ayırmak mümkündür.
İlk grup geleneksel kabile liderlerinden, alimlerinden ve imamlardan
oluşuyordu.
İkinci grup genel olarak Ortadoğu'daki Müslüman Kardeşler'den ve
Pakistan'daki Cemaat-i İslami'den
etkilenmişlerdi.
Üçüncü grup, temel olarak Altkıta'daki Diyobendi uyanışçı hareketlerden etkilenmişti. 1990'larda
Taliban bu grup içerisinden çıktı.
Sonuncu ve en küçük grup da Şiilerden müteşekkildi. Etnik olarak
Hazaralardan oluşuyorlardı.
Bu genel çerçevenin sahadaki yapıları şu gruplardan müteşekkil idi;
1) Hizbi İslami (Gulbeddin Hikmetyar)
2) Hizbi İslami (Yunus Halis)
3) Cemiyeti İslami (Burhaneddin
Rabbani)
4) Şura-i Nazar (Ahmed Şah Mesud)
5) İttihadi İslami (Abdurrabburrasul Seyyaf)
6) Cephe-i Necat-i Milli (Sıbgatullah Müceddidi)
7) Hareketi İnkılabi İslami (Muhammed Nebi Muhammedi)
Bu hareketlerin yanında Küresel
Cihad Hareketlerinden ve İdeologlarından bahsetmek gerekli olsa da
yazımızın mahiyetine binaen başka
zamana bırakmayı uygun gördük.

2 Sovyetlerin Çekilmesiyle Afganistan
Sovyetler 1989’da kesin mağlubiyetle Afganistan’dan çekilmeye başladı.
15 Mayıs 1988'de başlayan çekilme
süreci 15 Şubat 1989'da sona erdi.
Sovyetler çekildikten sonra da etkisini ve etkinliğini devam ettirmek
için Komünist rejimin ordusuna bol
miktarda silah ve mühimmat bıraktı. Sovyet işgali sonrası Necibullah
hükümetinin belli alanlarda esneklik
sağlaması ve anayasaya din olarak
İslâm’ı eklemesine rağmen Komünist
ordunun halka yönelik zulümleri ve
katliamları devam etti. 1991'de rejim

iyice zayıflamaya, Afgan gruplar stratejik noktaları ele geçirmeye başladı.
Aralık 1991'de Sovyetler Birliği'nin
resmen feshedilmesiyle Kabil rejimi
Afgan gruplarla baş başa kaldı. Söz
konusu süreçte rejim karşıtı gruplar
arasında da dönem dönem çatışmalar
yaşanmaktaydı. Özellikle Hikmetyar-Mesud grupları arasında. 1992
yılına gelindiğinde Hikmetyar ile Şah
Mesut-Raşit Dostum grupları arasında büyük çatışmalar yaşandı. 1992-96
yılları arasında Afgan gruplar arasında kanlı iç savaş dönemi olmuştur.

3 Taliban'ın Kuruluşu
İç çatışmaların başlamasına ve
neticede Hizb-i İslâmî'nin yenilgiye uğramaya başlamasına kadar
Hikmetyar'a destek veren Pakistan
gibi ülkeler Hikmetyar'ın başarısız
olmasından sonra desteklerini geri
çekmeye başladılar. Böyle bir ortamda
1994'te Peştunların yoğun olarak yaşadığı Kandahar bölgesinde Diyobend
Medresesine bağlı Molla Muhammed
Ömer liderliğinde Peştun medrese
öğrencileri Taliban adıyla bu grubu
kurdular. Pakistan'ın desteğini alan
ve ülkenin genel karışıklığından faydalanan Taliban, 2-3 yıl gibi kısa bir
sürede ülkenin çoğunu ele geçirdi.
Çatışmalardan bıkan halk, yeni orta-

Molla Ömer Kimdir?

Hareketin lideri Molla Ömer'in (19602013) 1950'li yıllarda doğduğuna dair
muhtelif rivayetler bulunmakla birlikte
2015'te Taliban tarafından yayınlanan
biyografisine göre Molla Ömer, Gilzay
Peştularına mensup bir ailede 1960'ta
Kandahar'da doğmuştu. Aldığı yerel
medrese eğitimlerinin ardından Pakis
tan'ın Peşaver şehrindeki Diyobendi
Ekolü'ne ait Hakkaniye Üniversitesi'nde
okumuştu. Ardından Muhammed Nebi
Muhammedi'nin grubunda Sovyet
işgalcilere karşı savaşmış, 1987'de
savaşta bir gözünü kaybetmişti. Arapça
konuşabildiği için Abdullah Azzam
gibi bölgeye gelen ünlü Arap isimlerle
de görüşmüştü. Sovyetlere karşı
savaş sırasında Kandahar'da askerî
açıdan birçok cepheyi komuta eden
ve savaşlarda aktif rol oynayan Molla
Ömer, Sovyetler Birliği'nin çekilmesi ve
Afgan grupların birbirine düşmesiyle
savaşa ara verdi. Bölgede Diyobend
medrese ekolünden gelen diğer isimler
de savaşa dahil olmayarak eğitimini
sürdürdü.

ya çıkan Taliban'a ilgi gösterdi hatta
Herat gibi iller kendi istekleriyle Taliban'a teslim oldu.
Taliban çoğunlukla Peştunlardan
oluşmakla beraber Tacik, Özbek,
Türkmen gibi Afganistan'ın diğer
etnik unsurlarını da yönetiminde ve
kadrolarında bulunduruyor, Peştun
milliyetçisi bir söylemden kaçınıyordu.
(Taliban lideri Molla Ömer’in kendi
ağzından anlattığı “Taliban’ın Kuruluşu” ses kaydı halihazırda çeşitli medya
platformlarında erişime açıktır. İlgilisine linkleri bırakalım yeri gelmişken.
https://justpaste.it/mollaomer - https://youtu.be/TgjPgaUsmZE)
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Taliban'ın Sahneye Çıkışı

Afganistan'ın ikinci büyük şehri
Kandahar, 1994 itibariyle otorite
boşluğundan büyük bir kargaşa içerisindeydi. Diğer bölgelerde olduğu
gibi burada da silahlı gruplar halka
karşı ağır suçlar işlemekteydi. Buna
tepki olarak ortaya çıkan Taliban
(Talebeler) Hareketi Ağustos-Eylül1994'te Kandahar'da otorite
kurdu.
Bu safhaya şu şekilde gelindi: Savaşın ardından Kabil'deki mücadelelere karışmayan Molla Ömer Kandahar'da diğer hoca arkadaşlarıyla
beraber medreseler açarak geniş
kitlelere yönelik ilmi faaliyetlerle
meşgul olmuştu. Ağustos 1994'te
Kandahar'da da Afganistan'ın
kalanında olduğu gibi çeteleşme,
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soygun, cinayet, tecavüz gibi suçlar
arttığından Molla Ömer talebelerine şehri suçtan temizlemeleri için
harekete geçmelerini emretti. İlk
olarak bir çete lideri tarafından kaçırılıp tecavüz edilip alıkonan iki kız
kurtarıldı ve çete lideri idam edildi,
halkın çağrısı ve iş birliğiyle benzeri
suçlarla Kandahar genelinde mücadele edilmeye çalışıldı.
Alınan başarılı sonuçlar üzerine
Kandahar'ın ileri gelenleri Molla
Ömer'den "disiplinli ve dürüst"
talebeleriyle şehri yönetmesini istediler. Yüzlerce kabile lideri ve İslam
alimi Molla Ömer'i yönetici olarak
seçti. Böylece Eylül 1994 itibariyle
savaşsız olarak Kandahar Taliban'ın
(Talebeler) yönetimine geçti.

Savaşsız Zaferler

Benzeri durumdaki çevre bölgelerin davetiyle hemen hemen savaşsız
olarak Taliban tüm Güney Afganistan'ı kontrole başladı. Taliban
kontrolüne giren bölgelerde kargaşanın, halka yönelik suçların sona
ermesiyle Kabil'de savaş sürerken
1995'te Batı Afganistan'daki tarihi
ve stratejik önemi olan Herat şehri
Taliban'ı davet etti.
Herat'ın Taliban kontrolüne girmesiyle Afganistan'dan İran'a açılan
yollar da Taliban denetimine girdi.
Bu gelişme üzerine 1995'te Taliban
ile Şii Hizb-i Vahdet milisleri çatışmaya başladı. Hizb-i Vahdet lideri
Abdulali Mezari bu süreçte Taliban
tarafından öldürüldü.
Diğer taraftan 1995'te Taliban
Kabil kapılarına kadar dayandı.
Taliban ani bir ilerleme kaydeder-

ken Afgan gruplar kendi aralarında
çatışmayı sürdürüyordu.
Taliban'ın ilerlemesiyle ülkeye
istikrar ve İslami bir idare getireceğine ikna olan Yunus Halis, Celaleddin Hakkani, Nuristanlı Molla
Efdal gibi liderler de ellerindeki
güçlerle beraber Taliban'a katıldılar.
1996'ya gelindiğinde Taliban Kabil'e
yöneldiğinden Kabil ve çevresinde
savaşan gruplar birbirleriyle savaşı
keserek Taliban'ın Kabil'e girmesini
engelleme kararı aldılar. Bununla
beraber grupların çatışmaları tam
olarak kesilmedi. Raşid Dostum
ülkenin kuzeyini ele geçirmeye yönelerek hükümet güçlerini Mezar-ı
Şerif gibi bölgelerden çıkararak kuzeyde kendi fiili bağımsız devletini
kurmaya yöneldi.

Nisan 1996'da toplanan ve Taliban'ı
da aşan geniş bir şura Molla Ömer'i
resmen 'Afganistan İslam Emirliği'
lideri ilan etti. Taliban aynı dönemde hem Kabil'e girmeye çalışmakta
hem de ülkenin orta kesiminde İran
tarafından desteklenen Şii milislerle
çatışmaktaydı. Bu dönemde Taliban,
1996-2001 arasında kendisine devlet
tecrübesi kazandıracak bir sürece girmiş oldu.
Taliban Kabil'e ilerlerken, Mesud-Rabbani-Hikmetyar arasındaki
anlaşmazlıklardan da yararlandı. Birbiriyle çatışan bu taraflar Taliban ile
ittifak için girişimlerde de bulundu.
Ayrıca rakiplerini Taliban'ın saf dışı
bırakması için bazı çekilme hamleleri
de yaptılar. Bu başarısız hamleler Taliban'ın ilerleyişini hızlandırdı.
Mayıs 1996'da uğruna dört yıldır
savaştıkları iktidarın elden gitmekte
olduğuna kanaat getiren Hikmetyar ve
Rabbani anlaştı. Hikmetyar başbakan
olarak yeniden Kabil'de göreve başladı. Fakat gittikçe güçlenen Taliban
birbirlerinin tüm gücünü tüketen
Hikmetyar-Rabbani-Mesud güçlerini
yenerek Eylül 1996'da diğer grupların
savaşıyla 1992-1995 döneminde harabeye dönen başkent Kabil'i ele geçirdi.

