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Selam ile…
Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir
konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin başını çektiği muhalefet cephesinin yalan üzerine kurulu
bir siyaset ile 27 Mayıs öncesine benzer bir tertip içerisine girdiğini ifade
etti. Duymaya alışık olduğumuz
şekilde, bu cepheye haddini ise milletin 2023 seçimlerinde bildireceğine
inandığını söyledi.
Müslüman Anadolu halkı yaklaşık yüz senedir baş nefret kutbu olan
CHP ve hempasının bu memleketteki hakimiyetini nihayete erdirmek,
Batıcı Kemalist rejimin sonunu
getirmek için elinden geleni yaptı.
Bu yapının karşısında konumlanan
herkesi kim olduğuna bakmaksızın
destekledi ve yanında duranı ise
yerin dibine soktu. Ak Parti’nin iktidara gelişinin ve her seçimde oyunu
artırarak gücünü tahkim etmesinin
arkasında yatan saik de CHP’de müesseseleşmiş Kemalist rejime karşı
olan muhalefetiydi. Bu muhalefet
milletin ümitlerini o denli yeşertti
ki, her seçimde Ak Parti’nin oyunu
artırmakla kalmadı, 17-25 Aralık ve
Gezi Parkı gibi hadiselerde hükümetin arkasında durdu, bu olayların
getirdiği iktisadi sıkıntılara katlandı,
o da yetmedi 15 Temmuz’da gövdesini tanklara siper edip şehid oldu, o
da yetmedi 2018 seçimlerinde iktidarı bu topraklarda yüzyıllardır görülmemiş bir yetki ile donattı. Tüm
bu fedakârlığın sebebi, baş nefret
kutbunu ortadan kaldırmaya yönelik
beslenen ümitti; tüm bunlar iktidar,
baş nefret kutbunu ortadan kaldırsın
diye, Tayyip Erdoğan Adnan Menderes’in düştüğü vaziyete düşmesin
diye yapıldı.
Millet, iktidara her fırsatta sahip
çıkar, iktisadî zorluklara göğüs gerer,
darbelere gövdesini siper ederken
bugün CHP’ye bir kez daha haddini
bildirme vazifesi Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından millete tevdi
edilmekte. Hem de millet pandemi
şartlarının getirmiş olduğu iktisadî
sıkıntılar sebebiyle en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmenin, iktidarın
çevresinde yuvalanmış kan emiciler
ise hükümet gidici diye yiyebildiği
kadar yemenin derdine düşmüşken… Elbette yukarıda bahsettiği-

miz sıkıntılara katlanan, ölümüne bu
mücadeleyi veren millet, baş nefret
kutbunun kapısına kilit vurmayı da
bilir; fakat o vakit bu hükümete ne
hacet… Artık bir sonraki seçim dönemini işaret eden, milletin verdiği
tüm yetkiye mukabil yine millette
vazife tevdi eden siyaset tıkanmıştır.
Kapağımızda bu absürt komedyayı işlerken Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın “Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha
sandığa gömerek hak ettikleri cezayı
verecek.” sözleri eşliğinde “Bu millet
24 Haziran 2018’de CHP ve tüm Batı
uşaklarına haddini bildir diye seni
seçti. Söyle daha ne yapsın?” manşetini attık. Kapak mevzumuzu “Piranalar Bayramı ve Tekerrür Vesikası”
başlıklı yazısında işleyen Ömer Emre
Akcebe, memleketin içinde bulunduğu vaziyeti tahlil ederken tarihî
hataların tekrar tekrar yapıldığına
dikkat çekiyor.
Kapak mevzuumuzla alâkalı Doç.
Dr. Ramazan Akkır ile bir mülâkat
yaptık, alâkayla okuyacağınızı düşünüyoruz.
Çakal Carlos (S. Muhammed),
İslâm’ın kadına verdiği kıymet üzerinden bir değerlendirme yapıyor
ve ayrıca CIA’nın Venezüella Devlet
Başkanı Nicolas Maduro’ya suikast
tertipleme iddiası etrafında bir analiz
yaptı.
10 Temmuz Kafkasya Kartalı
Şamil Basayev’in şehadetinin sene-i
devriyesi. Dergimizin orta sayfasını
efsane mücahide ayırdık… Rahmet
ve minnetle yâd ediyoruz, yolu yolumuzdur…
Kâzım Albay, "Hz. Peygambere
İlimle Değil, Sanatla Yaklaşmak"
başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Erkan Trükten ile son günlerde
çok konuşulan bir kavram olan dijital faşizm üzerine bir mülâkat yaptık.
Said Bulut, “Son Devrin Din
Mazlumları’ndan Şeyh Said”den bahsediyor.
Ramazan Sevinç, Aslan Pençesi
Otu’nun şifalarını anlatıyor.
Dergimizde ayrıca sizler için derleyip-yorumladığımız haberleri de
bulabileceksiniz.
Nice sayılarda görüşmek dileğiyle.
Allah’a emanet olun.
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Piranalar Bayramı ve Tekerrür Vesikası
Ömer Emre Akcebe
Türkiye siyasetinde bugünlerde
yaşanmakta olan dalgalanmayı herkes Amerika’da demokratların adayı
olan Joe Biden’ın seçilmesine bağlıyor; fakat bize kalırsa bundan daha
önemlisi, Joe Biden da dâhil olmak
üzere Batılı ve Batıcı kesimlerin
şuuruna alternatif veren, 15 Temmuz’dan sonra bir kez daha harekete
geçmelerini sağlayan esas saik son
mahallî seçimlerde Millet İttifakının
büyükşehirlerde seçimleri kazanmış
olması neticesinde görmüş oldukları
ışıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisi memleket geneline bakıldığında
çoğunluğun reyini almış olsa bile
bunu seçmene hissettiremedi, büyükşehirlerin belediye başkanlığını
kazanan Millet İttifakı ise elde etmiş
olduğu kazanımı öylesine başarıyla
sattı ki, bu rüzgârı da arkasına alarak
seneler sonra psikolojik üstünlük
CHP’nin başı çektiği küfür yobazlarının elinde geçmiş oldu.
Senelerdir girdiği her seçimden
ezici üstünlükle kazanarak çıkan
Erdoğan’ın bu seçimde büyükşehirleri kaybetmesi, onun da kaybedebileceğinin görülmesi açısından, karşı
cenahta psikolojik mânâda büyük bir
tesir meydana getirdi. Bu da yalnız

10 Temmuz
1894 - Büyük İstanbul
depremi.
11 Temmuz
1882 - İngilizlerin Mısır’ı
işgâli.
1995 - Srebrenitsa’da
8 bin Boşnak,
Müslüman oldukları için
katledildi. Medeni Batı
seyretti. Hollandalı BM
gücünün adeta
"onayıyla" katledilen
Boşnaklar, 11 yıl sonra
bile toplu
mezarlardan çıkıyor.

muhalefet için değil, aynı zamanda
onları oynatan kuklacılar için de büyük bir moral, motivasyon kaynağı
hâline dönüştü. Tam da bu süreçte,
demokratların yeniden iktidara gelmesi ise batılıların da batıcıların da
arayıp bulamayacakları karşılıklı bir
denklemin kurulmasına vesile teşkil
etti.
Mahallî Seçimler ve Ak Parti
Mahallî seçimlerde Millet İttifakı’nın büyükşehirlerde kazanmasıyla
beraber Ak Parti cenahında neler
yaşandığına bir bakalım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırken gösterdiği liderlik maharetini
kaybederken gösteremedi ve büyükşehirlerin kaybedilmesinden sonra
senelerdir Ak Parti’yi destekleyenleri
yenilmişlik psikolojisinden çıkartmak üzere ortaya yeni bir hedef
koyup, bu istikamette heyecanı tazelemek suretiyle seçmeni pekiştirmek
yoluna gideceği yerde, süreci seyretmeyi ve bu esnada da eski icraatları
artık herkesi irrite edene kadar defalarca ve defalarca tekrar etmeyi seçti
ve toplumun kendisinden beklediği
liderliği sergileyemedi.
Büyükşehirlerin kaybedilmesinden sonraki süreçte, Ak Parti içinde
nefret objesi hâline gelmiş ve milleti
irrite eden tip ve grublar ayıklanarak, beklenen millîleşme hamlesine
gidileceği yerde inatla aynı isimlerde
ısrar edilmesi milletin hayal kırıklıklarının derinleşmesine sebeb oldu.
Seçim döneminde hâlihazırda
süren iktisadî kriz ve buna ilâveten
son iki senedir yaşanan salgın hastalık döneminde, milletle alay edercesine yapılan açıklamalar ve bando
mızıkayla duyurulan komik yardım

Sistem çapında
gaye ve vasıta
hükmünde mihrak
bir fikir çerçevesinde
hareket edilmediği
için iç ve dış politikada
sergilenen tutarsızlıklar
karşısında milletin
senelerdir muhafaza
ettiği “taktik manevra
yapılıyor” görüşü,
bu “manevraların”
müntehasında
memleketi bir odağa
doğru sevk etmediğinin
görülmesi neticesinde
yerini “stratejik
beceriksizlik” algısına
bıraktı.
paketleri, Erdoğan’ın milletin gerçeklerinden kopuk olduğu algısının seçmenin şuurunda yerleşmesine vesile
teşkil etti.
Sistem çapında gaye ve vasıta
hükmünde mihrak bir fikir çerçevesinde hareket edilmediği için iç ve
dış politikada sergilenen tutarsızlıklar karşısında milletin senelerdir
muhafaza ettiği “taktik manevra
yapılıyor” görüşü, bu “manevraların”
müntehasında memleketi bir odağa
doğru sevk etmediğinin görülmesi
neticesinde yerini “stratejik beceriksizlik” algısına bıraktı.
Ak Parti ve Cumhurbaşkanlığı’nın iletişim stratejinin ana omur-

gasını meydana getiren, “çocuk
düştüyse tek kabahatli onun üzerine
düştüğü yerdir” taktiği millet tarafından artık yenmediği gibi, sosyal
medya ve ekran trollü siyasetçi, gazeteci ve herbokologlar başta olmak
üzere, kendisine güvenilmediği için
mahallesindeki esnaftan veresiye ekmek istese alamayacak tipler üzerinden ısrarla sürdürülünce ters tepti,
tiksinti uyandırmaya başladı.
Yine bu taife tarafından, kaybedilen büyükşehirlerde seçilen Millet
İttifakı’nın belediye başkanlarını sırf
kötülemek için yapılan çocuktan da
öte delilik denebilecek seviyede yapılan saçma sapan yayınlar, Erdoğan ve
Ak Parti’nin kalibresini ve kalitesini
hiç olmadığı kadar ayağa düşürdü.
Oysa ki bunlar zırvalamak yerine
yalnız gazetecilik yapsa, yeter de artardı.
Ak Parti çevresinde öne çıkan
siyasetçi ve bürokratlar “Erdoğan
sonrası” için kendilerine yatırım
yapmaya başlamışlardı ve mahallî
seçimlerin kaybedilmesiyle bir taraftan bu işe hız verip, diğer taraftan
büyük bir gürültüyle parti içinde
kendilerine rakip gördükleriyle çatışmaya girmek suretiyle, senelerdir
bütünlüğünü muhafaza edebilmiş
parti imajını da altüst ettiler.
FETÖ’nün temizlenmesiyle beraber ondan boşalan bürokrasiyi
dolduran, birbirine taban tabana zıt
kesimlerin dört bir koldan birbirlerine yüksek sesle hırlayıp tıslayarak aç
hayvanlar gibi yemeye girişmesinin
faturası da tabiî olarak bunlara görev
tevdi eden iktidardaki partiye kesildi.
Mahallî seçimlerin kaybedilmesiyle beraber Erdoğan’ın kaybedebileceğinin görülmesi üzerine, düne
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kadar sesini çıkartamayan pek çok
kesim hep birden muhalefet tarafında hızla bir hizaya geldi.
Ak Parti içinde ve çevresinde
teşekkül etmiş, yozlaşma kelimesinin bile kendilerinden utanacağı bir
kesim, mahallî seçimlerin kaybedilmesiyle beraber devlet idaresi noktasındaki işi gücü bırakıp, “nasılsa bir
daha seçilemeyeceğiz” diyerek adeta
domuzlar gibi devletin ve dolayısıyla
milletin olanı talana girişti. Bırakın
devletin ticarî faaliyetlerini, yargı
kararlarının bile bu süreçte tarifeye
bağlandığını, yargının bir şantaj vasıtasına dönüştüğünü yine bu süreçte
gördük.
Yine mahallî seçimlerin kaybedilmesiyle beraber “ya iktidar da giderse” endişesine kapılan Ak Parti’ye
yakın sermaye odaklarının, ellerindeki gayr-ı menkul ve şirketleri satıp
savdıktan sonra milletin sırtından
kazanarak elde ettikleri servet ile yabancı ülkelerde başlattıkları yatırım
hamlesini de hep beraber izliyoruz.
Tüm bunlarla beraber, başta da
dikkat çektiğimiz üzere bu sürecin
en mühim neticesi, Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve Ak Parti’nin 2002 seçimlerinden beri sahib olduğu psikolojik
üstünlüğü ilk kez elinden kaçırmış
olmasıdır.
Mahallî Seçimler ve CHP
Gelelim mahallî seçimler sürecinde ve Millet İttifakı’nın büyükşehirlerde seçimleri kazanması sonrasında CHP’nin başı çektiği cenaha.
Senelerdir küfür yobazlığı yapan
ve bunun neticesinde de Müslüman
Anadolu’da girdiği hiçbir seçimi
kazanamayan CHP, bu süreçte hem
ABD, hem de Avrupa istihbaratının
unsurlarından biri olan FETÖ’den
aldığı strateji ve taktik destek sayesinde asıl hüviyetinden çok farklı bir
imaja bürünmesini bildi. Çevresinde
teşekkül ettirdiği Millet İttifakı’nın
paydalarını Türk ve Kürt kafatasçısı, solcu, liboş, sosyalist, komünist,
FETÖ’cü, Kemalist, Millî Görüş gibi
toplumun her kesiminin kendisini
bulabileceği şekilde tertib eden CHP,
bu sayede hem seçimlerde büyükşehirleri kazandı ve hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru hangi
yoldan gitmesi gerektiğini de öğrenmiş oldu.
Hedefe giden yol bunlar açısından ufukta belirdikten sonra
geriye yapılması gereken tek bir
şey kalmıştı, o da Millet İttifakı’nın
paydaşlarından Saadetçisinin İslâm,
milliyetçisinin millî değerler, kafatasçısının faşizm, liboşunun özgürlük, komünistinin emek sömürüsü,
sosyalistinin eşitlik, FETÖ’cüsünün
hukuksuzluk, Kemalistinin batıcılık,
sermayenin güvensizlik, çetelerin
adaletsizlik diye diye Erdoğan’ı, Güney Amerika’daki nehre düşmüş bir
boğayı piranalar nasıl parçalıyorlarsa

Aradan neredeyse
20 sene geçmiş, bu
istikamette hiçbir
adım atılmadığı
gibi, iktidar şikâyet
makamıymış gibi CHP
yine vatandaşa şikâyet
ediliyor, cezalandırmak
da yine iktidarın değil
de milletin işiymiş
gibi, vazife bir kez
daha diğer bütün
yüklerde olduğu şekilde
vatandaşa tevdi ediliyor
ve bunun yolu olarak
da seçimler işaret
ediliyor. E ama yâni…
tıpkı öyle küçük lokmalar hâlinde
koparta koparta bitirmeye… Senelerdir ezildikleri Erdoğan karşısında
ellerine fırsat geçince, bu işi büyük
bir iştahla yapmakta tereddüt etmediler.
İktidarın iletişim beceriksizliğini
fırsata çevirip, yalanları gerçek, gerçekleri yalan yapıp satmakta büyük
bir maharet sergilediler.
Ve şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Sakarya’da
Ak Partililere hitaben yapmış olduğu
konuşmada dikkat çektiği üzere,
“2023’e giden süreçte CHP tıpkı 27
Mayıs’a giden süreçteki gibi Türk
siyasetini zehirlemeye çalışıyor.”
Kusura bakmayın ama ellerine
fırsat verdikten sonra, neden yapmasınlar ki?
Tekerrür Vesikası ve Hüküm
- “Yeni seçimleri 1950’ye taş çıkartacak bir çoğunlukla kazanan
Demokrat Parti, artık zehirli bir nefs

emniyeti çığırına girmiş ve bu çığırın
(nikotin) gibi gittikçe artıcı tesiri
altında yavaş yavaş eski saffetinden
de sıyrılarak bir nevi boşuna zahmet
plânında işi madde imarına dökmekte devam etmiştir.
Eski fasıllarda izah ettiğimiz nefs
muhasebesinden ve kendi vücut hikmetini arama cehdinden ortada iz
yoktur.
Samed’i okuyalım:
‘1954-1957 yılları! Hızla yürüyen
kalkınma hareketi vatanın manzarasını baştan aşağı değiştiriyor. Geri
kalmış bir ülke olmaktan çıkarak gelişen memleketler arasına giriyoruz.
Karayolları 24 saatte gidilmiyecek
sınır noktaları bırakmamış… Ortada da kocaman bir şeker, mensucat,
çimento sanayi var…Enerji istihsali
1950’den dört defa daha ileride…
Büyük şehirler yeniden yapılıyor.
Biten büyük barajların hizmete açılması ve yenilerinin temel atmaları
birbiri arkasına geliyor. Ziraat, sanayi
ve maden üretimi yüzde yüze yakın
artmış, yeni üniversiteler kurulmuş,
büyük bir rafineri çalışmağa başlamış…’
Böyle ama, bütün bunların bağlı
olduğu ruhî müeyyideden eser yok…
Bu yüzdendir ki, yapılanları gören
ve gösteren olmadığı gibi, aynı fikirsizlikten ötürü, muhalefet de, basın
da hükûmete veryansın etmektedir.
Adetâ iktidar, azgın bir köpek sürüsüne, ağzında kocaman bir kemikle
kaçan başka köpek şeklinde görünmekte… Bir havlama, bir hırlamadır
gitmekte…”
Ardından, Adnan Menderes’in
tıpkı bugünkülere benzer konuşmalarındaki belli bölümlere yer verdikten sonra hükmü şöyle veriyor:
“Bu kadar lâf kalabalığından
süzülecek hakikat şudur ki, dört senelik hedefsiz gayretlerine rağmen
Demokrat Parti iktidarı bu defa daha
kahir bir ekseriyetle yerine oturtu-

kapak

lurken, mazhariyetinin sırf Halk Partisi ve onun kurduğu ruh iklimine
duyulan nefretten geldiği anlayamamakta, bu nefret mâdenini işletememekte, onu bir takım ana fikirlere
bağlayamamakta, fikirlerin getireceği
sert, ezici ve inandırıcı davranışlara
kalkamamakta, böylece büsbütün
hedefsiz kalmakta ve dâvâyı küçük
(polemik) ve kadınlar hamamı şamatasından yukarıya çıkaramamaktadır.

12 Temmuz
1099 - Haçlılar,
Trablusgarp’ı işgal etti.
2006 - Hizbullah,
2 İsrail askerini kaçırıp,
on kadarını da
öldürünce, İsrail
operasyona başladı.
1978 - İsmail
Kendirci’nin Ankara’da
şehadeti.
1995 - FIS kurucularından Abdulbaki Sahrovi,
silâhlı saldırı neticesi
şehit oldu.
13 Temmuz
676/78 - Hazreti Aişe’nin
vefatı.
14 Temmuz
620 - Peygamberimizin,
miladi takvime göre
miracı.

haber
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:
CHP, TIPKI 27 MAYIS DARBESI
ÖNCESI GIBI, TÜRK SIYASETINI
ZEHIRLEMEKTE, KIRLETMEKTEDIR

Demokrat Parti’nin hayat sebebi
Halk Partisine duyulan millî kin
ve nefret olmuşsa, ölüm sebebi de
bu kin ve nefretin fikirleşememesi, hedeflendirilemesi ve bu kin ve
nefretten yeni bir ruh yapısına yol
açılamaması, topyekûn bir aksiyona
girişilememesi olmuştur.
Demokrat Parti’nin öldürücü
zaaf noktası budur.” diyor Üstad
Necib Fazıl, 1970 senesinde yayımlanan “Benim Gözümde Menderes”
isimli eserinde...
Bundan tam 60 sene evvel Üstad Necib Fazıl’ın bir benzeri daha
yaşanmaması için, hazır tecrübe
olması için kaleme aldığı satırlar
60 sene sonra tekerrür ediyor, hem
de daha önce tüm bunlar sanki hiç
yaşanmamışcasına.
CHP Meşruiyetini
Ak Parti’den Buluyor
İşin bize kalırsa daha da vahim
tarafı şu, Erdoğan ve Ak Parti,
Halk Partisine duyulan millî kin ve
nefreti fikirleştiremediği, hedeflendiremediği ve bu kin ve nefretten
yeni bir ruh yapısına yol açamadığı,
topyekûn bir aksiyona girişemediği
gibi, tek parti döneminden sonra
önce 28, ardından bir senelik iktidar
ve sonrasında fasılasız 43 senedir
seçim kazanamamış olan CHP’ye,
izlediği kaypak muvazaa siyaseti ve
kendi iktidarı döneminde yetiştirdiği nesiller üzerinden kendi eliyle
meşruiyet sağlamış bulunuyor.
Bundan sonra…
Cumhurbaşkanı Erdoğan
mezkûr konuşmasında devam ile
şöyle diyor; “Ağızlarını her açtıklarında tüccarı, bürokratı, hâkimi,
savcıyı, iş adamını, yatırımcıyı
tehdit etmeye başladılar. Türkiye
kalkınmasın, ekonomi büyümesin,
uluslararası yatırımcı gelmesin diye
her gün tehditlerin dozunu biraz
daha arttırıyorlar. Bilinçaltlarına
işlemiş ne kadar pislik varsa bizde
de görmek istiyorlar. 2023'e giden
süreçte CHP tıpkı 27 Mayıs'a giden
süreçteki gibi Türk siyasetini zehirlemeye çalışıyorlar. Kuklayı da,
kuklacıyı da görüyoruz. CHP genel
başkanın son dönemde pervasızlıkların sebebini gayet iyi biliyoruz.”
Bu şekilde vaziyeti teşhis ettikten

sonra da diyor ki; “Milletimiz bu
yalancıları 2023 seçimlerinde bir
kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cezayı verecek.”
Biz bunu artık hakikaten anlamakta güçlük çekiyoruz. Bir kez
daha tekrar ediyoruz, bu millet,
CHP’ye karşı olan kin ve nefretin
fikirleşmesi, hedeflendirilmesi ve
bu kin ve nefretten yeni bir ruh
yapısına yol açılması, topyekûn
bir aksiyona girişilmesi için 2002
senesinden beri her seçimde size,
yâni Erdoğan’a oy veriyor. Arada
muhtıralara pabuç bırakmıyor, kalkışma girişimlerine boyun eğmiyor,
darbeye müsaade etmiyor, sonra
yine dönüp dolaşıp iş milletin cezalandırmasına geliyor.
Sayın Erdoğan, madem siz de
vaziyeti teşhis ettiniz, kuklayı da
kuklacıyı da gördünüz, e o zaman
gereğini yapın, elinizden tutan mı
var?
Aradan neredeyse 20 sene geçmiş, bu istikamette hiçbir adım
atılmadığı gibi, iktidar şikâyet makamıymış gibi CHP yine vatandaşa
şikâyet ediliyor, cezalandırmak
da yine iktidarın değil de milletin
işiymiş gibi, vazife bir kez daha diğer bütün yüklerde olduğu şekilde
vatandaşa tevdi ediliyor ve bunun
yolu olarak da seçimler işaret ediliyor. E ama yâni…
İşte Reçete, İşte İp
Üstad bundan 60 sene önce
yaşananlara bakmış ve istikbâlin
reçetesini yazmış. Siz şimdi burada
bir tercih yapacaksınız; ya Üstad’ın
işaret ettiği yoldan gidip Türkiye’yi
küfür sıçanları ile onların zihniyetlerinden arındıracak, madden ve
manen hakikaten bağımsız bir ülke
hâline gelmesinde büyük bir rol
üstleneceksiniz yahut Menderes’in
yolundan gidecek, onun zaaflarını
sergileyecek ve onunla aynı akıbeti
paylaşacaksınız.
Çünkü, ola ki reçeteyi tatbik
etmezsiniz ve bu küfür sıçanları
binbir surat arkasına gizledikleri
niyetleriyle iktidara gelecek olurlarsa, sizin 20 senedir gösterdiğiniz
tereddüttü bir lahza olsun göstermeyecek!
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umhurbaşkanı Erdoğan:
CHP, tıpkı 27 Mayıs
darbesi öncesi gibi, Türk
siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir
Sapanca’da partisinin Sakarya
İl Danışma Meclisi toplantısına
katılan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan bazı açıklamalar
yaptı. Konuşmasında yapılan
yatırımlara değinerek, muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Sakarya’da
hepsi birbirinden önemli projelerin toplu açılışını gerçekleştirdik.
Muhalefet milletin karşısına icraat diye temel atmama törenleriyle, musluk açılışları ile çıkarken,
biz toplam bedeli 2 milyar 600
milyon lirayı bulan eğitimden
spora, ulaşımdan sağlığa pek çok
yatırımı Sakarya’nın istifadesine sunduk. Eser ve hizmetlerin
bir kez daha şehrimize hayırlı
olmasını temenni ediyorum.
Bu eserlerin kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum ve
kuruluşlarını kutluyorum. İhale,
inşaat ve yapım aşamasındaki diğer projelerimizi de yakın takipte
tutarak, en kısa sürede devreye
alınmalarını sağlayacağız” diye
konuştu.
Erdoğan daha sonra, “Biz
bu millete efendi olmaya değil,
hizmetkar olmaya geldik. Bu
iddiamızı sadece lafta bırakmıyoruz. İcraatlar, eserler, vizyon
projeler ile ispat ediyoruz. Bugün
eline vicdanına koyan herkes,
eski ile yeni Türkiye arasındaki
farkı görüyor ve kabul ediyor.
Bin yandan şehirlerimizi güzelleştirirken, bir yandan yol, konut
projelerini devreye alıyoruz. Bir
yandan maruz kaldığımız onca
saldırıda ekonomideki istikrarı

korurken, ihracatta, sanayide
rekorlar kırıyoruz. Haziran ayı
ihracatımız, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 47 artışla 19,8
milyar dolara yükseldi. Bay Kemal sen vergi memuruydun değil
mi? Hesaptan anlıyorsan resmi
rakamları veriyorum.” ifadelerini
kullandı.
Erdoğan konuşmasını “Önceden ellerine geçirdikleri her
bir fırsatı, ülkeyi ve ekonomiyi
kötülemek için kullanırlardı,
şimdi ağızlarını her açtıklarında tüccarı, bürokratı, hakimi,
savcıyı, işadamını, yatırımcıyı
tehdit etmeye başladılar. Türkiye
kalkınmasın, Türk ekonomisi
büyümesin diye her gün tehditlerinin dozunun biraz daha arttırıyorlar. Bilinç altlarına işlemiş ne
kadar pislik varsa, bizde de bunu
görmek istiyorlar. Her gün daha
büyük bir yalana, her gün daha
rezil bir iftiraya sarılmalarının
yegane sebebi budur. 2023’e giden süreçte CHP, tıpkı 27 Mayıs
darbesi öncesi gibi, Türk siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir.
Vatandaşın siyaset kurumuna
olan güvenini sarsarak, 27 Mayıs
arifesinde olduğu gibi, vesayetçilere uygun ortam hazırlamaya
çalışıyorlar. Biz kuklayı da, kuklacıyı da görüyor, CHP başındaki
zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan
sebepleri gayet iyi biliyoruz.
CHP’nin bizi çekmek istediği
tezgaha asla gelmeyecek, kardeşliğimizden, birlik ve beraberliğimizde asla taviz vermeyeceğiz.
Hiçbir tahrike pabuç bırakmayacak, hiçbir saldırıyı da kesinlikle
boyun eğmeden kabul etmeyeceğiz.” ifadeleriyle sonlandırdı.
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söyleşi: faruk hanedar