Kabil'de BM merkezine sığınan Necibullah da yakalanarak idam edildi.
Bu gelişme üzerine geçmişte tabanının olduğu bölgeleri Taliban'a
kaybeden Hikmetyar savaşmama ve
Afganistan'ı terk kararı alarak İran'a
yerleşti. Ahmed Şah Mesud Kabil'in
kuzeyindeki stratejik Pencşir Vadisi'ne
konuşlandı. Kuzeyde gücünü artıran
Raşid Dostum, Rabbani ve Mesud
öncülüğünde Taliban'a karşı savaşmak
üzere Kuzey İttifakı kuruldu. Seyyaf
da bu ittifaka dahil oldu.
Kuzey İttifakı'nı baştan itibaren
İran, Rusya ve Hindistan destekledi.
Afganistan'dan ülkelerine İslamcılık
tesirinden korkan Orta Asya cumhuriyetleri ve özellikle de Özbekistan bu
ittifaka destek verdi. Türkiye de Dostum'a destek sağlayacaktı.
Ekim ayında Kabil'e yönelik saldırıları püskürten Taliban karşı taarruza
geçerek ilerleyen aylarda Kabil'in
kuzeyindeki stratejik Bagram Hava
Üssü'nü ve daha ilerisini ele geçirdi.
Pencşir Vadisi'nin kapılarına ulaştı.
Afganistan'ın orta bölgelerini de Şii
Hizb-i Vahdet'ten ele geçiren Taliban
1996 sonunda ülkenin kuzeyi hariç
tüm kesimlerine hakimdi.

7 Uluslararası Tanınma
Ülkenin çoğunu ve başkenti ele geçirmesinin ardından Pakistan, Birleşik
Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan
Taliban'ı Afganistan'ın yönetimi olarak tanırlarken diğer ülkeler Kuzey
İttifakı'nı ülkenin yönetimi olarak
tanımaya devam ettiler.
Taliban, 1998'de diplomatik atağa
geçerek Afganistan'ın meşru yöneticisi
olduğuna dair tanınma için ülkelerle
ilişki kurma çabasına girdi. Afganis-

tan'ın meşru yöneticisi olarak tanınmak üzere Birleşmiş Milletlere üyelik
başvurusu yaptıysa da daha sonra bu
üyeliğin BM üyeliğinin şartlarında yer
alan İslam'a aykırı kanunları kabul ve
uygulama anlamına geleceğini anladıklarından başvuruyu geri çekti. Bu
üyelik olmaksızın tanınma çabasını
sürdürdü.

8 Amerikan İşgali
Taliban’ın hakimiyet kurduğu dönemde Amerika, Afganistan’ı kuşatacak şekilde çevre ülkelerde askeri
üsler kurmaya ve işgal için ön hazırlık
yapmaya koyuldu. 11 Eylül 2001
operasyonunu bahane eden Amerika

6 Ekim 2001 tarihinde Afganistan’ı
işgale girişti. Sonrası malum. İmparatorluklar mezarlığı olan Afganistan’ın,
asrın iki süper (!) gücünü mağlup
etmesi teknik açıdan şaşılacak bir şey.
Doğrusu Allah emrinde galip olandır.

Çalışmalarından istifade ettiğimiz Mepanews ekibine ve Cemil Nuri kardeşime şükranlarımızla.

Hazırlayan: Abdullah Said
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Portre: Bâbertî
Abdulkerim Kiracı
“Müteahhirîn düşünürlerin en
bilgini”, “muhakkiklerin sonuncusu” olarak adlandırılan ve İslamî
ilimlerin birçok alanında eser veren
Bâbertî, Anadolu beyliklerinin henüz
var olduğu sıralarda 1310’da Bayburt’ta doğdu. Memleketi olan Bayburt’a nisbetle Bâbertî, Anadolu’ya
nisbetle Rûmî, Mısır’da (Kâhire’de)
vefat etmiş olması sebebiyle Mısrî
nisbetleriyle anılmıştır. İlk tahsilini
Bayburt’ta Yâkûtiye medresesinde
yaptı. Daha sonra Halep’e gitti ve
Kadı Nasırüddin İbn Amd onu Sâziciye medresesinde ağırladı. Bir müddet burada kaldıktan sonra 1339'dan
sonra Kâhire’ye gitti.
Fıkıh, hadis, kelâm ilimlerine,
ayrıca Arap dili ve edebiyatına bu
alanlarda eser verecek kadar vâkıf
olan Bâbertî, aralarında Seyyid Şerîf
el-Cürcânî, Molla Fenârî ve Bedreddin Simâvî gibi tanınmış âlimlerin
de bulunduğu birçok talebe yetiştirmiştir. Hanefî mezhebinin muhakkik
âlimleri arasında önemli bir yere
sahip bulunan ve kaleme aldığı beş
ayrı risâlede bu mezhebin tercih
ve taklit edilmesi gereğini savunan
Bâbertî aynı zamanda Mâtürîdî itikad ekolünün de güçlü muhakkik ve
şârihlerinden biridir.
Bâbertî İslam düşüncesini Hanefiliğin temsil ettiği aslî-küllî fıkıh
anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırarak ana mecrasına oturtmaya
çalışmıştır. Bâbertî’nin bizzat İslâm
düşüncesi olarak fıkhı yeniden
yapılandırma projesi, tabiatıyla
Hanefîliğin yenilenmesi ve savunulması olarak kendini gösterdi. Bu
yolda o, bir taraftan fıkhın aslî anlamını hatırlatmak suretiyle Hanefî
imâmlarının hem hadîs hem fıkhın
bayraktarları olduğunu göstererek,
diğer taraftan sünneti önceleyen
Hanefî fıkıh usulünü aslına ircâya
çalışarak reycilik ithâmını reddetmiş
ve mezhebin kesin üstünlüğünü savunmuş, bu suretle Osmanlı Devleti
başta olmak üzere İslâm dünyasında
Hanefîligin sadece bir fıkıh olarak
değil, bir nosyon ve düşünce olarak
benimsenmesinde önemli bir rol
oynamıştır. Bâbertî’nin düşünce yapısında Ebu Hanife çizgisinin ağırlığı
açık bir şekilde görülmektedir. Ebu
Hanife’nin mezhebinin tercih edilmesine dair risalesi de bunu ortaya
koyar niteliktedir.
Bâbertî’nin akaid, itikadî ve
siyasî ekollerle ilgili görüşleri de
Hanefî-Maturidî geleneğin etkisi
altında şekillenmiştir. Kelam karşıtı
görüşlerin aksine o kelamı en üstün

Bâbertî'nin Mısır'daki Kabrinin Kubbesi

Ruhun bedende
bulunuşunu gül
suyunun gülde
varoluşuna benzeten
Bâbertî, onun, tasarruf
açısından bedene
bağlı, cevherinin
hakikatinin, ruhlar
aleminde olmasıyla
da bedene yabancı
olduğu kanaatindedir.

ilim kabul etmekte, bu ilmin yöntemi olan aklî istidlalin Kur’an’da yer
aldığını ortaya koymaktadır. Allah’ın
zatı, sıfatları gibi hususlarda Maturidî çizgiye yakın duran Bâbertî
nübüvveti bir vehbi olarak görmekte,
nübüvvete olan ihtiyacı insan ekseninde açıklamakta, mucize, ismet
nosyonların da yer aldığı, teorik ve
pratik hikmet üzerinden bir temellendirme yapmaktadır.
Ruhun bedende bulunuşunu gül
suyunun gülde varoluşuna benzeten
Bâbertî, onun, tasarruf açısından
bedene bağlı, cevherinin hakikatinin,
ruhlar aleminde olmasıyla da bedene
yabancı olduğu kanaatindedir. Ancak nefs, aynı zamanda filozofların
"hayvanî ruh" adını verdikleri yani,
hayat, irade ve hareket gibi yetileri
olan buharımsı latif cevherin adıdır.

Nefsin ahlak ve davranışlara taalluk
eden tasavvuftaki anlamını da hatırlatan Bâbertî, onu, kalp ile beden
arasında vasıta olarak görmektedir.
Burada kalbin, sembolik anlatımla
Kur’an'da anlama yetisi ve imanın
mekânı olarak ifade edilmesi onun
sadece biyolojik bir organ sayılmasını ortadan kaldırmaktadır.
Hanefi-Maturidi geleneği izleyen
Bâbertî, kalbin imanın tasdikindeki
konumu ve önemini dikkate almakta
ve bu kavramı metaforik olarak anlamlandırmaktadır. Sonuçta Bâbertî
insanı bir bütün olarak değerlendirmekte, ruh, nefs ve kalbin aslında
birbirlerinden farklı ayrı varlıklar
olarak anlaşılması yerine bunların
irtibatına dikkat çekmekte, insanî
varlığın farklı veçheleri olarak anlaşılmasının daha doğru olduğuna
işaret etmektedir.
Farklı alanlara dair eserleri bulunan Bâbertî’nin, başlıca telifleri şu
şekildedir:
el-İnâye. Merginânî’nin meşhur
eseri el-Hidâye’nin önemli şerhlerinden biri olup çeşitli el-Hidâye
şerhlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Dil, gramer ve fıkıh usulü
yönünden tahlillerin yapıldığı, delillerin değerlendirildiği eserde yer
yer diğer şârihler tenkit edilmiştir.
Şerhte zaman zaman diğer mezheplerin görüşlerine temas edildiği gibi
Ebû Hanîfe ve talebelerinin ictihad
ve delilleri değerlendirilirken sonraki
Hanefî âlimlerin tercihlerine de yer
verilmektedir.
Şerhu Akideti Ehli’s-sünne
ve’l-cemâ’a. Tahâvî’nin el- ‘Akidetü’t-Tahâviyye diye de meşhur olan
‘Akidetü Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a adlı
eserinin şerhi olup kelâm ve akaidle

ilgili en önemli eseridir.
Şerhu’t-Telhîs. es-Sekkâkî’nin
belâgatla ilgili meşhur eseri Miftâhu’l-‘ulûm’a yapılan Telsîsü’l-Miftâh
adlı hulâsa ve şerhe yapılmış olan bir
şerhdir.
Şerhu Vasıyyeti’l-İmâmi’l-A’zam.
Ebû Hanîfe’ye ait el-Vasıyye adlı risâlenin şerhidir
Kendisine defalarca yapılan kadılık tekliflerini reddetmesine rağmen
devlet yöneticileriyle iyi ilişkiler
kurmuş, Sultan Berkuk ve Emîr
Şeyhû’dan büyük saygı görmüştür.
Nitekim Emîr Şeyhû tarafından,
yaptırdığı hankahın (Şeyhûniyye)
mesihatlığına getirilmiş ve ömrünün sonuna kadar burada öğretim
faaliyetleriyle meşgul olmuştur. 4
Kasım 1384 tarihinde öldüğünde de
bu hankaha defnedilmiştir. Bununla
birlikte Bayburt yöresi halkı kabrinin
Aşağıkırzı (Bayburt) köyünde olduğuna inanmaktadır.
Kaynak:
Selçuk Coşkun (ed.). Ekmelüddin
Bâbertî’yi Keşif Yolunda: I. Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu 28-30
Mayıs 2010 [Ekmelüddin Bâbertî
Sempozyumu (I : 2010 : Bayburt)].
Editör Selçuk Coşkun. - Bayburt :
Bayburt Üniversitesi, 2014.
H. Tevfik Marulcu, Hülya Altunya. Bâbertî’nin “Ruh, Kalp, Nefs,
Akıl ve Sırr Hakkındaki Görüşlerine
İlişkin Bir Risale: Tanıtım, Tahkik
ve Çeviri". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
2009/2, sayı: 23, s. 139-154.
Arif Aytekin, “Bâbertî”, DİA, Cild
IV, İstanbul, 1991, s. 377-378.
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İktisadî Anlayışta Değişim
Bahattin Yeşiloğlu
19. Yüzyıl Aydınlanma Felsefesi
ile birlikte hususi olarak Descartes’in
felsefi anlayışı ve Newton’un doğa
bilimlerine yaptığı katkı ile doğa
bilimlerinin kendi alanı dışında
kültürel ve sosyal hayatı etkileyici ve
belirleyici hale gelmesi birçok sonuçlar doğurmuştur.
Aydınlanma Felsefesi ile birlikte yüzlerce yıldır insanları manevi
yönden etkileyen dinin yerine bu
boşluğu doldurucu bir ahlâk koyma
telaşesine düşülmüş; fakat bir türlü
bu sahayı gerektiği şekilde dolduramamış ve bütün teknik gelişmelere
rağmen tekniğe hâkim kılıcı bir maneviyat verememişlerdir.
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nın arkasındaki asıl etken insanlıktaki bu yeni manevi arayıştan
doğmuştur, denilebilir. Bu yüzden
Aydınlanma Felsefesinin düşük
çocukları sosyalizm, faşizm, komünizm, liberalizm -yani Batı menşeli
ideolojiler- yüzünden çıkan savaşlarda birçok yıkım olmuş, gelmiş
geçmiş tüm tarihi serüvenden belki
de daha çok insan ölmüş ve yaralanmıştır. Rönesans’tan sonra ortaya
çıkan Aydınlanma Felsefesi ile birlikte idealleştirilen Hümanizm insanlığı
en çok tehdit eden unsur haline gelmiştir.
Doğa bilimlerindeki olağanüstü
gelişmeler bir yandan bilgimizi arttırırken diğer yandan da daha öğrenecek çok şeylerimizin olduğunu gözler
önüne sermektedir. Doğa bilimlerindeki ilerleme bir problemi çözerken
diğer yandan bizi yeni problemlerle
baş başa bırakmaktadır. Günümüz
doğa bilimcilerinin son yüzyıldaki
yukardaki söylediklerimize uygun
olmayan ilerlemesi, kendilerini her
şeyi hallederim anlayışında görmeleri bizleri bir çıkmaza sokmaktadır.
Pozitivistler bilgiyi olgulara (obje)
bağlarken süjeyi (gözlemci) gerektiği şekilde dikkate almamaktadır.
Hâlbuki bilginin oluşması için bilen
(süje) bilinen olgu (obje) ve ışık unsuru (doğru düşünce) olmadan doğru düşünce faktörü olmaz, birliğini
sağlayamamaktadırlar. Pozitivistler
her şeyi olgulara indirerek insanı olgulara mahkûm etmektedirler. Yine
pozitivistler doğayı eşya ve hadiseleri
incelerken (fizik, biyoloji, kimya vb.)
ilimlerdeki esas usul ve kuralları
kültürel ve sosyal ilimlere de yönlendirerek haddini aşmaktadır. Biz
biliyoruz ki kendi sınırları içerisinde kalmayan her şey başka yerlere
göz diktiğinde hem kendine hem
de gittiği yere zarar verir. Kültürel

Descartes Newton

Doğada belli kurallar zinciri vardır ve
matematiksel ifadelere uygunluk gösterir.
Mesela su yüz derecede kaynar.
Toplum ise tam bir çelişkiler yumağıdır.
Bu yüzden toplum bilimlerini pozitivist ölçülerle
anlamlandırarak, izah edemeyiz.

ve sosyal ilimlerdeki olgularla doğa
ilimlerindeki olgular nitelik ve nicelik olarak farklıdır. Duygu, düşünce
ve irade faaliyetle içe ve dışa yönelen
insan doğa bilimlerindeki mekanik
ve kesinliği kültürel ve sosyal bilimlerde yakalayamaz. Doğa bilimlerinde akıl ve zekânın kuşatacağı mekanik ve kesinlik nesnelliği gösterirken
kültürel ve sosyal ilimlerde inanç ve
dünya görüşünün devreye girmesiyle
doğa bilimlerindeki nesnellik ortaya
çıkmaz.
Nitekim iktisat ilmindeki arz-talep dengesi, fiyat eğrisi gibi bir takım
kurallarla birlikte son dönemde
iktisat ve davranış (ahlâk) arasındaki ilişkinin tespit edilmesi, iktisat
ilmindeki pozitivist anlayışın iktisat
ilmini dar bir çerçeveye soktuğunu,

nihai mânâda davranışların iktisat
ilmindeki öneminin tespitiyle pozitivistler gibi insanı merkeze alarak
iktisat ilmini yönlendirmesi pozitivist anlayışa indirilen bir darbedir.
Nihayetinde ahlâk ve vicdanı güçlü
insanların vatan ve millete dair yüce
duygular duyanların vurguncu, karaborsacı, fırsatçı olmadıkları göz
önüne alındığında toplumun huzur
ve güvenliği daha iyi olmaktadır.
Pozitivistlerin iddia ettiği gibi
bilim adamları asla tam anlamıyla
nesnel olamazlar, her bilim adamı
olgulara yaklaşırken belli bir değer
yargısıyla yaklaşır. Şunu unutmayalım insanlar bildiği için inanmaktan
daha çok inandıkları ölçüleriyle
bilme yoluna giderler. Nitekim Karl
Popper şöyle bir ifadede bulunmak-

tadır: “Bilimdeki nesnelliğin, bilim
adamının nesnelliğine bağlı olduğu
düşüncesi tamamen yanlıştır. Doğa
bilimcinin sosyal bilimciden daha
nesnel olduğu kanısı da, yine büyük
bir yanılgıdır. Doğa bilimci de diğer
insanlar gibi taraflıdır; hele kendi
düşünceleri karşısında -eğer sürekli
yeni düşünce üreten o azınlıktan
değilse- ne yazık ki fazlasıyla olumlu
bir taraftarlık sergiler.” Karl Popper’a
göre bilimsel nesnellik farklı ekol ve
görüşlerin belli bir zeminde tartışmaları ile ortaya çıkar.
Karl Popper’a göre toplum bilimlerinin temelinde problem çözme
vardır. Bu yüzden bilimsel düşüncenin yöntemi de problem çözmeye dayanır. Klasik doğa bilimi bunu kavrayamamış bilimsel yöntemin işleyişini
gözlemle başlatmıştır. Bundan dolayı
doğa bilimleri doğa ile ilgili birçok
bilgi edinmemizi (bu bilgi bizim doğaya hâkim olmamızı sağlar) sağlarken sosyal bilimler sahasında çaresiz
kalması kaçınılmaz olur.
Doğada belli kurallar zinciri vardır ve matematiksel ifadelere uygunluk gösterir. Mesela su yüz derecede
kaynar.
Toplum ise tam bir çelişkiler
yumağıdır. Bu yüzden toplum bilimlerini pozitivist ölçülerle anlamlandırarak, izah edemeyiz.

1 - 6 Temmuz 2021

16

akaid

Peygamber Merkezli İslâm Anlayışı
Kâzım Albay
İslâm dini, peygamber merkezlidir. Modernizmde ise peygamber
dışlanır. Öyle ki “Modernist Müslümanlar” denilen bir zümre tarafından
peygamber postacı derekesinde görülür. Halbuki Allah tarafından âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah
Resûlü, Kâinatın Efendisidir. Kur’ân
O’na indirilmiştir ve O’nun ahlâkı
Kur’ân ahlâkıdır. Öyle ki Kur’ân, peygamber olmazsa varlığını koruyamaz.
Kur’ân, Allah kelâmı olup mucize
vasfı taşıyan temel kaynaktır. Kur’ân’a
canlılık veren ise kendi hayatında
tezahür ettiren Hz. Peygamber’dir.
Kur’ân onun nefsidir ve Hz. Âişe
“O, yürüyen bir Kur’ân’dı.” demiştir.
Kur’ân’da birçok âyette O ve sahâbîleri “en hayırlı ümmet” olarak vasfedilmiştir. Hz. Peygamber olmasaydı
Kur’ân teoriden ibaret ve kütüphanelerin raflarında bir kitap olarak
bilinecekti. İslâm’ı yaşamak, imânını
hissetmek isteyen her mü’min, Resulullah’ın eteğine sığınmak, onun
ruhaniyetinden istimdad etmek zorundadır. İlim ve irfanını da ondan
almalıdır. Marifetü’n-nefs ve marifetullah ancak Allah Resûlü vasıtasıyla
temin edilebilir.
Dine istikamet veren Hz. Peygamber’dir. Sadece Kur’ân olsa teorik
bir din olur, hayatla bağı olmaz idi.
İsteyen istediği şekle sokar, din araçsallaştırılırdı. Bu dinin omurgası Hz.
Peygamberdir. Kur’ân’daki tanımlamaları ortaya çıkaran, sınırlarını
çizen, bu dini hayata tatbik eden Hz.
Peygamber’dir. Kur’ân tafsilata ve tatbikata fazla girmez. Namaz gibi birçok ibadeti, kısasları, diyetleri, zekât
nisabını vs. her şeyi, Peygamberin
hayatında ve hadislerde buluyoruz.
Abdurrahman el-Evzâî bu durumu
özlü bir şekilde ifade eder: “Kitabın
sünnete ihtiyacı, sünnetin kitaba ihtiyacından çoktur.”1
İslâm’ın temel şiarı gereği “Muhammed Ümmeti”nin Hz. Peygamber ile bağı çok güçlüdür. Her
adımda, her anında Hz. Peygamberledir, onunla doğar (kulağına ezan-ı
Muhammedî okunur), onunla yaşar
(daima sünnet ile içiçedir ve hayatını
tanzim eder), onunla ölür (selâlarda
Hz. Peygamber’e hüzünle yalvarılır).
Müslüman sık sık Peygamber’ine
salât ve selâm getirir, zira hadisle de
sabit olduğu üzere Peygamber diridir
ve salât ve selâm O’na ulaşır.
BD-İBDA İslâm’a muhatap anlayışı, Hz. Peygamber mihveri etrafında
sistemini kurmuş ve sahâbîleri de
en ileri toplum kabul etmiştir. Bu
hususun ehemmiyeti çağımızda ken-

“Muhammed
Ümmeti”nin Hz.
Peygamber ile bağı
çok güçlüdür. Her
adımda, her anında
Hz. Peygamberledir,
onunla doğar
(kulağına ezan-ı
Muhammedî okunur),
onunla yaşar (daima
sünnet ile içiçedir ve
hayatını tanzim eder),
onunla ölür (selâlarda
Hz. Peygamber’e
hüzünle yalvarılır).
Müslüman sık sık
peygamberine salât
ve selâm getirir, zira
peygamber diridir ve
salât ve selâm O’na
ulaşır.