DOÇ. DR. RAMAZAN AKKIR:
AK PARTI IKTIDARINI
SÜRDÜRMEK ISTIYOR ISE
KENDINI YENILEMELIDIR

C

umhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde CHP’nin
27 Mayıs öncesine benzer bir
tertip içine girdiğini dile getirdi?
Nasıl bir tertipten bahsediliyor. 27
Mayıs öncesiyle bugünün benzerliği
nedir?
Öncelikle 27 Mayıs, CHP’nin tarihindeki kara bir lekedir. Kanlı ve
alçak bir darbe olan 27 Mayıs’ın tam
göbeğinde CHP ve İsmet İnönü olmuştur. Özellikle 1957 seçimlerinden
sonra İnönü ve CHP, darbeye zemin
hazırlamaya, orduyu kışkırtmaya,
kendine yakın basını ve üniversiteleri,
Menderes ve Demokrat Parti’ye karşı
tahrik etmeye başlamıştır. Aslında
İnönü, Demokrat Parti’ye altı ay veya
en fazla bir senelik iktidar ömrü biçmiştir. Ancak işler pek İnönü’nün
beklediği gibi gitmez. Demokrat
Parti’nin ve Adnan Menderes’in iktidarını korumaktan öte siyasi gücünü
sürekli artırması, İnönü ve CHP’nin
şiddet politikasına savrulmasına neden olmuştur. CHP çizgisindeki Ulus,
Yeni Ulus, Akis ve Halkçı Gazete
özellikle Başbakan Menderes’i tezyif
ve tahkir ederek itibarsızlaştırmaya
çalışmıştır. Yıllar sonra darbeci Orhan
Erkanlı “biz darbeyi Akis dergisi ve
Ulus gazetesi okuyarak yaptık” demesinin arkasında, aslında, bu olgu vardır. İnönü ile uzun bir müddet siyaset
yapan ve CHP’nin kurmaylarından
olan Nihat Erim’in 27 Şubat 1962’de
günlüğüne düşmüş olduğu not, İnönü’lü CHP’nin 27 Mayıs’taki rolünü
ortaya koyar niteliktedir. Erim, günlüğüne şu notu düşmüştür: “İnönü’nün
bu işte büyük sorunu var. 27 Mayıs’ı
teşvik etti. Askeri, politikaya teşvik
etti. İhtilale azmettirdi.” Aslında tarih
yeniden bir kez daha tekerrür ettirilmeye çalışılıyor. Kılıçdaroğlu’lu CHP
de aynı stratejiyi izliyor, aynı taktikleri kullanıyor ve aynı yalanları söylüyor. 27 Mayıs sürecinde Menderes’in
“Öğrencileri kıyma makinesine attı”
yalanının arkasında CHP yok muydu? Yalan, CHP siyasetinin önemli
bir parametresidir. Toplumsal ve
siyasal kutuplaşma CHP’nin önemli
bir parametresidir. CHP, toplumsal ve
siyasal alandaki kutuplaşmayı derinleştirmeye ve yalanın gücüyle kendi
seçmenini konsolide etmeye çalışmaktadır. Tertip, siyasetin ve iktidarın
itibarsızlaştırılmasıdır. Bundan dolayı
Kılıçdaroğlu ve kurmayları toplumun
karşısına her gün yeni bir yalan ile
çıkmaktadır. Siyasi bir akıl tutulması

yaşayan CHP, maalesef siyaseti ve
siyasal zemini zehirliyor.
60 yıl önceden verilen örneklerle
CHP’de bir değişiklik olmadığını
görüyoruz. Açıkçası değişim de
beklemiyoruz. Dolayısıyla yapılması
gerekenin de Menderes’in akıbetini
yaşamamak için onun yaptığından
farklı olması gerekmiyor mu?
Öncelikle tarihten ders almalıyız.
Biz tarihi seven tarihi ile gurur duyan
ancak ders almaktan uzak bir toplumuz. Türkiye, Cumhuriyet Dönemi’ndeki ilk askeri darbesini 27 Mayıs
1960’da oldukça kanlı bir biçimde
yaşamıştır. 1923’ten itibaren devam
eden baskıcı Tek Parti idaresinden
sonra 14 Mayıs 1950’de gerçekleşen
seçimle millet Beyaz bir ihtilal yapmış
ve Adnan Menderes’in Demokrat
Parti’sini demokratik yollarla iktidara
taşımıştır. On yıl iktidarda kalan Demokrat Parti, maalesef askeri darbe
ile siyasi yolculuğunu tamamlamıştır.
On dört idam, onlarca müebbet ve
yüzlerce kişiye verilen uzun süreli
hapis cezaları… Darbeci cunta bunlarla da yetinmemiştir; 235 general ve
3 bin 500 civarında subay emekliye
sevk edilmiş, 147 üniversite öğretim
görevlisi görevinden alınmış, bazı
üniversitelere el konulmuş, 520 hâkim
ve yargıç görevinden el çektirilmiştir.
Böylece Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in dediği gibi
devlet, halkın elinden geri alınmıştır.
Ancak daha da kötüsü, 27 Mayıs’ın
geriye bırakmış olduğu antidemokratik mirastır. Bu tarihten itibaren asker; siyasete müdahil olmayı, siyaseti
dizayn etmeyi ve devleti, milletten
korumayı kendine misyon edinmiştir.
Siyaset kurumunu ve siyasi aktörleri
demokratikleştirmek ve milletin yanına çekmek hedefinde olunmalı. Yoksa
Türkiye, bu güzel ülke sakatlanmaya
devam edecektir.
Sahibinin CHP olduğu bir sistemde-rejimde Anadolu’nun menfaatlerini korumak, Batı ve Batıcılarla mücadele edebilmek ne kadar
mümkündür? Er yahut geç sürekli
gündeme gelen türlü tertipler bunun mümkün olmadığını göstermiyor mu?
Maalesef... Ancak elimizde siyaset ve hukuk kurumundan başka
bir güç yok. Siyasi partiler, mevcut
sosyal grup ya da sınıfların politik
hayattaki yansıması, temsilcisi ve
dışavurumudur. Partilerin en önemli
misyonlarından birisi, temsilcisi ol-

dukları sınıfın ekonomik ve kültürel
menfaatlerini savunmaktır. “Süngülerle her şey yapılabilir, ama üzerine
oturulamaz” diyen Napolyon’un bu
sözünün siyaset bilimindeki karşılığı,
bir liderin veya bir partinin belirli bir
toplumsal tabana dayanmak zorunda
olduğudur. Bir parti, sosyal tabanının
gücünü ne kadar etkili kullanabilirse
o derece başarılı olur. Hiçbir toplumsal hareket, dayandığı toplumsal
kesimlerin olanaklarını tamamen
aşamaz. Kasabalı, zengin eşraf, doktor, avukat ve batılılaşma projesine
inanmış bürokratlardan destek alan
CHP’nin seçmen tabanını, kendini
Kemalist, ulusalcı, sosyal demokrat,
Atatürkçü olarak tanımlayan “seçkin”
kimseler oluşturmaktadır. Bu kitle
maalesef Anadolu’ya mesafelidir ve
yer yer düşmandır. Anadolu insanı ile
kendini seçkin gören CHP’li seçmen
arasındaki mücadele bu ülke var oldukça devam edecek gibi görünmektedir.
CHP’nin öncülüğünde siyasetçisinden gazetecisine yalanlara
sarılan muhalefetin bunu rahatça
yapabilmesinin iktidar kanadının
da neredeyse onlara simetrik bir görüntü arz etmesiyle alakası yok mu?
Türk siyasi tarihi bunun bize tam
olarak böyle olmadığını söylemektedir. Tarih boyunca CHP’nin dışında
iktidar olmuş partiler, CHP’nin yalanlarını düzeltmek için çaba sarf etmişlerdir. Bu sürecin benzeri 27 Mayıs
darbe sürecinde yaşanmıştır. 14 Mayıs 1950 genel seçimlerinde oyların
yüzde 53,35’ini alan Demokrat Parti,
2 Mayıs 1954 seçiminde oylarını yüzde 58,4’ünü alarak gücünü artırmıştır.
27 Ekim 1957’de yapılan genel seçim-

lerde de oyların yüzde 47,8’ni alarak
ezici üstünlüğünü korumaya devam
etmiştir. Bu durum, İnönü’nün şiddet
siyasetine ve antidemokratik yollara
müracaat etmesine neden olmuştur.
2010 yılından beri girdiği her seçimi
ezici bir biçimde kaybeden Kılıçdaroğlu’nun yaptıkları da aynıdır. İktidarın başarısı, CHP’nin yalana ve algı
oyunlarına müracaat etmesine neden
olmaktadır. Bundan kaçış yok sanki.
Algı gerçeğin hep bir adım önünde…
Ama algıya teslim olmamak, eşrefi
mahlukat olan insanların işi değil
midir?
Muhalefet kanadının son günlerde daha keskin çıkışlar yapmasının
iktidara ve muhalefete bakan yönleriyle sebepleri nelerdir?
Keskin sirke küpüne zarar verir.
Ancak son dönemde muhalefet partileri söylem üstünlüğünü ele geçirmiş
gözüküyor. Burada sorulması gereken
soru şu olmalı; bu muhalefet partileri,
bu ülkeyi geleceğe taşıma kapasitesine
sahip midir? CHP, bunu yapabilir mi?
İkircikli bir siyaset izleyen Kılıçdaroğlu, bu ülkeyi yönetebilir mi? FETÖ’ye
karşı sessiz kalan İyi Parti ve Meral
Akşener, bu ülkeye ne verebilir? HDP,
Saadet Partisi, DEVA veya Gelecek
Partisi’ni saymıyorum bile. Mesele,
Türkiye’nin her anlamda bölgesel ve
küresel güç olmasıdır. Bu çabanın, bu
iradenin devam ettirilmesidir. İktidar
kanadında da bir çürüme, tabii ki
görülüyor. AK Parti de iktidarını sürdürmek istiyor ise kendini yenilemeli
ve prangalarından kurtulmalıdır.
Vakit ayırdığınız için teşekkür
ederiz.
Ben de teşekkür ederim.

tercüme
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ÇIN, DOLAR HEGEMONYASINA MEYDAN OKUYOR!
Dijital renminbi (Çin’in resmi
parası, birimi Yuan) geliştirmedeki
ilerleme, ABD para birimine dayalı
küresel düzeni baltalama arayışına
yardımcı oluyor.
Financial Times, Diana Choyleva, Enodo Economics'te baş ekonomist.
Çin, renminbi'yi uluslararası
bir para birimine dönüştürmek ve
dolara olan bağımlılığını azaltmak
için çeşitli girişimlerde bulunmuştu.
Şimdi, tekrar deniyor ve bu sefer
işler gerçekten farklı olabilir.
Doları tahttan indirmek için
yenilenen çaba, büyük ölçüde Çin'in
teknolojik becerisine dayanıyor.
Gerekli finansal altyapının geliştirilmesi, ülkenin dünya lideri mobil
ödeme sistemleri ve renminbi'nin
dijital versiyonunun başarılı bir
şekilde piyasaya sürülmesi, para
biriminin Çin sınırlarının ötesinde
kullanılmasını ve tanıtmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Yaklaşım alışılmışın dışında.
Ancak Pekin arayışında başarılı
olursa, en azından Çin'in jeopolitik
etki alanında, dolar liderliğindeki küresel düzeni baltalayacak ve
Amerika'nın güç kullanma biçimine
meydan okuyacaktır.
Çin'in en büyük ikinci ekonomisi ve dünyanın en büyük ticaret
ülkesi olduğu düşünüldüğünde,
renminbi’nin şimdikinden çok daha
fazla kullanılması gerekirdi. Bununla birlikte, Pekin'in sermaye kontrolünü elinde tutma kararlılığı, para
birimi statüsünü korumak için geleneksel bir yol izlemesini engelledi.
Çin hâlâ para akışı üzerinde kısıtlamalar uyguluyorken, renminbi
için bu karanlık görünüm neden
aydınlandı?
Rezerv para birimi, bir değişim
aracı, bir değer deposu ve bir hesap
birimi olarak hizmet etmelidir. İngiltere Merkez Bankası eski başkanı
Mark Carney'e göre tarih göstermiştir ki bu özelliklerden en önemlisi
ilkidir.
2009 ve 2015 yılları arasında
dolara meydan okumak için ilk
başarısız girişiminden bu yana Çin,
uygun maliyetli ve kullanımı kolay
olmasıyla Carney'nin kullanışlılık
kriterini karşılayan bir dijital renminbi ödeme sistemi kurma konusunda çalışmalar yapıyordu ve bu
konuda ilerleme kaydetti.
Çin Halk Bankası, başlangıçta
yerel ekonomiye hizmet edecek
olan dijital renminbi hazırlıklarında
oldukça ilerlemiş durumda. Ancak
Merkez Bankası, Uluslararası öde-

Çin Halk Bankası,
başlangıçta yerel
ekonomiye hizmet
edecek olan dijital
renminbi hazırlıklarında
oldukça ilerlemiş
durumda. Ancak Merkez
Bankası, Uluslararası
ödemeler Bankasının
yanısıra Hong Kong,
Tayland ve Birleşik
Arap Emirliklerindeki
muadilleri arasında ortak
bir dijital işlem defteri
kullanma konusunda da
çalışıyor.

meler Bankasının yanısıra Hong
Kong, Tayland ve Birleşik Arap
Emirliklerindeki muadilleri arasında ortak bir dijital işlem defteri
kullanma konusunda da çalışıyor.
Amaç, çok para birimli sınır ötesi
ödemeleri daha basit ve daha ucuz
hale getirmek için merkez bankalarının dijital para birimlerini kullanmaktır.
Başarı, kısmen diğer ülkelerin
Çin'in finansal yeniliklerini benimseme konusundaki istekliliğine
bağlı olacaktır ve batılı uluslar buna
pekala direnebilir. Ancak proje,
özellikle, “muhabir” bir bankanın
genellikle transferleri kolaylaştırmak için bir başka bankaya aracılık
yaptığı mevcut düzenlemelerin yetersiz
kaldığı yükselen piyasalara hitap etmesi gereken faydalar
sunuyor.
Çin ayrıca,
finansal piyasaların benzeri
görülmemiş
mali ve parasal teşvikin
ABD'de
enflasyonu
serbest
bırakacağından
ve doları zedeleyeceğinden
en-

dişe etse bile, renminbi'nin bir
değer deposu olarak çekiciliğini
artırma konusunda ilerleme kaydetti ve istikrarlı, düşük enflasyonlu
bir ekonomi olarak referanslarını
oluşturdu.
Daha da önemlisi, renminbi'yi
güvenilir bir değer deposu olarak
gören merkez bankaları ve finans
kurumları artık görüşlerini ifade etmek için daha fazla denetime sahip.
Çin, sermaye piyasalarını yabancı
yatırımcılara daha fazla açarak, son
birkaç yılda hisse senedi ve tahvillere yoğun girişleri tetikledi.
Doğru, Çin sermaye kontrollerini elinde tutuyor. Ancak, PBoC'nin
sıkı kontrolü altında olacak olan
dijital renminbi'nin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi, yetkililer
iki yönlü akışlar üzerinde tam görünürlüğe sahip olacağından

Komünist partiyi daha rahat hale
getirecektir.
Son olarak, renminbi'nin bir
hesap birimi olarak işlevleri, renminbi'yi uluslararasılaştırmaya yönelik ilk tekliften bu yana artmıştır.
Renminbi'de ticari faturalandırmanın hala 2015'teki en yüksek seviyelerine ulaşması gerekiyor, ancak bu
arada Çin, petrol ve altın da dahil
olmak üzere bir dizi emtiada renminbi cinsinden vadeli işlem sözleşmeleri başlattı.
Renminbi'nin rezerv para birimi
olacağından şüphe duyanlar, Çin'de
hukukun üstünlüğünün yokluğuna,
bağımsız kurumların eksikliğine ve
otoriter bir rejimin opak ve öngörülemez politikalarına işaret edeceklerdir. Ancak doların tartışmasız en
yüksek para birimi olarak kalabileceğinden şüphe duyanlar, yalnızca
ABD'de demokratik kurumlara
yönelik ve aynı zamanda rezerv
para statüsünün vazgeçilmez bir dayanağı
olması gereken son
saldırılara işaret etmelidir.
Çin şimdi, ortak çıkarlar veya siyasi kültür
tarafından değil, paylaşılan
altyapı ve teknik standartlarla tanımlanan bir para birimi
etkisi alanı oluşturmak için
ödemelerdeki yenilik konusundaki itibarından yararlanmaya
çalışıyor. Çıkarlar değişebilse de,
dijital ve ekonomik bağlantının
sağlam kablolarını bir kez kurduktan sonra koparmak çok daha
zordur. Ve ilk hamle avantajına sahip olan Çin'dir.
Diana Choyleva,
Financial Times
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İslâm Kadına Hakkını Teslim Etmiştir
Carlos (S. Muhammed)
2011’de İstanbul Sözleşmesi, İstanbul’da imzalandı. Bu sözleşme görünürde kadın haklarıyla alakalıydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bu sözleşmeden çıkma
kararı aldı ve geçtiğimiz günlerde
tamamen ayrıldı. İstanbul Sözleşmesi’nin detayları hakkında bilgi sahibi
değilim; fakat kadın haklarıyla alakalı olduğu biliniyor.
Türkiye, son yıllarda İslâm’a daha
fazla yaklaşan bir ülke hâline geldi.
Tarihî olarak Peygamber (s.a.v.) efendimizin zuhurundan önce kadınların
hiçbir hakkı yoktu. Evleniyor, çocuk
sahibi oluyorlardı; fakat herhangi bir
hakka sahip olmaları için evlendikleri kişilerin toplumun önde gelenleri
olmaları gerekiyordu. Ayrıca küçük
kız çocuklarının başına neler geldiğini de biliyoruz. Bunun yanı sıra
birçok ahlâksızlık yaşanıyordu.
İslâm’ın zuhuru ile birlikte kadınlar içtimaî hayatta yerini buldu ve
haklara sahip oldu. Resulullah (s.a.v.)
getirdiği şeriat ile yeni kurallar ortaya çıktı. Eski âdetler terkedildi. Kulluk noktasında kadın erkeklerle bir
tutuldu. Evet, İslâm’da çok eşlilik var;
fakat erkeklerin sürekli cihad ettiği
bir toplumda kadın sayısının erkek
sayısından fazla olacağı dolayısıyla
bu da kadınların haklarını korumak
adına yapılan bir uygulamadır.
Kadın meselesinde İslâm çokça
tenkid ediliyor; fakat Resulullah
(s.a.v.) yapmış olduğu ulvî ihtilal ile
kadınlara haklarını vermiştir. Kadına
içtimaî hayattaki rolünü temin ederek bir düzen kurmuştur.
İstanbul Sözleşmesi’nin detaylarını bilmediğim gibi Türkiye’nin niçin
çekildiği konusunda da yeterli bilgim
yok; fakat bildiğim şu ki eğer gerçekten yalnızca kadın hakları ile alakalı
olsaydı Müslümanlar bu sözleşmeyi
reddetmezdi. Dolayısıyla Erdoğan’ın
bu sözleşmeden çekilmek için geçerli
sebepleri olduğunu varsayıyorum.
Kadınlar saygıyı hak ediyor. İslâm toplumunda çok eşlilik nüfusu
korumak ve kadınların tek başına
kalmasını önlemek adına mevcuttur.
İslâm toplumunda kadına şiddet ise
asla meşru değildir. Bugün dünyada
kadına şiddetin yaygınlaştığı bir dönemde bulunuyoruz. Bilhassa Arap
Yarımadası’ndaki İslâm geleneğine
aykırı davranışlar sebebiyle kadın
meselesi üzerinden İslâm’a yönelik
tenkidler yapılıyor. Oysa Peygamber
(s.a.v.) kadınları koruyan kurallar
getirmiştir.
Her fırsatta Türkiye’ye saldırmak
için bahane arayanlar İstanbul Söz-

Kadın meselesinde
İslâm çokça tenkid
ediliyor; fakat Resulullah
(s.a.v.) yapmış olduğu
ulvî ihtilal ile kadınlara
haklarını vermiştir.
Kadına içtimaî
hayattaki rolünü temin
ederek bir düzen
kurmuştur.
İstanbul Sözleşmesi’nin
detaylarını bilmediğim
gibi Türkiye’nin niçin
çekildiği konusunda
da yeterli bilgim yok;
fakat bildiğim şu ki eğer
gerçekten yalnızca
kadın hakları ile alakalı
olsaydı Müslümanlar
bu sözleşmeyi
reddetmezdi.

leşmesi’nden ayrılmasını da bu çerçevede görüyorlar. Türkiye bağımsız
bir hükümete sahip ve bu hususta da
menfaatine uygun şekilde davranma yetkisine sahip. Ben Türkiye’nin
en fazla Kürt meselesindeki tavrını

eleştiriyorum. Türkiye’nin bu tavrı
Kürtlerin de düşmanlar tarafından
manipüle edilmesine zemin hazırlıyor. Erdoğan, tıpkı Türkiye’deki
gönüldaşlarım ve avukatlarım gibi
gerçek bir Müslüman. Dolayısıyla
bu mesele hakkındaki sorunu görüp
daha iyisini yapmak için çabalayacağını düşünüyorum.
Kadın haklarına saygı gösterilmeli, çocuk sahibi olmalarına müsaade
edildiği gibi okumalarına ve önemli
mevkilerde görevler almalarına da
müsaade edilmeli. İstanbul Sözleşmesi üzerinden Türkiye’ye karşı
tavır alınmasına rağmen Türkiye’de
kadınların önemli pozisyonlarda
bulunduğunu, hükümette de görev
alabildiğini görüyoruz.
Ben çok farklı geleneklere sahip
ülkelerde bulundum ve müşahede
ettim. Venezüella ve Küba mesela…
Burada da kadınlar haklara sahip. Bu
ülkelerde de bakanlık yapan kadınlar
var.
Maduro’ya Suikast Teşebbüsü
Venezüella devlet başkanına bir
suikast tertibi içerisinde olduğu iddia
edildi. CIA bundan evvel de birçok
defa Başkan Maduro’ya yönelik başarısız suikast teşebbüslerinde bulunmuştu. CIA’nın Venezüella-Kolombiya sınırında düzenlemiş olduğu özel
operasyonlar ABD’nin bir hazırlık
içerisinde olduğunu gösteriyor. Her
gün Venezüellalılar öldürülüyor;
üstelik sadece askerler de değil ma-

sum siviller katlediliyor. Bunu yapan
Kolombiyalı eşkıyalar emniyet ve
özel servislerle irtibat halinde, onlar
adına iş yapıyorlar. Aralarında profesyoneller de var. Nitekim yakalanıp
tutuklanan bazılarının Amerikalı
olduğu daha önce ortaya çıkmıştı.
Şunu da hatırlatayım, salgın döneminde diğer tüm Latin Amerika
ülkelerine nazaran Venezüella’da
daha az kişi hastalığa yakalandı.
Buna mukabil ABD salgından kırıldı.
Hadiseler daha kötü bir noktaya doğru gidiyor; fakat Venezüella
halkının Bolivarcı devrimi müdafaa
edeceğini düşünüyorum. İçerideki
yozlaşmayla beraber dışarıdan gelen
saldırılarla zehirlenerek öldürülen
eski Başkan Chavez’in başlattığı
hürriyet mücadelesi engellenmeye
çalışılıyor. Bu, benim vaziyetime de
yansıyor. Filistin davasına ve Bolivarcı davaya olan katkılarım sebebiyle
burada tutulmaya devam ediyorum.
Venezüella halkı dış müdahaleye
asla müsaade etmeyecektir. Ülkenin
ordusu vatansever bir ordu. Yozlaşmaya mukabil idarecilerin büyük bir
kısmı hâlâ temiz ve dürüst olduğu
için ülkeyi müdafaa edecektir. Başkan Maduro, Chavez sonrasında Venezüella liderliğini hak eden biridir.
Allahu Ekber!
03.07.2021
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YENI ZAMLAR KAPIDA!
Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki farkın 25,36 ile tarihin en yüksek seviyesine çıkması
yeni bir zam dalgasını gündeme getirdi. Gıdadan beyaz eşyaya, hazır
giyimden mobilyaya kadar birçok
sektör, eylül ile birlikte fiyatlarda
yüzde 15 ile yüzde 40 arasında artış
olacağını belirtti.
Sektör temsilcilerinin yorumları
şöyle:
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Konfeksiyon ve Hazırgiyim
Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat,
sonbahar-kış sezorunda yüzde 1520 bandında bir fiyat artışı beklediklerini kaydetti. Fayat, “ÜFE ve
TÜFE arasındaki fark çok yüksek.
Öyle bir marj yok. Hammaddenin
hem döviz bazında artması hem de
dövizin artması bunun yansıtılmasını kaçınılmaz kılıyor. Yeni sezon
ürünlerinde minimum yüzde 15-20
arasında fiyat artışı yapılmazsa
şirketlerin iç piyasaya verdiği ürünlerden para kazanması mümkün
değil” açıklamasında bulundu.
Beyaz eşya ve
teknolojide yüzde
15-20 bekleniyor
Türk Elektronik Sanayicileri
Derneği (TESİD) Başkanı Yaman
Tunaoğlu, sektörde hammaddenin önemli bir bileşen olduğunu

ve bunun da önemli bir kısmının
yurtdışından geldiği için dövizdeki
artıştan da önemli oranda etkilendiğini anlattı. Tunaoğlu, “Beyaz
eşyada bir talep artışı var. ÜFE ile
TÜFE arasındaki artış da çok açıldı. Bu yıl içinde son çeyrekte yüzde
15-20 bandından bir fiyat artışı olacağını tahmin ediyoruz” dedi.
Firmalar
teker teker kapanıyor
Mobilya Sanayi İş Adamları
Derneği Başkanı Nuri Gürcan,
2020’nin son çeyreğinden bu yana
hammaddeye ulaşmakta zorluk yaşadıklarını söyledi. Sunta ve MDF
gibi birçok hammaddenin karaborsaya düştüğünü aktaran Gürcan,
“Hammadde fiyatları yüzde 40
artmış ama biz yıllık bazda yüzde
20 fiyatları artırmışız. Hem bizim
hem de tüketicinin ciddi kaybı
var. Sunta, MDF üreticileri her
ay yüzde 10-15 zam yapıyor. Biz
bunun yarısını bile yansıtamıyoruz.
Firmalar teker teker kapanmaya
başlıyor, stoku olan firmalar kampanyalarla dönmeye çalışıyor” dedi.
Mutfak ürünlerinde
yüzde 50'yi bulacak
Züccaciyeciler Derneği Başkanı
Mesut Öksüz, çelik ve plastik fiyatlarındaki artışın maliyetleri önemli

oranda arttığını belirterek, “Mutfak
gereçlerinde pandemi döneminde
hammadde fiyatlarına bağlı olarak
yüzde 50’nin üzerinde artış oldu.
Şimdi bir zam dalgası daha yaşanacak. Tüm mutfak ürünlerinde
yüzde 30-50 perakendecileri zam
bekliyoruz” dedi.
Gıda perakendecileri Derneği
Başkanı Galip Aykaç, ÜFE’deki
artışın sebeplerini dünyadaki gıda
hammadde fiyatlarının yüksek seyretmesi, iklim değişikliğinin tarımı