dini daha çok hissettirmektedir. Zira
“Peygambersiz İslâm” anlayışı günümüzde propaganda edilmektedir.
Necip Fazıl, Allah Resûlü’nü zâhir-bâtın bütünlüğünde ele alır. Bu
anlayışta şeriat ve tasavvuf birleşmiştir. Bu hususu Çöle İnen Nur’da şöyle
izah eder: “Halbuki şeriat Onun,

Allah Resûlü’nün zâhiri, tasavvuf da
bâtınıdır. Biri, içinde nur cümbüşü
kopan, perdeleri kapalı elmas sarayın
dışı, öbürü de içi ve ziyafet sofrası…
Ve her şey Onunla ve Ondan…”2 Necip Fazıl hitabelerini, “Allah’ın inayeti
ve Resûlü’nün ruhaniyeti üzerinize
olsun!” diye bitirir.
Büyük Doğu davası, Hz. Peygamberi merkeze koyan bir anlayış olarak, Peygamber Halkası olan sahabîlerin mümtaz yerini de işaretlemiş ve
hepsini sevmiş, Peygamber bâtınına
bağlılığı düstur edinen veliler (tasavvuf) yolu ile de Resûller Resûlü’nin
eteğine tutunmayı ilke edinmiştir.
Müslüman Anadolu ahalisine de bu
anlayışı billurlaştırmış ve bundan
dolayı da çok sevilmiştir. Onun şiirlerinde ve nesirlerinde peygamber aşkını görmek mümkündür. Hayatında,
aksiyonunda da bu husus bârizdir.
Bizim seviyemize hitap etmesi açısından, mesela bir ilmihal kitabından,
Kur’ân ve Hadislerden daha fazla istifade ettiğimizi nazarı dikkate alırsak,
Büyük Doğu’nun da merkeze taşıyıcı
sütun rolünü ve toplumdaki etkileyiciliğini daha iyi anlarız. Zira herkes
müfessir olamaz, muhaddis olamaz.
Ancak zincire tutunduğumuz son
halka ile ana halkaya vâsıl oluruz.
İnsan, tabiî olarak zincire en yakın
halkadan tutunur. Kişi, çağının çocuğudur ve ana halkayı sahih olarak
temsil edenlerle Allah’a ve Resûlü’ne
ulaşmış olur.
İslâm büyüklerinin her birinin vasıta rolü farklıdır. Mesela, Elmalılı bir
sütun oluşturmuş, gidip aynı şekilde

öyle bir tefsir yazmaya gerek kalmamıştır. Eğer yeni bir ihtiyaç doğarsa o
zaman yeniden başa dönüp yeniden
inşaya bir nevi Selefîlik yapmaya da
gerek yoktur. Zincire eklenen yeni bir
halka olunur, bu da ihtiyacı karşılar.
Batı, büyük değişimler yaşadığı Rönesansında bile geçmişini koruyarak
bunu yapıyor. Onların buna ihtiyacı
bizden fazla. Çünkü her felsefe bir
öncekini nefyediyor. Şimdi yeniden
Aristo’yu tanımlıyorlar. Bizde ise, Üstad’ın şiddetle karşı koyduğu modernist ve Selefîlerde görüldüğü üzere
bir öncekini (geleneği) örterek ortaya
çıkıyorlar. Halbuki alttakini yıkarak
değil, üstüne yeni katlar çıkarak zuhur etmek gerekiyor. İmâm Gazâlî,
İbn Âbidin, İmâm-ı Rabbânî her biri
bütünün bir parçası olarak geliyor.
Necip Fazıl ve Salih Mirzabeyoğlu da
bu silsileye eklenen bir halka olarak
sistemini kurmuş oluyor. Geleneği harmanlamış ve yeni bir tarzda
sunmuş olarak zuhur ediyorlar. Bize
düşen de, müctehidliğe kalkmadan,
bu halkaya kendi oluşumuzu gerçekleştirmektir.
İslâm dininin peygambersiz yaşanamayacağını dillendiren Necip
Fazıl, Peygamber hayatını ve O’nun
hadislerini de içselleştirir. Onlara
yoğunlaşarak hem ruh feyzini ikmal
eder hem zihin ve his dünyasını zenginleştirir. “Müjdecim, Kurtarıcım,
Efendim, Peygamberim; / Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim!”3 der.
İnsanın hakikati tek başına (akıl
ile) bulup bulamayacağı mevzuunda
Necip Fazıl, Allah Resûlü’nün haya-

akaid
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ŞİİR VE SANAT HİKEMİYATI'NDAN
MÜLAKAT X

-ESTETIK'IN INCELENIŞI-

tını 63 levhada şiirleştirdiği Esselâm
eserinin takdiminde şöyle der:
“Tek başına “doğru” diye bir şey
yok; O’nun getirdiği “doğru” diye
bir şey var... Bu eser, o gayenin vecd
pırıltılarından bir çakıntı ve aşk haykırışlarından bir ses... O kadar...
Ben “hakikat”ten O’na giden değil,
O”nu topyekûn kabullendikten sonra
O’ndan hakikate gelen müminim.
Hakikat mi? Hakikat sadece Allah’ın dilediği ve O’na bildirdiğidir.
Ötesi, yine Allah’ın yarattığı olarak ve
müstakil vücudu olmayarak yokluk...
Var olmaya bakalım!.. O ki, varlık o
yüzden...”4
Peygamberin her şeyin mihrakı
oluşunu ifade eden Necip Fazıl’ın
yukardaki satırlarından sonra şu hususları ilave edelim. Hakikat, Allah’ın
tecellileridir. Eğer bildiren olmazsa
biz hakikati bilemezdik. Allah, peygamberler vasıtasıyla bildirdiği için
biz hakikati biliyoruz. İlm-i kelâmda
hüsün-kubuh meselesi bununla ilgilidir. İyilik ve kötülüğün akıl tarafından bilinip bilinemeyeceği şeklinde
özetleyebileceğimiz bir meseledir.
Mâtürîdîler, aklın bazı şeylerin iyilik
ve kötülüklerini idrak etse bile dinî
bakımdan gereklilik ve sakıncalarını
idrak edemeyeceğini söyler. Eş’ârîler
ise, akıl hiçbir şekilde bilemez ve
nakle muhtaçtır, der. Her iki mezhep
de insanın hakikati bilmesi için dinin
işaretine ihtiyacı olduğunu söyler.
Ehl-i Bid’at fırkaları olan Cehmiyye,
Mu’tezile, Kerramiye ve Şîa’ya göre
hüsün ve kubuh aklîdir, akıl ile bilinebilir.5
Necip Fazıl, Hz. Peygamberi
Allah’a ulaştıran misilsiz bir köprü
olarak görür. Ona göre Allah Resûlü,
“Gaye-İnsan ve Ufuk-Peygamber”dir.
İnsandan murad o iken, aynı zamanda “Resûller Sultanı”dır.
Allah tarafından Hz. Peygamber’e
verilen “Allah’ın Sevgilisi” ismi ile
Necip Fazıl O’na yakarır. Yine Necip

Fazıl’ın sıkça kullandığı bir isimlendirme “Kâinatın Efendisi”dir. Bir
başka isimlendirmesi ise, “Varlığın
Nuru”, “Varlığın Tâcı”dır. O’na olan
sonsuz muhabbeti ve aşkını eserlerinin her satırında görmek mümkündür. “Habîbullah-Allah’ın Sevgilisi”
hitabının mazharı olarak O, aynı zamanda “Habîb-i İbâd – Kulların Sevgilisi” olmuştur. Hiçbir sevgili onunla
mukayese edilemez.6
Hz. Peygamber bir beşerdir yani
kul-peygamberdir ve insandan sâdır
olan her hususun halline dair ipuçlarını hadislerde bulmak mümkündür.
Hadisler olmadan din anlaşılamaz,
yaşanamaz. Hadisler ve sünnetler
dinin canlılığı demektir. Aksi halde
sadece teorik ve kuru bir din olurdu.
Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinlere
kıyasla İslâm’ın canlı oluşu onun Hz.
Peygamber imajı ile hadis ve sünnetin hayatla örtüşen tablolarıdır.
İnsan, hayatı yaşayanlarla yaşıyor,
hissediyor, daha iyi algılıyor. Müslüman için hayatın dinamizmi ise, savaşlarından evliliğine, yemek adabından cemiyet nizamına kadar capcanlı
bir peygamberin varlığıdır.
Kaynak:
1- Muhsin Koçak-Nihat Dalgın-Osman Şahin, Fıkıh Usûlü, Ensar
Yayıncılık, İstanbul, 2013, s. 64.
2- Necip Fazıl Kısakürek, Çöle
İnen Nur, Büyük Doğu Yayınları,
İstanbul, 2020, s. 260.
3- Necip Fazıl Kısakürek, Çile, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 2015,
s. 81.
4- Necip Fazıl Kısakürek, Esselâm,
Büyük Doğu Yayınları, İstanbul,
1973, s. 7.
5- Bekir Topaloğlu-İlyas Çelebi,
Kelâm Terimleri Sözlüğü, İSAM Yayınları, İstanbul, 2017, s. 136-137.
6- Bilal Kemikli, Türk İslâm Edebiyatı Giriş, Emin Yayınları, Bursa,
2017, s. 118.

Şair – “Güzel” bir değer
ölçüsüdür ve ruha nisbet işi… Bu
hakikatin güzel sanat âletinde görünüşü ise, esere aşılanan güzellik
sıfatının zevken idraka muhatap
oluşudur; güzellik sıfatını aşılayan
faillerin ilmi gözüyle estetik, psikolojinin ve dolayısıyla sosyolojinin bir dalı olmuş olur… Güzeli
aramaya ve güzeli bulup onun
ne olduğunu bildirmeye çalıştığı
vakit de, metafiziğin bir bahsi!..
Bedî – “Estetik” kavramının
son derece yaygın kullanılışından
rahatça misâl tedarik edileceği
üzere, her güzel, estetiği ilgilendirir… Fakat her estetik veri
güzel değildir; tabiî ki bu, “güzel
olmadığına göre, çirkindir!” demek değil… Meselâ “sınaî estetik” imalât çerçevesinde yer alan
yardımcı teknik ki, bir işletmenin
hazırladığı imalâtı, maksada uygunluk, güzellik, imalât kolaylığı
ve maliyeti düşürme ölçülerine
vurur…
Şair – Buradan da anlaşılıyor ki, bahsin çerçevesini tayin
ederken, dolaylı ilginin sonsuzluğundaki karışıklığa düşmemek
lâzım…
Bedî – Sanat alâkası içinde “estetik”in ne olması gerektiğine dair
“tenkidî şuur” yaklaşımı, mevzuun çerçevesini tayinde önemli bir
buud…
Şu: Nasıl ki mantık, her türlü
hakikatin, kanunlar ile onları
meydana getiren ilimlerin üzerinde felsefî ve hikemî bir düşünüş
ise, ve yine nasıl ki ahlâk, ferdî
veya içtimaî faaliyetin, işin psikolojisi, örf ve adetler ilmi üzerinde
felsefî ve hikemî bir düşünüş ise,