TÜRK LIRASI ERIYOR
Merkez Bankası tarafından
açıklanan Reel Efektif Döviz Kuru,
haziran ayında 59.77 olarak gerçekleşti. Bu seviyeler TL'nin tüm

zamanlarda gördüğü en düşük reel
değer anlamına geliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB), haziran ayına

ENFLASYON ÇILDIRDI
Türkiye İstatistik Kurumu,
Haziran ayı enflasyon rakamlarını
açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE) aylık 1,94 arttı.
Yıllık enflasyon yüzde 17,53 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı
Haziran ayında bir önceki aya göre
%1,94, bir önceki yılın Aralık ayına
göre %8,45, bir önceki yılın aynı
ayına göre %17,53 ve on iki aylık

ilişkin reel efektif döviz kurunu
yayımladı.
Bloomberg'in haberine göre
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru
Haziran'da 59.77 değeri ile en
düşük seviyeyi gördü.
Salgın yılı olan 2020'ye 75 seviyesinde başlayan reel efektif Döviz
kuru gerileme ivmesine girmiş ve
Kasım'da 60.45 seviyesini görmüştü. Reel efektif Döviz kuru sonrasında yükselişe geçerek Şubat'ta 69
seviyesinin üzerine kadar yükselmişti.

ortalamalara göre %14,55 artış
gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat
endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %42,89,
aylık %4,01 arttı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Tarkan Zengin, "Memurların yüzde 8,45 oranında zam
alması bekleniyor." dedi.

olumsuz yönde etkilemesi, ambalaj
hammaddelerindeki yükseliş, lojistik fiyatları ve yüksek faiz ve döviz
kuru olarak sıraladı.
Trakya Üniversitesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu,
üretici fiyatları endeksindeki artışın, yeterince talep oluşmaması ve
piyasalardaki aksaklıklar dolayısıyla 3 aydan daha uzun bir zamandan
sonra tüketici fiyatlarına yansıyabileceğini, bu sürenin, etkisi azalarak
9 aya kadar uzayabileceğini söyledi.

Türkiye'nin dış ticaretinde
önemli paya sahip ülkelerin para
birimlerinden oluşan sepete göre,
ikili ticaret akımları kullanılarak
ağırlıklandırılan Türk Lirasının
ortalama değeri ile nominal efektif
Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal
efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif
döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.
REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB'nin enflasyon hedefi
kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas
alıyor.

8 - 14 Temmuz 2021

10

haber

BAHREYN KRALI İSRAIL'E ELÇI ATAYIP TEBRIK ETTI

ESED REJIMININ
İDLIB'E SALDIRISINDA
8 SIVIL HAYATINI
KAYBETTI
Suriye Sivil Savunma (Beyaz
Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan
el-Ahmet, yaptığı açıklamada, rejim
güçlerinin, İdlib'in güneyinde yer
alan İblin, Meşşun ve Belyun köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.
Ahmet, saldırıda İblin'de 5, Belyun'de 2 ve Meşşun'da 1 olmak üzere
toplam 8 sivilin hayatını kaybettiğini,
yaralanan 9 sivilin çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

İSRAIL GEMISINE
SILAHLI SALDIRI
Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla
bilinen El-Meyadin televizyonu, Hint
Okyanusu'nda İsrail'e ait bir ticari
geminin silahlı saldırıya uğradığını
ve gemide yangın çıktığını bildirdi.
Söz konusu geminin Birleşik
Arap Emirlikleri'ne doğru yol almadan önce Suudi Arabistan'ın Cidde
Limanı'nda demirlediği iddia edilen
haberde, saldırının henüz kimse
tarafından üstlenilmediği belirtildi.
Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığından adları açıklanmayan yetkililer, Haaretz gazetesine yaptıkları
açıklamada, İsrailli iş insanına ait
gemiye düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandıklarını
ifade etti.
Haberde, "Bu olayın, İsrail'in
bir insansız hava aracıyla Tahran'ın
batısında saldırı düzenlediğine dair
ortaya atılan haberlerin ardından
gelmesi dikkati çekiyor." ifadesine
yer verildi.

Eylül 2020'de İsrail'i tanıyan
Bahreyn, İsrail'e ilk kez elçi atadı.
Bahreyn kralı İsrail'e atadığı elçiyi
tebrik etti.
Eylül 2020'de İsrail'i devlet olarak tanıyan Bahreyn Krallığı, İsrail'e
ilk büyükelçisini atadı. Bahreyn
Dışişleri tarafından yapılan açıkla-

İŞGALCI YAHUDILER
13 YAŞINDAKI ÇOCUĞA
ATEŞ AÇTI!

mada şu ifadeler yer aldı:
"Kral Hamed bin İsa Al-i Halife,
kendisini Bahreyn'in İsrail'deki diplomatik misyonunun başına atanan
kraliyet kararnamesinin yayınlanması üzerine büyükelçi Halid Yusuf
el-Celehmi'yi kabul etti.
Büyükelçi, majesteleri Kralın

huzurunda görevine başlama yemini etmekten onur duydu. Majesteleri
büyükelçiyi tebrik etti, kendisine
yönelik yüce direktiflerini dile getirdi ve kendisine Bahreyn'in asil barış
mesajını, hoşgörü ve barış içinde bir
arada yaşama değerlerini tanıtmada
başarılar diledi."

AFGANISTAN SINIRINA
20 BIN ASKER TALIMATI

İşgalci Yahudiler Filistin topraklarında her gün yeni bir insanlık
suçu işliyor. Bu kez de iki İsrail
askeri, ellerinden kurtulan ve kaçmaya başlayan 13 yaşındaki çocuğa
arkasından ateş açarak yaralanmasına sebep oldu. Kameralar olayı
anbean kaydetti.
İsrailli askerler 13 yaşında bir
çocuğu 'gözaltı' adı altında zorla
alıkoymak üzereyken, çocuk elleri
bağlı olmasına rağmen askerlerin
elinden kurtularak ters yöne doğru
koşmaya başladı.
Koşarak kaçmaya çalışan 13
yaşındaki çocuğun arkasından ateş
açan İsrail askerleri çocuğu yaraladı.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı
Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rahman başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı düzenlendi.
Afganistan ve Tacik-Afgan
sınırındaki durumun ele alındığı
toplantıda, sınır bölgelerinde güvenliğin sağlanması ve sınır korumanın güçlendirilmesine yönelik
alınacak önlemler ele alındı.
Devlet sınırlarını korumak
için sınır koruma kapasitesinin
güçlendirilmesi ve gerekli bölgelere ek birliklerin gönderilmesi
talimatı verilen toplantıda, sınır

ötesi suç ve sınır ihlallerinin
önlenmesi meseleleri de değerlendirildi.
Toplantıda Rahman, Savunma
Bakanlığına Tacik-Afgan sınırını
güçlendirmek için 20 bin yedek
askerin görevlendirilmesi talimatını verdi.
Son dönemde Taliban'ın
Tacikistan sınırı yakınındaki
Afganistan'ın bazı bölgelerini ele
geçirmesi üzerine iki ülke sınırındaki durum gerginleşirken, Taliban saldırılarından kaçan 1500'e
yakın Afgan askeri de Tacikistan
topraklarına sığınmıştı.
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TALIBAN ILERLEMEYE DEVAM EDIYOR
Kandahar’ın 15 kilometre uzaklığında bulunan Pancvai bölgesi, uzun
süre Taliban’ın kalesi olurken, yıllar
içinde mücahidler ile NATO güçleri
arasındaki savaşlara tanık oldu.
ABD’nin, 20 yıllık bir savaşın
ardından 1 Mayıs’ta Afganistan’dan
güçlerini çekmeye başlamasından bu
yana Taliban ülke genelinde kırsal
alanları kontrol etmek için Afgan
güçlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.
Pancvai’nin Taliban tarafından
kontrol altına alınması, ABD ve
NATO güçlerinin Afganistan’daki en
büyük üssü olan Bagram üssünü tamamen boşaltmasından sonra geldi.
Pancvai Kaymakamı Hasti Muhammed, Taliban ile Afgan güçleri

arasında çatışmaların yaşandığını ve
Afgan güçlerin bölgeyi terk ettiğini
söyleyerek, “Taliban bölgedeki polis
karakolunun ve yerel yönetim binasının kontrolünü ele geçirdi” dedi.
Kandahar İl Meclisi Başkanı Seyid Can Hakrival ise, Pancvai’nin
düşüşünü doğruladı, ancak hükümet
güçlerini kasıtlı olarak geri çekilmekle suçladı.
Kandahar, 1996’da Afganistan’da
iktidarı ele geçiren Taliban hareketinin beşiğiydi.
Birkaç Afgan eyaletinde haftalardır şiddetli çatışmalar yaşanıyor ve
Taliban ülkedeki yaklaşık 400 ilçeden
100’ünün kontrolünü elinde tutuyor.
Afgan makamları bu sayıda ilin
düştüğünü reddediyor, ancak hükü-

LORDLAR KAMARASI’NDAN İTIRAF:
TALIBAN KAZANDI!
2006-2009 yılları arasında
Birleşik Krallık Genelkurmay
Başkanlığı yapmış olan, 2011’den
bu yana ise Birleşik Krallık Lordlar Kamarası üyesi olan Lord
Richard Dannatt Afganistan’da
savaşı Taliban’ın kazandığını
itiraf etti.
Telegraph’ın haberine göre;
ülkedeki tüm Birleşik Krallık ve
ABD askerleri çekilmeye hazırlanırken Dannatt, “Taliban,
Afganistan’da Batı’yla savaşını
kazandı.” ifadelerini kullandı,
İngilizlerin 4 Temmuz’da Afganistan’dan geride hiçbir asker
bırakmaksızın çekileceğini de
söyledi.
Afganistan ordusunun savaşma isteğini kaybettiğini ve birçok
askerin uluslararası hava desteği
olmadığı için savaş alanından
kaçtığını belirten Dannatt “Bir
çoğumuz Afgan güvenlik güçleri
ile ülkede hizmetlerde bulunduk
ve tabiî olarak onlarla birbirimize karşı derin bağlarımız var.
İngiliz birliklerin 2001’de çatışmaya dahil olmasından bu yana
kuvvet ve profesyonelliklerinden
dolayı Taliban’a karşı sürekli artan bir saygı ve hayranlık oluştu.”
ifadelerini kullandı.
Haberde ayrıca, Eşref Gani
hükümetine karşı hızla ilerleme
kaydeden Taliban’ın NATO’nun
çekilmesini 1989’da Sovyetlerin
çekilmesine benzettiği ve uzun
süredir bu anı hedefledikleri de
ifade edildi. Taliban’ın “henüz”
büyük kasaba ve şehirleri ele
geçiremese de kırsal bölgelerdeki
merkezi yerlerin alınmasının neticesinin buraya varacağı, Kabil
ve Washington’a karşı kazanılan

met güçlerinin bazı illerden çekildiğini kabul ediyor.
Gözlemciler, yabancı kuvvetlerin
Bagram’dan ve yakında Afganistan’dan tamamen çekilmesinden son-

ra, ABD kuvvetlerinin şimdiye kadar
kendisine sağladığı hava desteğinin
yokluğunda, Afgan ordusunun Taliban ile yüzleşmede zorluk çekeceğinden endişe duyuyor.

ABD, BAGRAM ÜSSÜ’NÜ
TAMAMEN BOŞALTTI
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Afganistan'daki en büyük
NATO hava üssü olan Bagram'dan
tüm NATO askerlerinin çekildiğini
duyurdu. ABD medyası da Bagram
Hava Üssü‘nün Afgan güvenlik birimlerine teslim edildiğini aktardı.
Başkent Kabil'in yaklaşık 45
kilometre kuzeyinde yer alan Bagram Hava Üssü, Afganistan'daki en
büyük NATO hava üssü olmasının
yanı sıra, ülkedeki Amerikan kuv-

vetlerinin de ana karargahı olarak
kullanılıyordu. Bagram Üssü'nün
boşaltılması, askeri çevreler tarafından uluslararası güçlerin ülkeyi çok
yakında tamamen terk edeceklerinin de bir işareti olarak görülüyor.
Afganistan misyonunun en
yoğun dönemlerinde 30 bin askerin
konuşlandığı Bagram Hava Üssü'nün içinde, Taliban savaşçıları ile
radikal İslamcıların hapsedildiği bir
cezaevi de bulunuyordu.

ÇEKILME EN GEÇ 11 EYLÜL'DE
TAMAMLANACAK
zaferin daha da büyüyeceği
belirtildi.
Haberde bir Afgan mücahidin “Afganistan’da önce SSCB,
şimdi de ABD çöktü. Hiç şüphe
yok ki, Taliban Afganistan’da
ABD’yi ezdi. Amerika, Afganlar
öldürülürken asla merhamet
göstermedi, ancak tüm bu vahşiliğine rağmen başarısız oldu.”
ifadelerine de yer verilirken,
Taliban’ın 1990’lardakine benzer
bir yönetim sergileyip sergilemeyeceği de tartışmaya açıldı.
Bir yandan Taliban’ın katı bir
yönetim ortaya koymayacağına
dair güvence verdiği belirtilirken diğer yandan bir Taliban
militanının “Taliban İslâmî bir
rejim kuracak ve eski rejimden
bir farkı olmayacak. Allah’ın
kanunlarını uygulayacağız.
Taliban esneklik gösteremez ve
bu kanunlardan taviz veremez.”
sözleri de aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, daha
önce yaptığı açıklamalarda, Amerikan askerlerinin, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11
Eylül 2021 tarihinde Afganistan'dan
tamamen çekilmiş olacağını duyurmuştu. Dönemin ABD yönetimi,

söz konusu 11 Eylül saldırılarının
faillerini cezalandırmak gerekçesi
ile Afganistan'ı işgal etmişti. ABD ve
NATO birlikleri geçen nisan ayında
ülkeden çekilmeye başladı. Boşalan
çok sayıda askeri üs ve tesis Afganistan ordusuna devrediliyor.