öylece iyi kavranmış estetik bediiyat da her şeyden önce kendisinin
yollarını hazırlamış olan sanat
tenkidi ve sanat tarihi üzerinde
hikmetli bir düşünce olmalıdır…
Böyle bir bakış…
Şair – Buradan da anlaşılıyor ki, bahsin çerçevesini tayin
ederken, dolaylı ilginin sonsuzluğundaki karışıklığa düşmemek
lâzım…
Bedî – Üst ve üstün seviyede
bir gerçekliğin görünüşünü temsil
eden sanat eseri, tabiî ki çer-çöp
çaba ve çerezlik uğraşma bahsi
değildir; ciddi bir sanat eserinin
rastgele akla gelen bir eğlence, bir
oyalanma ve oyun gibi meydana
geldiği görülmemiştir… Her eser,
sanatkârın ruhî dalgalanmaları
esnasında şekillenmeye başlar;
sanatçının önceden tasarladığı
bir ideali gerçeklendirme çabası
içinde değişim ve dönüşümlere
uğrayarak olgunlaşır… Bu, sanatı
psikolojik bir yönü olduğunu
gösterir…
Şair – Fakat onun sosyal yönü
de vardır; toplumun dini inançları, artistin mistik ve fantastik
hayal gücü, içinde yaşadığı
kavmin gelenek, görenek, adet,
töre vs. gibi kollektif alışkanlıklar ve değerler haline girmiş
içgüdüleri, bir sanatçının eserini mevzu, mânâ, şekil ve hatta
teknik bakımlardan etkiler… Bu,
her çağın ve her toplumun sanat
eserlerinde o kadar açıkça görülür
ki, estetikçiler kadar arkeologlar
da hem o milletin, hem de genel
olarak insanlığın ortaklaşa zevk
ve ideallerini bu niteliklerinden
kolayca keşfedebilirler…

devam edecek...
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haber-yorum

Türkiye'de Haber Olmayan “Satılık Gazeteciler” İddiası
Faruk Hanedar
Kitleleri sevk ve idare etmenin
önemli araçlarından biri olan medya,
cemiyeti müsbet bir istikamete sevk
etmek gayesiyle işletilmesi gerekirken,
yozlaşmayı teşvik eden, yozlaşmış
insanların operasyonel faaliyetler için
kulanılan bir vasıtaya dönüşmüştür.
Bilhassa lağımın patlamasıyla gün
yüzüne çıkan ve anlaşıldığı kadarıyla
şimdilik buzdağının sadece görünen
kısmı olan iğrençlikler, Türkiye’de
medyanın sağıyla soluyla, altıyla üstüyle, önüyle arkasıyla gırtlağına kadar pisliğe battığını bir kez daha bize
göstermiştir.
Esasında Türkiye bu gibi vaziyetlere pek de yabancı sayılmaz. Kemalist
rejimin çoraklaştırdığı bu topraklarda
yozlaşma tüm müesseselere sirayet
etmiş, medya hemen hemen her
dönemde bir operasyon aracı olarak
kullanılagelmiştir. 28 Şubat’ı hatırlayalım… Bugün birbirine namus ve
ahlak satan dönemin Kartel medyasının iğrenç manşet ve haberleri, o döneme şahit olanların hâlâ hatırında…
Tekrar bugüne gelirsek; Hadi Özışık ile başlayan, Veyis Ateş ile devam
eden “serimleme” sürecine yeni eklenen isimlerhadiseler ve aşikâr olması
muhtemel yeni gelişmelerle birlikte
medyanın istisnalar dışında ziftten
daha kara bir vaziyette olduğu tam
anlamıyla bir kez daha ortaya çıkmış
oldu.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi,
“o’cu, şu’cu, bu’cu” ayırt etmeksizin
istisnalar dışında tamamının!.. E, hâl
böyle olunca, yani söz konusu meselelerin içinde “birkaç oradan”-“birkaç
da buradan” kalemini sattığı iddia
edilen gazeteci ve yine aynı şekilde
“haber satan” operasyon gazeteleri
bulununca, bugün tüm Türkiye’nin
kilitlendiği davalar ile alakalı 2019’da
açık kaynaklara düşen ve “bomba
haber” niteliği taşıyan iddialar sümenaltı edilebiliyor ve edilmiş.
Geçtiğimiz günlerde 28 Şubat
Kartel medyasının operasyon kalemlerinden Yılmaz Özdil’in “Dürüst ve
güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin
SBK aşına su katmak istemem ama,
SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın
iddianamesinde yazıyor... Kimlere
televizyon kanalı kurdurdukları bile
orada yazıyor! SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama
söylemem demedim, aksine açık açık
söylüyorum, ABD’deki iddianamede
yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan

Tabii o gün, bu
meşhur üçüncü sınıf
kalem mafyalarının
kendilerini
hadiseden sıyırmak
için yapacakları
soytarılıklarla
kendilerini
daha ne kadar
küçültebileceklerini
de görmek için
sabırsızlanıyoruz.

hiç bahsetmiyor diye soruyorum?”
şeklindeki twitleri, o sırada Tuncay
Mollaveisoğlu ile Tele1’de canlı yayında olan Uğur Dündar’ı küplere
bindirmişti.
Özdil mevzubahis twitinde, Uğur
Dündar, Tunvay Mollaveisoğlu, Haluk Şahin, Özlem Gürses, Banu Güven, Ece Temelkuran gibi isimlerin
kuruluş kadrosunda yer aldığı Artı
1 TV’nin Sezgin Baran Korkmaz ve
Ekim Alptekin tarafından finanse
edildiği iddiasına atıf yapıyordu. Bahsettiği “SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin” adının geçtiği iddianame
ise aslında “BoraJet”e çökülmesi ile
alakalı olarak Yalçın Ayaslı’nın ABD
New Hampshire Bölge Mahkemesi’nde bulunduğu ve savcılık tarafından
kabul edilip jüri talep edilen şikâyetleri çerçevesinde hazırlanan soruşturma dosyası. Özdil ya iddianame
ile şikâyet arasındaki farkı bilmiyor
yahut da bir şeyler için manipülasyon
yapıyor. Bu ayrı mevzu.
“Case 1:19-cv-00183” dosya nu-

marasıyla açık kaynak taraması neticesinde ulaşılabilecek 02.18.2019
tarihli 127 sayfalık dosyada, Ayaslı’nın Sezgin Baran Korkmaz, Kamil
Feridun Özkaraman, Fatih Akol, SBK
HoldingAnonim Şirketi, SBK Holding
USA, Inc., Bugaraj Elektronik Ticaret
ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Mega Varlık Yönetim Anonim
Şirketi hakkında şikâyette bulunduğu
görülüyor.
Dosyanın basını alâkadar eden
“The Rico Enterprise’ın BoraJet’i ele
geçirmek için gasp planı” başlıklı
bölümünde Lev Dermen’in 2016’da
Türkiye’de bir havayolu şirketi almaya
karar verdiği ve daha sonra bunun
hedefin Ayaslı’nın sahibi olduğu BoraJet olarak belirlendiği söyleniyor.
İddiaya göre; gasp plânı 15 Temmuz
darbe teşebbüsünün ardından devreye sokulurken ilk aşamada medya
vasıtasıyla BoraJet’in karalanarak
değerinin düşürülmesi için faaliyetlere girişiliyor. Esasında kendi sicili
de parlak olmayan Ayaslı hakkında
neşredilen yazı ve haberler vasıtasıyla
şirketin değeri düşürüldükten sonra
alım işleminin gerçekleştirilmesinin
planlandığı iddia edilen dosyada The
Rico Enterprise’ın, Korkmaz ve Alptekin’in basındaki bağlantılarını kullanarak bunun yapıldığı belirtiliyor.
Dosyanın 52-53. sayfalarında Bülent
Başköy, Ergün Diler, Ersin Ramoğlu, Mahmut Övür ve Soner Yalçın’ın
Borajet ve Ayaslı hakkında karalayıcı
yazılar yazarak; Takvim, Sabah, Gazeteport, Cumhuriyet, Hürriyet ve
Habertürk gazetelerinin de bu yönde
haberlere imza atarak suça ortak olduğu iddia ediliyor.
Ne hikmetse, 2019’da ABD’de bir
mahkeme tarafından kabul edilen bu
şikâyet, Türkiye’de hiç mi hiç haber
olmuyor; acaba sebebi “düşman kar-

deşler”in tamamını alâkadar etmesi
olabilir mi?
Burada Soner Yalçın’a ayrı bir
parantez açmak gerek. Amerika’daki
ifadede kalemini sattığı “iddia edilen”
gazeteciler arasında adı anılan Soner
Yalçın, birkaç gündür bu ifadenin
geçtiği dosya haricinde hadisenin
etrafında müthiş gazeteciliğini konuşturmakla meşgul. 23 Haziran tarihli
yazısında, zaten herkesin kirli sicilini
bildiği Ayaslı hakkında “bu zaten
böyle” diyor. Yine bugün kaleme aldığı “Sözde gazeteciler” başlıklı yazısında şikâyet ile iddianame farkını ayırt
edemeyen gazetecilerin Yalçın Ayaşlı’nın ne kadar kirli olduğunu da anlayamayacağını söylüyor. Fakat mesele
bu değil ki. Şikayet eden oymuş, buymuş, öyle temizmiş, böyle kirliymiş
önemsiz. Asıl mesele şu: Amerika’da
içinde yanlışlıkla Türkiye kelimesi
geçen cümle kurulsa burada koştura
koştura en “özel” cinsinden haber yapanlar, söz konusu yargı dosyasındaki
vahim iddiaya gözlerini niçin yumuyorlar? Yoksa her kesimden kalem
ve medya grubları işin içinde olduğu
için, suskunluk anlaşması devreye
girdi de kimse kendisine tutulan bu
aynaya bakmaya mı cesaret edemedi?
Tablonun şimdiye kadar beliren
kısmındaki manzara bile insanımızın
emniyet duygusunu yitirmesine yeter
de artar bile. Halen tahammül dairesi
içinde ilerleyen bu sürecin, ortaya
çıkacak hangi yeni rezaletle bir infial
doğuracağı ve büyük bir temizliğin
başlangıcına vesile olacağını ise merakla takip ediyoruz. Tabii o gün, bu
meşhur üçüncü sınıf kalem mafyalarının kendilerini hadiseden sıyırmak
için yapacakları soytarılıklarla kendilerini daha ne kadar küçültebileceklerini de görmek için sabırsızlanıyoruz.
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URUMÇI'DEN BAŞBAĞLAR'A KATLEDILEN ANADOLU'DUR!
HEM BAŞBAĞLAR HEM DE URUMÇI ANADOLU’DUR,
ANADOLU KESINLIKLE INTIKAMINI ALACAKTIR!

Başbağlar
5 Temmuz Müslümanlara yönelik iki katliam ile hatırlanan bir
gündür. Bu katliamlardan biri Doğu
Türkistan-Urumçi’de, diğeri ise Anadolu’nun tam kalbinde bulunan Erzincan-Başbağlar Köyü’nde yaşandı.
Doğu Türkistan, bizden binlerce kilometre uzak olmasına rağmen Müslüman Uygur kardeşlerimize duyduğumuz yakınlık ve ruh birliği, bizleri, bu
iki katliamın yıl dönümü olan 5 Temmuz’da, işgal altındaki İslam topraklarına daha da yaklaştırıyor. Müslüman
Anadolu halkının 5 Temmuz’da kader
birliği yaptığı Urumçi, bizim nazarımızda Anadolu toprağıdır.
***
Tarihin en vahşi katliamlarından
birine tanık olan Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar, 5 Temmuz
1993 tarihinde, akşam karanlığında
sayıları 100 kişi olduğu söylenen bir
grup tarafından basılmıştı. Başbağlar, tarihî olarak Müslüman Anadolu
İnsanına karşı gerçekleştirilmiş en
büyük katliamlardan biridir. Katiller
özellikle Başbağlar köyünü seçmişlerdi. Köy ahalisinin Müslüman olması,
kundaktaki bebeklere, savunmasız
çocuk ve kadınlara kadar köyün
topyekûn katliama maruz kalmasına
sebep teşkil ediyordu kansızlar için.
Başbağlar’da öldürülen 33 Müslümanın katilleri şu an yakalanmamış ve
faillerinin kimler olduğu tespit dahi
edilememiş durumdadır. Suç daha
sonra PKK’ya yıkılsa da sağ kurtulanların anlattıklarından, bu katliamın

Urumçi
Sivas Madımak Otelinde öldürülen 37
kişinin intikamını almak adına alçakça gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.
Halk, Kemalist rejimin “derin devlet”
nam bazı katmanları tarafından katledilmiş, daha sonra ise hadisenin üstü
kapatılmıştır.
Köyü basanlar köylülere tam 1
buçuk saat propaganda yapmış ve
öldürülmek için seçilen erkeklere
neden öldürülecekleri anlatılmıştı. 2
Temmuz’da Sivas’ta çıkan olaylarda
hayatını kaybedenlere karşılık katledilecekleri ifade açıkça ifade edilmişti. Propagandadan sonra köyün tüm
erkekleri kurşuna dizildi ve 28 kişi
hayatını kaybetti. Daha sonra köy ateşe verildi ve 214 ev, köy okulu ve köy
camii yakıldı. Bu yangınlar sırasında
da 1’i çocuk, 4’ü kadın 5 kişi öldü. O
gün Başbağlar’da toplam 33 kişi şehid
düştü. Katliamın ve kundaklamanın
ardından köye bırakılan bildiride, “Sivas’ın İntikamı Alındı” deniliyordu.
Madımak olayından sonra 33
kişiye belli belirsiz idam cezası verilmiştir. Bu insanlar suçsuz olmalarına
rağmen yıllarca cezaevinde yatmışlardır ve bu davadan hâlâ cezaevinde
olanlar bulunmaktadır. Başbağlar
ise vahim bir olay olarak orta yerde
durmaktadır. İtirafçılar var, sanıklar
var, ama yargı yok! 2 Temmuz’u unutturmayanlar ise 5 Temmuz Başbağlar
Katliamının yanından bile geçmiyorlar bugün!
***
5 Temmuz 2009 tarihinde ise Baş-

bağlar ile kader birliği yapmış Urumçi
şehrinde, Müslüman Uygur Türklerine karşı, Çin ordusunun desteğini
almış Çinli gruplar tarafından katliam
gerçekleştirilmiş, savunmasız kadın
ve yaşlı, sayıları binlerle ifade edilen
Müslüman katledilmiştir.
Urumçi katliamının üzerinden 12
yıl geçti. Hafızalarımızdaki tazeliğini
koruyan ve günler süren olaylar sırasında, Çin yönetimi Urumçi’ye asker
takviye etmiş, Urumçi’de ev ev baskınlar yapılmış, Müslümanlar gözaltına alınmış, Çin hükümeti olayların
sorumlularının idam edileceğini açıklamış ve o kararı uygulamıştı. 600’den
fazla kişiden de daha sonra asla haber
alınamadı. Tam 196 Müslüman kurşuna dizildi. Olayların sorumlusu ise
yine Uygurlar oldu!
Çin’de bugün hâlâ aynı manzara
hakim. Çin, Müslüman Türklere karşı
asimilasyon politikalarını ve katliamlarını devam ettiriyor. O dönemde
sözlü dahi olsa Müslümanlara sahip
çıkan Türkiye ise bugün finansal
menfaatleri icabı ses çıkarmıyor, bilakis Türkiye’deki Uygur Türklerinin
eylemlerini engellemeye çalışıyor.
Bugün menfaati icabı Uygur Türklerine sahip çıkıyormuş gibi görünen
Batı ise yaşananlar karşısında o gün
ağzını açmamıştı. Dolayısıyla Urumçi
katliamı Batı’nın bugünkü tavrının da
sadece menfaatinden kaynaklandığını, esasında iki yüzlü olduğunu gözler
önüne seren bir hadise olarak öne
çıkıyor. BM ve diğer uluslararası ku-

ruluşlar bu soykırıma sessiz kalarak
adeta Çin işgal devletinin giriştiği bu
katliamı desteklemişlerdi. Bu olaylar
esnasında Uygur kadınlarının tankların önüne geçerek Çin işgalcilerine
meydan okumaları ise tarihin şanlı
sayfalarında yerini almıştır. Bu duruş
ve direniş, Muntakîm olanın lütfudur.
Anlaşılacağı üzere Doğu Türkistan
meselesi yeni bir mesele değil. Müslüman Uygur halkına karşı İşgalci Çin
tarafından yıllardır katliam uygulanmaktadır. Müslüman Uygur Türklerinin Çin’e hayat kaynağı olacak coğrafî
bir bölgede bulunması ve bir nev’î
bölgenin dünyaya açılan kapısı olması Çin işgalcileri için bu toprakları
vazgeçilmez yapıyor. Bunun yanında
İslam Dünyasını Çin’den gelecek saldırılara karşı adeta koruyucu konumuyla Doğu Türkistan, Anadolu’nun
ayrılamaz ve Çin işgalcilerine terk
edilemez olarak Anadolu’nun ehemmiyet arz eden bir parçasıdır.
5 Temmuz, bu iki katliamın da
yıl dönümü… Başbağlar ve Urumçi
denince bir tarafta şehidler ve kahramanların yer aldığı, diğer tarafta ise
hain ve korkakların bulunduğu bu
iki hadise aklımıza gelecektir. Unutturulmaya çalışılsa da biz ikisini de
unutmayacağız. Her hatırlattığımızda
da “YÂ MUNTAKÎM!” diye haykıracağız.
Hem Başbağlar hem de Urumçi
Anadolu’dur,
Anadolu kesinlikle intikamını
alacaktır!
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yorum

Garip İşler, Garip İddialar
Sinami Orhan
Bakan ve milletvekili eskilerinden
biri var, şimdi neredeyse her şehirde
(üye sayıları kurucular kurulu listesi
ile kayıtlı olsa da) teşkilatlanmış Doğru Parti’nin başkanı Rıfat Serdaroğlu.
İzmir Bergama doğumlu, dedesi Bayram Serdaroğlu 1900’lerin başında
Saraybosna’dan göçmüş, Bergama’da
geniş çiftlik sahibi olmuş, babası
Kemal Fikri Serdaroğlu Demokrat
Partiden Bergama belediye başkanı,
Adalet Partisinden milletvekili olmuş.
60 darbesinde tutuklanmış, Celal Bayar ile aynı hücrede yatmış. Kıbrıs’ta
kurulu Türk Mukavemet Teşkilatına
silah yardımı yaptığı iddiasıyla ceza
almış; Rıfat Serdaroğlu öyle anlatıyor.
Neyse, bakanlık yapmış, 28 Şubat’ta askerin tarafında yeralmış, Refahyol’un yıkılması ve ardından gelen
hükümetlerin kurulmasında önayak
olmuş biri. Nahoş, agresif, mahalle
kabadayısı ağzı olan biri ama kısaca.
Meşhuuur tvci Şaban Sevinç bununla da konuşmuş “bizimtv”de. 12
Haziran’da karşılıklı olarak oturup Sedat Peker’in iddiaları üzerinden girip
ne kadar nefret varsa kusmuşlar.
Bu programda (31. dakikadan
itibaren) bakan eskisi özne bir iddia
ortaya atıyor, “istihbaratçı arkadaşlarına dayanarak.”
Rıfat Serdaroğlu’nun iddiasına
göre:
15 Temmuz darbesinde Yurtta
Sulh Konseyi üyesi (ve diğer iddialardan) olarak defalarca ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası alan, Hulusi
Akar’ın “derdest edilme emrini” veren ama 16 Temmuz sabahı onunla
birlikte başbakanlık binasına giden,
uzun saatler boyunca “darbeyi bitirme faaliyetinde” bulunan, saat 16 gibi
“darbeci” olarak tutuklanan, kardeşi
Şaban Dişli sonradan Lahey büyükelçisi olan “tümgeneral MEHMET DİŞLİ CEZAEVİNDEN KAÇIRILMIŞ!”
Evet, her şehit sayısınca ağırlaştırılmış müebbet, diğer iddialardan
da süreli hapis cezası almış Mehmet
Dişli, Serdaroğlu’na göre cezaevinde
değil, kaçırılmış!
Ardından da diyor ki, “çıksın şimdi cezaevi müdürü orada olduğuna
dair kamera kaydı yayınlasın!”
Normal şartlarda iddiayı ortaya
atarken elinde elle tutulur, fotoğraf,
video kaydı, ses kaydı olur, işte bu da
ispatı dersiniz, uyduruk bir fotoğraf
dahi masaya koymadan “sallamak”,
demek ki bakan ve vekil eskisi öznelere has!
Kim dedi! “İstihbaratçı arkadaşlarım!” Kim onlar? “Açıklayamam!”
Rıfat Serdaroğlu’na senelerdir İş
Bankası üzerinden krediler veril-