HULUSI AKAR’DAN AFGANISTAN
AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Kabil Havalimanı hakkında
açıklama yaptı.
Akar, Afganistan’daki Hamid
Karzai Uluslararası Havalimanının
işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam
ettiğini belirterek, "Şu anda alınmış
bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak
sonucu da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında
yapılacak toplantıda ele
alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını

müteakip
planımızı
gerçekleştireceğiz."
dedi.

Kafkas Kartalı Efsan
Komutan Şamil Ba
8 - 14 Temmuz 2021

Çeçenistan Savaşı’nın efsane komutanlarından Şamil Basayev’in şehadetinin sene-i devriyesi münasebetiyle
büyük komutanı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Şamil Salmanoviç Basayev, 14 Ocak 1965 tarihinde
Çeçenistan’ın dağlık Vedeno bölgesinin Vedeno köyünde dünyaya geldi. Basayev’in ailesi Rus İhtilali’nden sonra
Çeçenistan’dan Kazakistan’a sürülmüş fakat 1957 senesinde Kruçev döneminde yurtlarına geri dönebilmişti.
Basayev, Sovyet Ordusu’nda iki sene askeri eğitim aldı. Dört sene boyunca, güney Rusya’nın
Volgograd bölgesinde çalıştı. 1987 senesinde Moskova’da mühendislik eğitimine başladı.

1991’de Rus yolcu
uçağını kaçırdı
Şamil Basayev, 1991’de Moskova’daki
hükümet darbesi sırasında Boris
Yeltsin taraftarları arasında yer
aldı. Sovyetlerin dağılması üzerine bağımsızlığını ilan eden,
ülkesi Çeçenistan’a dönerek Rus gizli örgütleri ile
mücadele etmek üzere
kurulan özel birlikleri yönetti. Adını ilk
defa Çeçenistan’da
yaşananları dünyaya
duyurmak için 1991
senesinde bir Rus
yolcu uçağını kaçırarak
Ankara’ya indirdiğinde
duyurdu.
1992’de Kafkas Halkları
Konfederasyonu birliklerinin komutanlığına getirildi.
Daha sonra Cevher Dudayev’e
karşı muhalefete geçen Rus yanlısı silahlı birliklerin dağıtılmasında
etkili oldu. 1995’de başında Rus
savaş uçakları Şamil Basayev’in
Vedeno’daki evini bombalayarak
ailesinden, eşinin ve çocuklarının da aralarında bulunduğu
11 kişiyi şehid etti.
1995’da Basayev ve Çeçen direnişçiler 63 kişilik
özel birlikle Budenovsk
şehrine baskın düzenleyerek aldığı 5
bin kişilik rehineyle
Rusları görüşme
masasına oturttu.
Birkaç gün süren
kuşatma sonunda 129
kişi öldü, 415 kişi yaralandı.
Budenovsk operasyonu tüm
rehinelerin serbest bırakılmasıyla sona erdi.

İslam Şûrâsı’nın başkanı oldu
1996’da Çeçen Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Basayev, Rus güçlerinin Çeçenistan’dan
çekilmesini sağladı. 31 Ağustos 1996 tarihinde imzalanan
Hasavyurt Antlaşması ile barış tesis edildi ve Aslan Mashadov devlet başkanı seçildi. Daha sonra Basayev 1998’de
Çeçen-Dağıstan Halkları Kongresi, 1999’da da İslam Şûrâsı
başkanlığına getirildi. Artık devletin adı Çeçenistan İçkerya
İslam Devletiydi. Şeriat Mahkemeleri sorumluları olarak
Dokka Umarov ve Abdulhalim Sadullayev atanmıştı.
Öte yandan Şamil Basayev’in liderliğini yaptığı Çeçen-Dağıstan halkları kongresi alimlerinin Makhamat adı altında
yaptığı Şer’i çalışmalar sonuçlarını vermeye başlamış ve
Güneydoğu Dağıstan’da iki köy şeriat ilan etmişti. Bu ilanın
üzerinden sadece birkaç hafta geçmişti ki 9 Ağustos 1999
günü Rus tankları bahsi geçen köyleri top atışlarıyla imha
etti. Rus kuvvetleri daha sonra Çeçenistan-Dağıstan sınırına yönelerek Çeçen köylerini acımasızca bombalamaya
başladı. Yüzlerce sivil Müslüman bu saldırılarda katledilmişti.
Artık bütün gözler Şamil Basayev ve Hattab’a dönmüştü.
1999’un Ağustos ayı ortalarında mücahid komutanları acilen askeri bir şura yapmış ve Dağıstan’a fetih operasyonları
düzenlenmesi kararı alınmıştı. Şamil Basayev; “Bu savaş
Volgadan Don’a kadar tüm Müslümanlar kurtarılıncaya
dek sürecek. Bütün dünyayı alevler kaplasa da bu cihada
devam edeceğiz. Dünyadaki tüm Müslümanlar uyanıyor,
savaş 20-25 yıl sürebilir. Tüm Rusya savaş alanı olacak ve
nihai hedef Kudüs’ün Siyonist işgalinden kurtarılmasıdır.”
diyerek bir anda tüm dünyanın dikkatinin kendisine ve
Çeçenistan’a çevrilmesine neden olmuştu.
Plan söylerken son derece basitti; Dağıstan’a girilecek ve
oradaki Müslüman halkın mücahid kuvvetlere katılımlarıyla Rusya’nın saldırıları durdurulana kadar mücadele
edilecekti. 17 Ağustos 1999 günü sayıları iki bine yaklaşan
mücahidler Şamil Basayev ve Hattab’ın önderliğinde Dağıstan’a girmişti. Bu arada 16 Ağustos 1999 günü FSB başkanı Vladimir Putin görevinden alınmış ve yeni başbakan
olmuştu.
Mücahidler önlerine çıkan düşman unsurları tek tek imha
ederek ilerliyordu ancak beklenmedik garip olaylar dizisi
onları bekliyordu. Kongrede Şamil Basayev’e destek sözü
veren halk önderleri FSB tarafından parayla düşüncelerinden vazgeçiriliyordu. Buna razı olamayanlar ise esrarengiz
bir biçimde öldürülüyordu!

→

ane Çeçen
Basayev
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Bin 600 Rus leşi
Birkaç ay sonra Dağıstan’dan çekilmek zorunda kalan mücahid birlikleri geride bin 600 Rus askerinin cansız bedenini ve birçok askeri
aracın, tankın ve helikopterin hurdalarını bırakıyordu. Şamil Basayev
bu durumu; “Bizler toprak savaşı yapmadık geride binlerce Rus leşi
ve hurda yığınları bıraktık doğrusu bu bizim için bir zaferdir.” diyerek
değerlendirmişti.
Çeçen savaşlarının efsanelerinden olan Basayev, girdiği savaşlarda
Rusya güvenlik güçlerine karşı diz çöktürmüş, Çeçenistan’ın bağımsızlığında en büyük etken olmuştur.
Dudayev, Yandarbiyev, Mashadov, Sadullayev ve Basayev gibi kahramanların mücadeleleri sayesinde Çeçenistan bağımsızlığına kavuşmuş ve Çeçenistan, savaşın başladığı günden bu yana 300 bin şehit
vermiştir.
2004’de Basayev’in başına 10 milyon dolar ödül koyuldu. 2006’da
Dokko Umarov’un yardımcılığına getirildi. Umarov’un emrinde Çeçenistan Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdürmekteyken
Basayev, 10 Temmuz 2006’da İnguşetya’nın Ekazevo köyünde askeri
bir konvoyda giderken, Rusların konvoya yerleştirdiği patlayıcının
infilak etmesi sonucu şehid edilmiştir.

→

Şamil Basayev’den inciler
-Bana terörist demeleri umurumda değil. Benim ne yaptığımı Allah biliyor!
-Ne zaman öleceğimiz önemli değildir. Asıl
önemli olan nasıl öleceğimizdir. Bize düşen şerefimizle ölmektir.
-Putin çok hasta ve cahil bir insandır. Öyle olmasa, eski Fars atasözünü dinlerdi: “Şah delirdiğinde, Kafkasya’ya savaşmaya gider!”
-Mücahid ateşkesi istemez aksine ihsan eder.
Sulh görüşmeleri mücahidin başarı göstergesidir. O düşmandan asla hediye kabul
etmez.
-Cihad, Allah yolunda kafirlere karşı savaşta ilayı kelimetullah uğruna, doğrudan iştirak ederek veya maddi destek
sağlayarak veya yaralıları tedavi ederek veya gıda yardımı yaparak veya
bir fikir sunarak vs. güç ve enerji
harcamaktır.
-İslam toprağını müdafaa etmek bir
zorunluluktur, bir ödevdir.
-Bir mücahit fırsatını bulur bulmaz
evlenir, bu ayrıca cihadının bir
parçasıdır. Çünkü dürüst bir aile
dürüst bir toplumun temelidir.
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haber

ŞAMIL BASAYEV VEHHABILERE KARŞI UYARIYOR
"Bizim bunu uzaklaştırmamız gerekli,
bizim ruhumuzdan cehaleti çıkarmamız
gereklidir. Bugün biz birtakım kararlar
alabiliriz, bir şeyleri önleyebiliriz. Ancak
size söylüyorum bu iyi sonuç getirmez.
Yarın bizim çocuklarımızda onların
yanına gider. Çünkü biz bugün onlara
kendi hakkımızda bir şey vermedik.
Sonra ise boşluk… Bugün
Dağıstan’da, İnguşetya’da ve
Çeçenistan’da, bizim geçlerimizden
duyumlarımız, büyük başarısızlık
ve bilgi eksikliği…"
Şamil Basayev, Vehhabilik tehlikesine karşı Müslümanları uyarıyor.
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın
adıyla…
Bu konferansta siz sayın delegeleri ve misafirleri görmekten mutluluk duyuyorum. Buraya geldiğiniz
için çok memnunum. Ve özellikle
toplantıyı düzenleyenlere, yemek
hazırlayanlara, namaz için gerekli
düzenlemeyi yapan herkese teşekkür
etmek istiyorum. Bütün bunların oldukça zor şartlar altında yapıldığına
inanıyorum. Ben onların çalışmaları
için kendilerine teşekkür etmek istiyorum.
Ben hepimizin aynı şekilde ana
meseleye dokunmayışımıza çok şaşırıyorum. Ben aceleci davranmak
istemiyorum, çünkü bu konuda alim
değilim. Biz hepimiz sorunun etrafında dolaşıp duruyoruz. Sorunun
özüne dokunmuyoruz. Nasıl çözeceğimizi konuşmuyoruz. Bugünün
ve geleceğimizin en önemli sorunu
bu. Ancak bu konuda kim çözümden
bahsederse silahtan ve güçten bahsediyor. Ben de bu konuda fikrimi
söylemek istiyorum.
En başta söylemek isterim ki bu
problem hakkında hepinizden daha
çok şey biliyorum. Yine söylüyorum
ki ben alim değilim. Eğer bu konuda
yanlış bir şey söylersem, eminim
alimlerimiz beni memnuniyetle düzelteceklerdir. Çünkü bu konuda son
merci değilim. Konuşmamın başında
söylemek isterim ki, ben bu problemle ilgili daha çok şey biliyorum,
çünkü ben Vehhabilerle arkadaşım,
onlarla yaşıyorum, onlarla birlikte
savaştım ve Cumhuriyetimizde bütün bu oluşumu başından sonuna
kadar gördüm. Ben Vehhabi değilim ama hayat böyle bir şey, bizi bu
savaşta hep birlikte olmak zorunda
bıraktı.
Savaşın başından itibaren onları
ayıran şey bir disipline sahip olmalarıydı. Ama bu disiplin sadece kendi
içlerindeydi. Sadece birbirlerine say-

gı gösteriyorlardı. Her zaman devlet
içinde bir devlet idiler. Her zaman
onların ana kozu buydu. 1992-93
savaş yılı zamanında beni de kendi
saflarına çekmek için, sürekli dedikleri gibi yoğun bir şekilde çalıştılar.
Neredeyse Vehhabi oluyordum ama
bir şey beni onlardan uzaklaştırdı.
Onlara katılma kararıyla yanlarına
gittim. Ve selam verdim; Esselamu
Aleyküm. Onlar büyük ve küçük
çeşitli şekillerde oturuyorlardı. Ve
aleyküm selam, fakat kimse kımıldamadı. Ben dedim; “Size ne oluyor,
ben size selam verdim neden kimse
ayağa kalkmadı. Bana mı saygınız
yok veya kendinize mi saygınız yok.”
Onlar bana; “Hz. Peygamber (sav)
ashabına ayağa kalkmadı, biz de ayağa kalkmak zorunda değiliz.” dediler.
Ben dedim ki; “Ben bu tarihi olayı
biliyorum, O (sav) ashabı için ayağa
kalktı ve ashabı da onun için ayağa
kalktı ilk karşılaşmalarında. Fakat
günde on yirmi defa girip çıkmalarında bir daha kalkmadılar. Biz de
daha sonralarında ayağa kalmıyoruz.” Burada bir anlaşmazlık doğdu
ve bu insanların yanlış yola sapmış
oldukları sonucuna vardım. O zaman dedim ki, biri bana ayağa kalkar
ve saygı gösterirse bu beni memnun
eder. Ve yarın ben bu adamla karşılaşırsam ben de ayağa kalkmak ve
onu mutlu etmek isterim. Eğer bu
bize iyilik getiriyorsa, Müslümanlar
arasında sevgiyi arttırıyorsa bunda
ne kötülük var. Hiçbir şey. Bunu söylemek gerekli değil. Ama diyorum ki,
bir adam iyilik yapmak yasak diyorsa
o yanılmıştır, doğru değildir.
Konuşmamın başında öncelikle
Kafkasya tarihinde tarikatların rolünü özellikle vurgulamak istiyorum.
Birinci Kafkas Savaşı… Biz İslam