Rıfat Serdaroğlu-Şaban Sevinç
mekte ve
krediler devamlı yapılandırılmakta,
ayrıca kendisi “dııjj güjler” tarafından
fonlanmaktadır, mason MİT müsteşarı Ahmet Sami Korur ile babasının
aynı ekipten olması sebebiyle mason
mit yöneticileri ile sık sık görüşmektedir, “istihbaratçı arkadaşlar” söyledi
dememle arasında ne fark var?!
Üstelik iddia bakımından benim
“sallamam”, pardon iddiam çok daha
kuvvetli, Serdaroğlu muhakkak kredi
kullanmıştır, babasının Türk Mukavemet Teşkilatı bağı da var, buyrun MİT
otomatikman orada, değil mi?! Zemin müsait! Doğru mu? “Çıksın belge
koyarak yalanlasın Rıfat Serdaroğlu!”
Bu iddiayı (!) söylediği zaman
Şaban bile şaştı, ilk önce anlayamadı
herhalde, internette hemen aradı,
Mehmet Dişli’nin fotoğrafını buldu,
gösterdi, “bu değil mi?” diye sordu,
Serdaroğlu evet dedi.
Ardından “bu ÇAKMA DARBEYİ bilenlerin içeride kalmayacağını
herkes tahmin eder zaten” gibi birşeyler söyledi. Şaban Sevinç buna da
itiraz etti, “çakma darbe olduğuna
inanmıyorum” dedi. Rıfat Serdaroğlu
da Sedat Peker’in (“Sedat bey” dedi
önce) bunları açıklayacağını, onun
adamlarını köprüye gönderdiğini,
orada yüzlerce insanı öldürdüklerini,
Erol Olçok’un hanımının buna dair
açıklamaları olduğunu, köprüdeki askerlerin silahlarında kurşun olmadığını, vatandaşları öldürenlerin “Sedat
Peker’in adamları” olduğunu söyledi.
*
15 Temmuz bir darbedir! Bundan
kimse kuşku duymasın! Fakat “gariplikler” vardır, bundan da kimse kuşku
duymasın!
İddianameler, “resmî açıklamalar”,
hepsi ama hepsi sorunludur. Güçlü
savunmalar yapılmış, birtakım iddialar çürütülmüş olsa da, hiç bunlara
bakılmamış, hapis cezaları verilmiştir
mesela.
Bunun iki sebebi vardır, diye düşünüyorum. Birincisi, yargılananların
darbeye katılıp katılmadığı, bunun

tereddütsüz ispatı ile değil, “fetöcü”
olup olmadığına bakılmış, bylock-maylok, ihbar-mihbar, liste-mistede ismi varsa, “fetöcüyse, zaten
darbecidir!” denilerek kolaycılığa (!)
kaçılmıştır.
İkincisi de, darbenin başlangıç
anının, yani dönemin genel kurmay
başkanı Hulusi Akar’ın “derdest”
anına dair hiçbir somut delilin ortaya
konulmaması! GKB Akar’ın odasının
önündeki kameralardan hiçbir görüntü yayınlanmamıştır! Kapısı açık, içeriye bir sürü asker dalıyor, (tanık Özkürkçü general öznesinin lafına göre)
alt alta üst üste kavga ediliyor, gürültü
felaket, ama görüntü yok! Çok sonra
Akar’ı merdivenlerden inerken ve
helikoptere binerken gösteren görüntüler var, ki bu görüntülerde de altyazı olarak “derdest halde götürülüş”
yazarsa ancak öyle düşünülür, yoksa
normal bir yürüyüş gibi ve ama odasının ve o koridorun görüntüleri yok!
İşte, bu ve daha başka “gariplikler”
yüzünden de “kontrollü darbe… çakma darbe” iddiaları rahatlıkla ortaya
atılıyor. Hele müdahil avukatlar, hele
hele Cumhurbaşkanlığı avukatlarının
işleri, bu meseleyi canlı tutuyor tabii.
Savcı, müdahil avukatlar, “arkadaşım
şu görüntüleri getirin” niye demezler,
merak konusu elbette.
Mehmet Dişli mevzubahis olduğu
için onun üstünden gidelim. Hatta,
Yurtta Sulh Konseyi üyesi, yani darbenin komuta katı oldukları iddiasıyla yargılanan sanıkların mahkemelerde yaptıkları savunmalara bakalım;
ben başlıcalarının savunmalarına
baktım, siz bakın demek istiyorum
burada tabii.
Akar’ı altlı üstlü kavga gürültü ile
“derdest” edenler ve onun götürüldüğü 143. Filo’da yanında olanların
(emniyet ifadesi değil, geçin onları)
savunmalarına bakın!
Mehmet Dişli, ikinci ifadesinde
ilk ifadesinde olmayan komuta katı
hadiseleri hakkında detaylara girmesine rağmen, ki bunlar da tartışmalı,
ne hikmetse isim vermiyor! Koskoca

tümgeneral ama orada gördüklerinin
ismini bilmiyor! Bu sadece onun için
değil tüm darbe sanıkları için geçerli.
Göreceğiniz bu savunmalardan
şudur: Ben masumum, sayın komutanım (Hulusi Akar yani) tüm gece
boyunca ne emrettiyse onu yaptım!
Barbarca işkenceye muhatap olmuş, malum görüntüsü hafızalardan
kolay kolay silinmeyecek Hulusi
Akar’ın yaveri albay Levent Türkkan!
Akıncı Üssü Davasının ilk celsesinde
ayağa kalkıp elindeki her tarafı sargılı
fotoğrafını gösterip, tüm 15 Temmuz
davalarının temelini oluşturan emniyet ve savcılık ifadelerini reddetti.
Kamera kaydının olmadığı Akar’ın
odasının önünde neler olduğunu anlattı.
Peki ne anlattı?
Sadece kendisine yönelik ifadeleri
(gerçekten de güçlü şekilde) reddettiğini açıklamaktan başka ne anlattı?
Tüm gece GKB karargahında olmasına ve yaver (forsu tam yani!) olmasına rağmen ne anlattı?
Koskoca bir hiç!
Tüm sanıklar arasında darbeyi
kabul eden iki kişiden biri (diğeri de
operasyon timinde yeralan binbaşı
Şükrü Seymen) olan tuğgeneral Gökhan Sönmezateş, “GÖRÜNMEYEN
KRALIN EMRİYLE” hareket ettiğini
söyledi, başta cumhurbaşkanına suikast iddiası olmak üzere, “dosya kapsamında” aleyhine yönelik en önemli
iddiaları çürüttü, fakat ne anlattı?!
Emri general Semih Terzi’den aldığını
açıkça beyan etti, tenakuzları dillere
düşmüş general Zekai Aksakallı’nın
emriyle Terzi ile görüştüğünü beyan
etti, onu yerden yere vurdu ama ne
anlattı?
Koskocaman bir hiç!
Herkes masum, herkes komutanın emriyle hareket etmiş, git demiş
gitmiş, konuş demiş konuşmuş ama
uçaklar nasıl havalandı, katliam emirleri nereden verildi, kim verdi “görmedim, duymadım!”
Darbe sanıklarından bir kaç kişi
hariç dönemin GKB başkanı Hulusi

haber-yorum

Akar’a tek bir kesin ifadeleri bile yok!
Akar darbecidir DEMİYORUM; Fetöcüler ve Odatv kliği gibi gruplar ima ile
bunu söyleyip duruyor ya, işte onunla
yanyana olanlar bile bunu söylemiyor
demek için yazıyorum bunu.
İşin hoş tarafı, darbe gecesi ve ertesi
günü saat 16 sularına kadar başbakanlık
binasında onunla yanyana olan Mehmet
Dişli de demiyor; teessüflerini sunuyor
en fazla!
*
Rıfat Serdaroğlu’nun başka bir üst
düzey darbeci yerine Mehmet Dişli’nin
adını vermesi bu açıdan önemli. Onunla
birlikte helikoptere binip Akıncı Üssünden ayrılıp başbakanlığa gidebildiğine
göre, hiyerarşi gereği bunu Akar’ın
onayı olmadan yapması mümkün değil,
Akar’ın güvendiği biri demektir! Kaldı
ki o günlerde basına düşen haberlere
göre Akar onun tutuklanmasına itiraz
etmişti. Rivayetlere göre, “manevi oğlum” da diyormuş. Dişli, sonradan iki
defa daha ifadesini detaylandırdı. Akabinde mahkemede de bu ilk beyanında
devam etti fakat son savunmasında
bundan vazgeçti ama açık hiçbir şey
söylemedi.
Dişli’nin kardeşi Mehmet Dişli, kardeşinin darbeci olmadığını defalarca
söyledi. Aradan bir müddet geçtikten
sonra, Papua Yeni Gine, Letonya, Singapur vs değil, devletlerarası herşeyin kalbi olan Lahey’e büyükelçi olarak atandı!
Gariplikler dedik ya, bunlar gariplik
değilse nedir?
*
15 Temmuz ve Erdoğan karşıtları
“kontrollü darbe… çakma darbe” vurgularında “level atladılar” ve bazı darbecilerin “cezaevlerinden kaçırıldıklarını”
söylemeye başladılar. Mehmet Dişli’yi
telaffuz ettiler, ardından başkalarının
adlarını vermeleri de mümkün.
Fakat soru çok açık; gerekçesi ne?
Öyle ya, yazı tura ile isim belirlenmiyor ise bunun gerekçesi olmalı? Mehmet
Dişli her ne kadar hakkındaki iddiaların
birçoğunu sarsmış olsa da, tüm gece boyunca yaşadıkları var, ama hiç isim vermiyor; darbenin karargahında olmasına
rağmen. “Sayın komutanım ne emrettiyse onu yaptım” deyip duruyor sadece!
Ama başka da birşey söylemiyor!
Buna rağmen, onun kaçırılma iddiasında da Erdoğan suçlanıyor; tabii
cezaevlerinden sorumlu olan adalet
ve içişleri bakanları! Ve Peker’in lafları
üzerinden… Ve “etraf karışacak” korkusu üzerinden.
Darbenin gerçek ama “garipliklerle”
dolu olduğunu bir iddia üzerinden anlatmaya çalışan bu yazı da, YAŞ’a basmadan, sadece aktarım yapmış olarak
“garip şekilde” bitiyor.
Erken kalkan ve cüretkar olanın
farkı kapatacağı, “tarih yazacağı” günlerden geçiyoruz diyerek, “GARİP”
mührünü basalım!
Not: Rıfat Serdaroğlu’nun 12 Haziran 2021 tarihli röportajının linki:
https://youtu.be/Gl12DImVdA8
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SINAV ÖNCESI YALANLARLA
GENÇLERIN AKLINI BULANDIRAN YALANCILARA

YAPTIRIM UYGULANACAK MI?

T24, Sözcü, Yeniçağ, BirGün,
Odatv, Tele1 ve Halk Tv’nin asılsız ve algı operasyonuna yönelik
haberlerine bir yenisini daha
ekledi. Milyonlarca gencin YKS
(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavına saatler kala mezkûr
yayın organları tarafından "Katarlı
gençlere Türkiye’de sınavsız tıp
eğitimi hakkı verildi." yalanı servis
edildi. Oysa 2 Mart 2021 tarihinde imzalanan askeri protokol, iki
ülke arasındaki askeri personel ve
öğrencileri kapsıyor. Günümüzde
YÖK mevzuatına göre ise yabancı
öğrencilerin Türkiye'ye eğitim
alabilmesi için hala sınav şartı aranıyor.