bayrağı altında düzenlenen Kafkas
savaşlarında tarikatların nasıl önemli
bir rol oynadığını hepimiz hatırlıyoruz. İsteyelim veya istemeyelim bu
bilinen bir gerçektir. Eğer tarikatlar
olmasaydı Rus yetkililere karşı bir direniş olmayacaktı. Her şeye hazırdılar ama bugün kimse tarikat sorunu
hakkında konuşmuyor. Hatta dokunmuyoruz bile, ama aynı zamanda
bugün bir tarafı uyuşmuş felçli bir
adama benziyoruz. Ve bize ceset
diyen bu sözde Vehhabilere diyoruz
ki; Hayır biz hayattayız… İşte bütün
fark ve işte var olan sorun. Bu benim
fikrim.
Tarikat iki parçadan oluşur; ruh
ve fizik… Fiziksel tarafı ise zikirdir.
Zikir bu tarafta, bizde kaldı. Manevi
yan, yani ruh ise önce Rus İmparatorluğu, daha sonra ise Sovyetler
tarafından baskılarla bizden uzaklaştırılmıştır. Bildiğiniz gibi bütün
şeyhlerimiz Sibirya’ya sürgüne gönderildi. Müridleri, mürşidleri ve tüm
takipçileri ve tüm alimlerimiz yok
edilmiş ve böylece halkımızın manevi yönü ortadan kaldırılmıştır. Biz
fiziki yönü çok sıkı tuttuk. Ama o tarikatın sadece bir yüzü idi. Bizim her
şeyden önce tarikatı canlandırmamız
gerekir. Bu Nakşibendi kanadı olabilir ya da Kadiri kolu olabilir. Fakat
tam olarak canlandırılmak için fırsat
verilsin. O zaman bu konuda konuşmak için sebeb olmayacaktır. Spekülasyon yapmak için fırsat olmayacaktır. Bugün bize çok alim yetiştirmek
gerektiğini düşünüyorum. Bize yeni
sufi okullar organize etmek gerekir.
Çeçen İçkerya Cumhuriyeti’nde ilk
sırada onları kurmak için bize özel
komiteler gerekli. Çünkü devlet
düzeyinde destek mevcuttur. Bizim
bir sansür komisyonu kurmamız ve

edebi eser literatürü oluşturmamız
gereklidir. Ve dini ilahiler gibi, haydi
doğrusunu konuşalım; bizim dini
ilahilerin çoğu aynı fanatik kara cahiller tarafından yazılmıştır, onların
şeyhleri kim daha hızlı ise onun
daha çabuk cennete çıkacağına inandırdı.
Yani ülkemizde her şeyden önce
bir bilim komisyonu kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı
sıra, bu sözde, Vehhabi literatürünün de oluşturulmasının gerektiğini
düşünüyorum. O da sansürden
sonra ülkede yerini almalıdır. Bizim
öncelikle cehaletle mücadele etmemiz gerekli. Çünkü bütün sorunlar
cehaletten kaynaklanıyor. Hazreti
Peygamberin bir hadisi var; İslam’ın
üç düşmanı var. Birincisi militan bir
ateist (bunun hakkında bir şey söylemedik, bu ateist bu savaşla gelen
Ruslar). İkincisi, İslam’ın esaslarını
doğru yorumlamayan alimler. İslam’ın üçüncü düşmanı ise, fanatik
cahil.
Bizim bunu uzaklaştırmamız
gerekli, bizim ruhumuzdan cehaleti
çıkarmamız gereklidir. Bugün biz
birtakım kararlar alabiliriz, bir şeyleri önleyebiliriz. Ancak size söylüyorum bu iyi sonuç getirmez. Yarın
bizim çocuklarımızda onların yanına
gider. Çünkü biz bugün onlara kendi
hakkımızda bir şey vermedik. Sonra ise boşluk… Bugün Dağıstan’da,
İnguşetya’da ve Çeçenistan’da, bizim
geçlerimizden duyumlarımız, büyük
başarısızlık ve bilgi eksikliği… Biz
onlara bir şey vermiyoruz. Bugün
bize geçmiş velilerden bilgi, gerçek
İslam bilgisi gerekli. Biz Vehhabileri
ve diğerlerini ancak böyle durdurabiliriz. Önleyici tedbirler olarak biz
hiçbir şey yapmıyoruz.”
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YERLILERININ ŞEFI DELORME:
KILISENIN TEK AMACI
SOYUMUZUN BEYNINI YIKAMAKTI
Kanada'da yatılı okullarda
Kızılderili çocuklara ait toplu
mezarların tespit edilmesiyle ilgili
açıklamada bulunan Kızılderili
Şefi Delorme, hâdiselerin 1885'te
Roma Katolik Kilisesi'nin bir kilise
inşa etmesiyle başladığını söyledi.
Kilisenin o yıllarda bir mezarlığı da denetlemeye başladığını
anlatan Delorme, "Kanada devleti
de buraya bir yatılı okul inşa etti
ve kontrolünü de Roma Katolik
Kilisesi'ne verdi. 1885'ten 1972'ye
kadar Katolik Kilisesi'ne giden ve
yatılı okulda kalırken ölen herkes
bu mezarlığa gömüldü." dedi.
O dönem mezarlarda mezar
taşları bulunduğunu aktaran Delorme, "O zamanki rahibin bu mezarları kurtarma fırsatı vardı ama
yapmadı. 1962'de de bu mezar taşlarını kaldırdılar. Bugün bulduğumuz 700'den fazla isimsiz mezar,
aslında o mezarlar. Bu bir toplu
mezar yeri değil, işaretsiz mezarlar.
Burada 751 çocuktan başka mezar-

lar da var." diye konuştu.
"Kilisenin tek amacı soyumuzun beynini yıkamaktı"
Yatılı okul trajedisinden Roma
Katolik Kilisesi'nin ve Kanada
devletinin sorumlu olduğunu
hatırlatan Şef Cadmus Delorme, şu
ifadeleri kullandı:
"Kilisenin tek bir amacı vardı,
inancımıza göre dua etmeyi bıraktığımızdan emin olmak ve soyumuzun beynini yıkamak. Geçmişte
yaşananlar nesiller arası travmaya
neden oldu. Bu yüzden aramızdaki
hikayeler bile sorgulanıyor. Çünkü
hayatta kalanlar ne olduğuna dair
farklı bakış açılarına sahipler.
Hayatta kalanlar, bugün yaşlılarımız. Bunlardan bazıları çok güçlü
Katolik inancında. Bazıları da o
günlere öfke ve nefret dolu."
"Okullardaki çocuk ölümlerinin oranı yüzde 40 ila 60 arası"
Çocukken, bugün 751 isimsiz
mezarın olduğu bölgede oynamalarının yasaklandığını ifade eden

Delorme, "Orada ne olduğuna dair
hikayeler anlatılıyordu ama ne kadar olduğunu bilmiyorduk. 44 bin
metrekare alanı taradık. 751 mezar
yerine bayrak diktik. Kontrol ettiğimiz farklı yerler ve gelecekte gerçekleşecek başka aşamalar var ama
önce bunu bitireceğiz. Yatılı okullardaki çocuk ölümlerinin oranı
yüzde 40 ila 60 arasında. Ayrıca bu

alanda çocuk olmayan mezarlar
da var. Bu mezarların taşları Roma
Katolik Kilisesi'nin bir rahibinin
yetkisi altında kaldırıldı." diye konuştu. Şef, “Gerçek galip gelecek ve
Kanada gerçeği kabul edecek. Kendimizi kanıtlamaya çalışmaktan
yorulduk. Gerçeğin galip gelmesini
sağlamaya çalışmaktan yorulduk."
şeklinde konuştu.

DISNEY'DEN 'EŞCINSELLIK' PROPAGANDASI

KRALIÇELERIN HEYKELLERI YIKILDI
Kanada'da yatılı okullardan
çıkan çocuk cesetleri protestolara neden oldu. Kanada'nın milli
bayramı Kanada Günü'nde devam eden protestolarda, Kraliçe
Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'in heykelleri devrildi. Manitoba Yasama Meclisi'nde toplanan
protestocular, 1 Temmuz'da
kutlanan Kanada Günü'nde,
yerli çocukları onurlandırmak
için turuncu gömlek giydi ve
Kraliçe Victoria heykelini kırmızı el izleriyle kapladı. Protestocu
grup Idle No More “Çalınan
yerli topraklarını ve çalınan yerli
yaşamlarını kutlamayacağız. Bu-

nun yerine Kanada'nın yok ettiği
tüm hayatları onurlandırmak
için toplanacağız” dedi.
Kiliselere saldırı yapıldı
Kanada'nın önemli gündem
maddelerinden biri haline gelen
eski yatılı kilise okullarında
isimsiz çocuk mezarlarının
keşfedilmesinin ardından, Katolik kiliselerine yönelik boyalı
saldırılar yapıldı. Calgary kentinde bulunan St. Luke's Katolik
Kilisesi'de boyalı saldırıların
hedeflerinden biri oldu. Calgary
polisi, kentteki en az 11 kilisesinin tahrip edilmesiyle ilgili
soruşturma başlattı.

Disney, projeleriyle 'erkek-kadın'
gibi kavramları çocukların zihninden silmeye çalışıyor, eşcinsellik propagandası yapıyor. Out, Andi Mack,
Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi
gibi projeleriyle açıkça eşcinsellik
propagandası yapan ve çocukların
bilinçaltını etkilemeye çalışan Disney, literatüründen 'erkek ve kadın'
kavramlarını çıkarıyor.
Çocukları 'cinsiyetsizleştirmek'
için çalışan Disney, kısa bir süre
önce çalışanları için aldığı, 'cinsiyetsiz kıyafet, kostüm, takı...' kararının
ardından, yeni bir propagandaya
daha imza attı.
Kovid-19 salgını nedeniyle
günlük gösterilerin durdurulan
Disney'in Florida merkezli tema
parkı Magic Kingdom, insanları pandemi sonrası ilk kez, 'Sonsuza Kadar
Mutlu' havai fişek gösterisine davet
etti. Gösterinin açılış selamlamasında daha önce kullanılan, 'bayanlar
ve baylar, erkek ve kız çocukları, her
yaştan hayalperest...' gibi ifadeleri
kaldırıp, sadece 'her yaştan hayalperest' anonsu yapılacağı bildiriliyor.
Daha önce çalışanları için 'cinsiyetsiz kıyafetler' kararı alan Disney,
'erkek-kadın' gibi kavramları da, çocukların zihninden silmeye çalışıyor.
Disney, değişiklik hakkında he-

nüz yorumda bulunmasa da, şirketin
nisan ayındaki bir basın açıklamasında, söz konusu değişiklikler 'kapsayıcılık' maskesi altına gizlendi.
Disney Parks başkanı Josh D'Amaro o açıklamada, 'Dünya değişiyor
ve biz de onunla değişeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Disney'in LGBT dayatmasına
tepki
Disney'in kararları LGBT gibi
sapkın oluşumları mutlu ederken,
birçok sosyal medya kullanıcısı kararları, 'Çocukları cinsiyetsizliğe zorlamak için politik bir karar.' şeklinde
niteleyerek, Disney’i kınadı.
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Hz. Peygambere İlimle Değil, Sanatla Yaklaşmak
Kâzım Albay
Bu mevzu, “akıl ile mi inanıyoruz,
kalb ile mi?” sorusunun yanında,
“akıl mı önce, nakil (vahiy)mi önce?”
sualiyle de alakalıdır. İmân davası
“akıl üstü” bir davadır. Hemen belirtelim, “akıl dışı” ile “akıl üstü” farklı
şeylerdir.
Allah’a sanat edasıyla yanaşıyoruz.
İmân, keşfidir, sanat da... Allah’a ruhumuzla-kalbimizle yöneliyoruz, akıl
ondan sonra geliyor. İmân, kalben
tasdiktir. Sevgi ve muhabbet, ilmin
değil, irfan ve sanatın mevzuudur.
İman ve sanat birbirleriyle yakın
alakalı olup her ikisi de ruhî arayış
ve inanış temellidirler. Sanat, Allah’ın
kullarına lütfettiği ortak dildir. Onun
da alfabesi var ve onu öğrenirsek Allah’a inanmaya ve kainattaki nizama
ereriz. Onun için bir bâtın yolu büyüğü, “İbadet sanattır.” demiştir.
Necip Fazıl, Allah Resûlü’ne aşkının destanı olan ve bundan dolayı
etkileyiciliği yüksek olan Çöle İnen
Nur eserinin girişinde “Bu Eser” diyerek şöyle bir not düşer: “Bu bir ilim
değil, sanat eseridir ve ilmin içini ve
dışını tahkik selâhiyetinde olmadığı
mukaddes kapıya, ancak inanmış ve
teslim olmuş sanat tavrıyla sokulmaktan başka çare yoktur.”(1) Aynı
hususu Peygamber Halkası isimli eserinde şöyle ifade eder: “Bizim taraf ve
tesbit üslubumuz, ilim üstü bir vecd
dilidir ve lügat paramalarla alakasızdır.”(2)
Necip Fazıl’ın vahyi esas aldığı
ve pazarlıksız teslimiyeti savunduğu
açıktır. Ve bütün sisteminde ruh ve
ruhçuluk esastır. Necip Fazıl, materyalizmi kökten reddeden idealist bir
mütefekkir olup sisteminde metafizik
yönü ağır basar. O, aklı imânın hizmetçisi kılmış ve İslâm’ın hakikatlerini anlamak için onu son sınırlarına
kadar kullanmanın da gereğine işaret
etmiştir.
Necip Fazıl, imân davasına inanır
ve bağlanırken, aklı hiçbir zaman
ihmal etmez, akla zıt şeyleri de dine
yakıştırmaz. Onun Bergson’u örnek
vermesi ise, Batı akliyeciliğine en
büyük darbeyi vuran ruhçu-sezgici
bir filozof oluşundandır.
Yenileyici ve öncü isimlerin ruh
cephesinden ve genellikle sanatçı
şahsiyetlerden çıkmış olmasının sebebi, onları harekete geçiren güçlü
bir imân tavrından olmalıdır. Kuru
ilim ve sadece mücerred tefekkür ile
aşk ve imânın tazelenmesi mümkün
olmaz. Zira içinde suyu dolaşmayan
kuru bir ağacın kıymeti yoktur. Maddeyi harekete geçiren ise onun özü,
ruhu, usaresidir.