Sınav şartı tüm yabancı
öğrenciler için geçerli
Ayrıca eğitim için seçilecek
personellerin, Türkiye ve Katar'ın
'ulusal mevzuat hükümleri' kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Günümüzde YÖK mevzuatına
göre Türkiye'de eğitim alacak (askeri personeller hariç) tüm yabancı
öğrencilerde istisna olmaksızın
sınav şartı aranıyor.
YKS'ye saatler kala operasyon
T24 ve Sözcü’nün iki ülke arasında imzalanan askeri iş birliği
anlaşmasını, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı
verildi" başlığıyla okurlarına servis
etti. Haberde 'askeri personel ve
askeri öğrenciler' ifadesi yerine
'Katarlı gençler' tanımı yerleştirildi.
Muhalif kanattan T24 ile beraber Sözcü, Yeniçağ, BirGün, Odatv,
Tele1 ve Halk Tv’nin propagandasını yaptığı yalan habere başta
Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere
Muharrem İnce gibi siyasetçilerden de destek geldi.
YKS bitti T24 özür diledi
Milyonlarca gencin katıldığı
YKS’ye saatler kala, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi
hakkı verildi" yalanına ortak olan
T24 haber sitesi özür diledi. T24,
özür dilemek için sınavın bitmesini bekledi. Sınavın sona ermesinin
ardından, ilgili haberi alıntılayarak
"T24'ten özür: T24'teki ilk yayınında ‘Protokol onaylandı, Katarlı
gençler Türkiye'de sınavsız tıp
okuyabilecek’ başlığıyla verilen
haberi düzeltir; T24'e güvenerek

referans veren okurlarımızdan ve
haberin muhataplarından özür
dileriz" paylaşımı yaptı. Asılsız ve
provokatif haberleriyle bilinen T24
ve avanesinin bu haberi de kısa
sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Trol Kılıçdaroğlu
gençlerle dalga geçiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Katarlı öğrenciler
Türkiye'de sınavsız tıp fakültesine
yerleşecek" iddiasını yalanlandıktan sonra ısrarla gündemde tutması üzerine YKS'ye giren gençler
sınav öncesi motivasyonlarının
bozulduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat
davası açtı.
Ak Parti Genel Merkez Gençlik
Kolları Başkanlığı koordinesindeki
gençler 15 ilde adliyelere başvurarak dava dilekçelerini verdi.
Bunun üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu
sürekli konuşulan z kuşağı gençlerin aklıyla alay etti. Twitter’dan
yaptığı paylaşımda “Sevgili gençler, birkaç
genç beni dava
etmiş, bunun
üzerine size

seslenmek istedim. Gençler, iktidarımızda öyle güçlendireceğim, özgürleştireceğim ki sizleri, siyasetçiler sizi manipülasyonlarına araç
etmeyi cesaret edemeyecek. Size
zerre dokunanın canına okuyacağım. Ss alın!” diyen Kılıçdaroğlu,
bozuk Türkçesiyle sınav öncesinde
moralini bozduğu Z kuşağını aptal
yerine koyarak trollüğe soyundu.

Bunun bir yaptırımı yoksa
hukuk niçin var?
İktidara karşı kışkırtmak ve
oy devşirmek için gençleri sınav
öncesi yalan ve dolanla çocuk kandırır gibi kandırmaya kalkan bu
medya kuruşları ile siyasîlere karşı
bir yaptırım uygulanacak mı, uygulanmayacak mı?
2,5 milyondan fazla gencin girdiği sınav öncesinde bir çarpıtma
üzerinden gençlerin aklını bulandıran, onların gayretlerinin boşuna
olduğu hissine kapılmalarını sağlayan, motivasyonlarını kıran ve
bunu yalnız üç beş oy ile tık almak
için yapan, her fırsatta yalancıları
şerefsizlikle, namussuzlukla itham eden bu yayın organları
ile siyasîlere karşı ne yapılacak? Biz bunun cevabını merak ediyoruz.
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İlk kalem tecrübelerinin üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen dergi sayfalarının haricinde
yazı ve çalışmalarım kitab tab’ı olarak ‘ismimle’ basılmamıştı.
Kendi seyrine bıraktığım ve zamanı geldiğinde, olgunlaştığında kitablaşacağını düşündüğüm bu gayretlere
küçük bir müdahale ile zemin oluştu ve iki kitab birden basıldı.
Edebiyata olan merakım bir meşgale hâline geldiğinden beri, bunu bir nevi kendini ifâde etme şekli olarak
görüyor ve bu yol ile içinde bulunduğumuz zaman ve hayat şartlarına şahidliği hikâyeleştirmeye çalışıyorum.
Bunun ne kadar olabildiği ise okuyucunun takdirinde…
Hikâyeler daha önce AYLIK’ta basılmış hikâyelerden oluşuyor ve Sâde Hayat ismiyle okuyucunun huzurunda.
Kalb Devri’nin yazılışının üzerinden sekiz yıl geçti, çok küçük değişiklik ve düzeltmelerle son hâlini aldı. Bir
keşif ve değişimin uzun hikâye-romanı…
Bu çalışmaları uzun bir yolun ilk basamakları olarak düşünüyorum, bu iki kitabın serencamının hayırlı ve
güzel neticeleneceğini ümid ediyorum.
Kitapları www.köklerkitap.com adresinden temin edebilirsiniz.
Zeynel Abidin Danalıoğlu

tanıtım

şifalı bitkiler

1 - 6 Temmuz 2021
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Lycopotium Clavatum -Kurt Ayağı- Kurt Pençesi Otu
Ramazan Sevinç
Kurt Ayağı Otu yerde yılan gibi
sürünür ve süründüğü yere kök salarak yayılır. Bir-iki metre yerde uzarlar
ve yaprakları her zaman yeşildir. Sürünen gövde üzerinde, gövde sürgünleri yükselir. Yedi veya ile on santim
olan sürgünlerinin ucunda tekli, ikili
ve üçlü biçimde koçanları bulunur. 4
yaşına gelen bitki sarımsı renkte mısır
koçanını andıran çiçekler verir. Bu
koçanlarda tozları bulunur. Tedavi
amacıyla kullanılan kısmı bu tozlardır.
Lycopodium Selago (Çam Kurt
Ayağı) adı verilen bir türü mevcuttur
ki çok zehirlidir. Lycopodium Clavatum’dan ayıran özelliği ise koçanlarının olmamasıdır.
Sporları genellikle temmuz ve
ağustos aylarında ortaya çıkar. Pullukları sarımtırak veya beyazımsıdır.
Avrupa ve Asya’nın ılıman ve soğuk
bölgelerinde bulunur. Nemli ormanlarda, sulak meralarda veya bataklıklarda görmek mümkündür. Yüksek irtifalı dağlarda, dağların kuzeye bakan
yününde de görülmektedir. Güneşle
çok temas eden yerlerde bulunmazlar.
Türkiye’de ise Karadeniz ve Marmara
bölgelerinde görülmektedir.
Bazı ülkeler bu bitkinin, neslinin
tükenmesinden koktukları için korumaya almışlardır ve toplanması yasaktır. Ağustos ayında toplanan Kurt
Ayağı Otu havadar bir yerde kurutulur. Sonrasında havanda dövülerek
tozları ayıklanır. Geride kalan kısmı
atılır.
Kurtayağı Otunun Antibakteriyel
ve antiseptik özelliği vardır. Mikropları öldürür ve vücudun iltihaplanmasını engeller. Ağız ve boğaz iltihaplanmalarında iltihabı giderir. Ateş düşürme özelliği vardır. Kanamayı önler
ve iç kanamalarda etkilidir. Gut ve
romatizma rahatsızlıklarına iyi gelir.
Kronikleşmiş hemoroid ve kabızlıkta
faydalıdır. Böbrek ve mesane rahatsızlıklarında da faydalıdır. Kurtayağı
Otu’nun en tesirli alanı Karaciğerdir.
Karaciğer sirozuna karşı mucizevi
etkilere sahiptir. Karaciğer iltihaplanması ve karaciğer dokularındaki
şişlikleri tedavi etmesiyle eşsiz bir
bitkidir.
Maria Treben bu bitkiyle alakalı
olarak şunları söylüyor:
“Bir yakınımın kocası, yıllardan
beri nefes darlığı çekiyordu ve astım
olduğu düşünülerek tedavisi yapılıyordu. Bir gece gene yakalandığı
nöbet esnasında gelen doktor, ‘çalışmayı bırakmazsan bir hafta sonra
ölebilirsin.’ demiş ve onu hastaneye

Kurtayağı Otunun Antibakteriyel ve antiseptik
özelliği vardır. Mikropları öldürür ve vücudun
iltihaplanmasını engeller. Ağız ve boğaz
iltihaplanmalarında iltihabı giderir. Ateş düşürme
özelliği vardır. Kanamayı önler ve iç kanamalarda
etkilidir. Gut ve romatizma rahatsızlıklarına iyi gelir.
Kronikleşmiş hemoroid ve kabızlıkta faydalıdır.
Böbrek ve mesane rahatsızlıklarında da faydalıdır. Kurtayağı Otu’nun en tesirli alanı Karaciğerdir.
Karaciğer sirozuna karşı mucizevi etkilere
sahiptir. Karaciğer iltihaplanması ve karaciğer
dokularındaki şişlikleri tedavi etmesiyle eşsiz bir
bitkidir.

kaldırmış. Karısından öğrendiğime
göre, son safhadaki bir karaciğer sirozu teşhisi konmuş ve birkaç gün sonra ümitsiz olarak evine gönderilmiş.
Gece bastıran nefes darlığı, karaciğer
sirozunun tipik bir göstergesidir. Tavsiyem üzerine kadıncağız Kurtayağı
bularak kocasının hayatını kurtardı.
Daha ilk fincan çayı içtiği zaman,
yıllardan beri sıkıntısını çektiği gece
nöbeti gelmemiş. Kulağa mucizevi
geliyor değil mi?
Civarınızda karaciğer sirozuna
yakalanmış, hatta ağır durumda bir

kimse varsa, ona hemen Kurtayağı
çayı içiriniz; Radyum içeren bu bitki,
şifalı bitki tıbbında çok önemli bir yer
tutar.
Bir dağ gezisinde beraber olduğumuz botanikçi Dr. Bruno Weinmeister, Kurtpençesi’nin bilhassa siroz ve
karaciğer kanseri üzerindeki etkisini
anlatırken şu olayı da aktardı: Genç
bir öğrenci iken, arkadaşlarıyla bir
dağ kulübesine doğru yol alırken, çok
güzel bir kurtayağı görünce dayanamamış ve koparmış ve şapkasının
etrafına birkaç kere dolamış. Sonra

arkadaşlarının birinin ayağına çok
fena bir kramp girmiş, arkadaşının
ayağı dizine belli bir açıyla kaskatı
kesilmiş. Herkes yardımcı olmaya çalışmış. Hatta kulübenin sahibi ‘Franzbranntwein’ bitki özlerinden yapılan
bir ilaç ile masaj yapmış ama nafile.
Birinin önerisi ile Kurtayağını şapkasından çıkararak arkadaşının bileğine
aşağıdan yukarıya doğru sarmış.
Birkaç dakika içerisinde ayak normal
haline dönmüş. Bunun bir tesadüf
olabileceğini düşünmüş. Belki de
kramp, kurtayağı olmasa da geçecekti
diye düşünmüş. Geri dönerken, bacak kramplarından mustarip olan bir
kadına bir avuç Kurtayağı toplamış.
Kadın kramplarından kısa zamanda
kurtulmuş. Birkaç yıl sonra bunu bir
uzmana anlatmış ve ondan Kurtayağının radyum içerdiğini öğrenmiş. O
zamandan beri birçok kişi ayaklarındaki ve bacaklarındaki kramplardan
bir kurtayağı bitki yastığı (kurutulmuş Kurtayağı, bir ufak yastık içine
doldurulur. Bütün gece ağrıyan yerin
üzerinde durur. Yastık etkisini bir yıl
kadar korur.) ile kurtulmuş.” (1)
Kaynaklar:
1. Maria Treben, Tanrı’nın Eczanesinden Sağlık, s. 70-71.
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