Necip Fazıl, Allah
Resûlü’ne aşkının
destanı olan ve
bundan dolayı
etkileyiciliği yüksek
olan Çöle İnen Nur
eserinin girişinde “Bu
Eser” diyerek şöyle bir
not düşer: “Bu bir ilim
değil, sanat eseridir
ve ilmin içini ve dışını
tahkik selâhiyetinde
olmadığı mukaddes
kapıya, ancak inanmış
ve teslim olmuş sanat
tavrıyla sokulmaktan
başka çare yoktur.”
Aynı hususu
Peygamber Halkası
isimli eserinde şöyle
ifade eder: “Bizim taraf
ve tesbit üslubumuz,
ilim üstü bir vecd dilidir
ve lügat paramalarla
alakasızdır.”

İlmin akla yerleşmesinin yanında
kalbe yerleşmesi onun daha kalıcı
olması demektir. Bünyeleşmiş bilgi-

ye irfan denir. Zaten kalb mutmain
olmadıkça ne kadar aklî delil olursa
olsun kıymeti yoktur. Aslında akılcı,
zâhirci (lafızcı) olanları da yönlendiren kalb olmaktadır. Onların da
gönülleri akılcı olmak istedikleri için
bu yolu benimsemektedirler. Ne kadar “ilmî” kisve altında olursa olsun,
aslında tercihlere göre yorumlar doğmaktadır. Aynı veriden farklı neticeler çıkarmak gibi. Kalb, aklın çıkarımlarını kabul edip etmemekte hatta
Allah’ı kabul edip etmemekte muhtar
yaratılmıştır. Yüce Yaratacının takdiri
böyledir.
Bir meteryalist bile maddeciliğini
ruhî çaba ile kuruyor. Önce maddeye, maddenin ezelîliği fikrine imân
ediyor, ondan sonra verileri ona göre
toplayıp çıkarıyor. Ne kadar delil getirilirse getirilsin, kalbi ile inanmayan
kişi reddetmeye devam edecektir.
Mucizelere rağmen inanmayan Kureyş müşrikleri misalinde olduğu
gibi.
İlmin de bir gayesi vardır, gayesini
kaybeden ilim sahibine ve cemiyete
yüktür. Günümüz eğitim sisteminde
bunun acıklı misallerini görmekteyiz.
“İlim için ilim” yapmak, ilimperestliğe veya malumat furuşluğa yol
açarken akademik hırs ve narsizm
de peşinden gelir. Batıda pozitivizm
odaklı “scenizm-ilimcilik” diye bir
felsefe vardır. İlim ile ilimcilik farklı
şeylerdir. Biz, gayesini kaybedip putlaştırılan ilim anlayışını eleştiriyoruz.
Bizde Batı tarzı üniversitelerin kuruluşu ve ilahiyat fakültelerinin de buna
bağlı dizayn edilmesi, akılcı bir din

eğitimini öne çıkarmış, işin temeli
olan imân ve kalb mevzuları tasavvuf
dersinin alanına inhisar edilmiştir.
Hatta tasavvuf dersi, “Olsa da olur,
olmasa da olur, olmasa daha iyi olur!”
bakışıyla mahkûm edilmek istenmiştir. Türkiye’de birçok sahada Müslümanların söz sahibi olmasıyla birlikte
bu hususların değişmeye başladığını,
ancak eski alışkanlıkların halâ sürdürülmek istendiğini de belirtelim.
Allah’ın kalbine irfan nuru attığı
kişilerin paradigmayı ciddi mânada
sorgulaması ve “bizce”sini sistem ve
metoduyla birlikte ortaya koyması
icap etmektedir. Zira Batı kaynaklı
olan paradigmayı temelden sorgulamamak modernist-reformist zihniyete ve yine Batı destekli selefî ya da
Fetö gibi “ılımlı İslâm” benzeri anlayışlara yol açacağını bilmeliyiz. Necip
Fazıl ve Büyük Doğu ideolocyasının
rolü ve mânası burada aşikâr olur.
Her şeyden önce mesele ilim meselesi olmayıp bu mevzunun ızdırabını
duyma ve aksiyona geçme yani gönül meselesidir. Bu kararı verdikten
hemen sonra da ilim ile mücehhez
olmak gerekmektedir. Necip Fazıl’ın
“imân ahlâkı”nı başa aldığını ve sistemini ona göre kurduğunu, ilmin de
üstün ahlâk ve fikre nisbetle kıymetini işaretlediğini ve yürüyen Büyük
Doğu olarak İBDA’nın da bu çizgide
olduğunu belirtelim.
Yüksek İslâm Enstitüleri Talebe
Federasyonu’nun İstanbul Spor ve
Sergi sarayında 7.4.1977’de tertip ettiği “Mukaddesatçı Gençlik Gecesi”nde
Üstad Necip Fazıl, “vecdsiz ilim ve

akaid

8 - 14 Temmuz 2021

17

ŞİİR VE SANAT HİKEMİYATI'NDAN
MÜLAKAT X

-ESTETIK'IN INCELENIŞI-

ilimsiz vecdden Allah’a sığınmayı”,
“İmâm-ı Âzam’ın aklıyla bir arada
kalbine giden yol üzerinde olmayı”
öğütledikten sonra bunun usulünü de
şöyle ifade eder:
“Biricik taktik ve diyalektik olarak, Allah ile Resûlünün emirleri
terazisinde tartanlardan olacaksın!
“Hep”çi olacak ve Tanzimattan beri
gelen yamalı bohça muvazaacılığına
paydos diyeceksin!
Mantık üstü mantığın, şu olacak:
-Doğruyu mu istiyorsun?.. Allah
ile Resûlünün bildirdiği!.. Güzeli mi
istiyorsun?.. Allah ile Resûlünün gösterdiği!.. İyiyi mi istiyorsun?.. Allah
ile Resûlünün öğrettiği!..(3)
Bütün kâinat O’nun yüzü suyu
hürmetine yaratıldığı için O’nsuz oluş
yoktur. Allah’ın Kitabı da O’na indirilmiştir. Hz. Peygamberin ve O’nun
sünnetinin her şeyin başı olduğunu
Yusuf Ziya Kavakçı Hoca çarpıcı bir
şekilde şöyle ifade eder:
“Ben biraz garip bir şey de söyleyeceğim. Kur’an bile sünnettir.
Bununla ne kastettiğimi hemen açıklayayım: Kur’an-ı Kerim Peygamber
Efendimiz yoluyla bize geldi. Peygamber Efendimiz malum Cebrail
(as)’den aldığı vahyi, vahiy katiplerine
yazdırdı. Kendi ezberledi, tekrar
etti. Yani üç şekilde muhafaza edildi,
dünyanın en güçlü, en kuvvetli, en
sağlam kitabı. Onun için, Peygamber
Efendimizin her hareketini sünnet
diye düşünürsek Kur’an da bize
O’nun kanalıyla geldiğine göre, yani
o mânada o da sünnete dayanıyor.
Kur’an’a inanabilmek için, İslam’a inanabilmek için önce Peygamberimiz’in
peygamberliğine inanmak gerekiyor.
Onun için meselâ, “La ilahe illallah”,
Allah’tan başka ilah yoktur, prensibinin yanında “Muhammedu’r-Rasu-

lullah” gibi bir cümleye ihtiyaç var.
Aksi takdirde “La ilahe illallah” felsefî
kalır. “Muhammedu’r-Rasulullah”
onu dine oturtuyor. Çünkü Peygamber Efendimiz rasul olduğu için,
risalet dolayısıyla Kur’an gelmiş ve
yaşanmıştır. Kur’an-ı Kerim’in ve İslamiyet’in anlaşılmasında Hz. Peygamber kaçınılmaz yegâne kilit kaynaktır.
O yolla girilir, o yolla gidilir. Kur’an-ı
Kerim’i doğru anlayıp anlamadığımızı ancak O’nun hareketlerini, fiillerini, hadislerini mihenk alarak kontrol
edebiliriz. (4)
İslâm imân ve teslimiyettir; bu da
akıl değil, kalb işidir. Akıl ise imandan sonra gelir. İmân, akla üstün.
Allah Resûlü’nün ruhaniyetine sığınmadan Müslüman olmak mümkün
değildir. Kainatın Efendisi’nin bâtını
tasavvuf, zâhiri şeriat olduğuna göre,
ona ancak imân davasının yolu olan
sanat tavrıyla yanaşabiliriz. Kısaca,
O’nun ruhaniyetine sığınmadan oluş
(imân) mümkün değil. Tabiî ki, varlık
ve oluşa (Resûle imânı da) yaratan
Allah’ın inayetiyle olur her şey. Allah’ın inayeti, Resûlü’nün ruhaniyeti
üzerinize olsun.
Dipnot
1-Necip Fazıl Kısakürek, Çöle
İnen Nur, Büyük Doğu Yayınları,
İstanbul, 2009, s. 8.
2-Necip Fazıl Kısakürek, Peygamber Halkası, Büyük Doğu Yayınları,
İstanbul, 2012, s. 8.
3-Necip Fazıl Kısakürek, Rapor
3, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul,
1977, s. 62.
4-Yusuf Ziya Kavakçı, Klasikle Modern Arasında Bir Nefeslik
Sohbet. sonpeygamber.info Erişim,
03.07.2021

Bedî-Estetiğin, ilim olarak da
yerine bakmak gerek… Estetik,
“pozitif-müsbet” ilimlerden ziyade, “normatif-hareketli prensip”
ilimleri arasında yer alabilir…
Çağlar boyu meydana getirilmiş
olan sanat eserlerinin tahlil ve
müşahedesiyle, estetik haz uyandıran sebeplerin neler olduğu,
sanatçılardaki görüş ve hissiliğin
geçirdiği maceralar, bnlar üzerindeki sosyal ve şahsî özelliklerin
yaptığı etkilerin kavranışı… Bu
da, bir hakikati bulunan ve hakikatimize nisbetle yerine oturacak
olan bir bakış…
Şair-Belirtmek gerekir ki,
estetik kategoriler en genelleştirilmiş biçimiyle, insanla hakikat
arasında estetik ilişkileri gösterir;
bu ilişkiler, tıpkı tarihî ve içtimaî
pratiğinki gibi çeşitli ve alabildiğine çoktur… Estetik duygular, insanın estetik kabiliyet ve
ihtiyaçları, “objektif-afakî” dünya
ile hadiseler üstüne yaptığı değerlendirme, hep bu pratik içinde
oluşur… Güzel meselesi estetikte
önemli bir yer tutar; o kadar ki,
bir zamanlar estetiğe “güzelin
ilmi” bile denmişti, şimdi de dendiği oluyor… Oysa estetik, sadece
“güzel ilmi” değil, gerçekliğin
sanat açısından özümlenmesi
ilmidir de; ve bunun yanında,
sanat kanunlarının ilmi ve sanat
çabası teorisidir…
Bedî-Burada hemen söylenebilecek olan şey, “güzel” ile “güzellik metodu” arasındaki farkı,
bilhassa Marksistlerin anlamaları
gerektiğidir; yani, “sanat sadece
güzeli anlatmaz!” yaklaşımı, kelimelerin geliş ve gidişinden sahte
mânâlar türetmeye misâl bir
şapşal yaklaşımıdır!.. Öte yandan,
“hakikat”, iyi, doğru ve güzelin
en üstün ideal değeri olduğunda,
gerçekliğin duygu, düşünce ve
iradî görünüşleri bu çerçevede
güzeli tecelli ettiriyorlar demektir
ki, bunun misâlini bir iktisatçıdan göreceğiz… Bütün insan
faaliyetlerinin “ruhî çaba”ya

dayanıyor olması, maddecinin
de maddeciliğini ruhî çaba ile
kuruyor olmasını gösterir… “Hayatın hakikati” meselesine ait bu
açıdan bakarsak, “pratik”in kendi
açımızdan değerlendirilişine ait
yukarıdaki ifadeler, “aynı kelimelere ayrı mânâların tutunması” ölçüsüyle, tarafımızın izâhı
olarak görünebilir… Tabiî ki,
belirttiğimiz gibi, “güzel” ve “güzellik usulü” arasındaki ayrım ve
ilginin bir yönü olarak… Bizim
burada üzerinde durmak istediğimiz husus ise, estetik’in, “sanat
kanunlarının ilmi ve sanat çabası
teorisi” olarak değerlendirilişinin
tenkididir…
Şair-Bu, aynı zamanda
estetik’in “duygu sistemi”yerine
konuluşuna da dair bir yönüyle
açıklama getirmektedir: Değer
hükümlerinin nesneleşmesi dolayısıyle estetiğe bağımsız bir ilim
niteliği vermek isteyen anlayış,
“mücerret-temelsiz” bir teoriden
başka bir şey değildir; zira, estetiğin mevzuu olan sanat hadisesi
ve eserlerinde, sanatçının dehâsı,
zevki, duygusu ve ideali gibi şahsî
ve değişken unsurlar, bu hadiselerin objektif değerlerinden hem
kemmiyet ve hem de keyfiyet
bakımından daha üstün ve
geniştir… Bu, onun kuralcılığında bir esnekliğin bulunduğunu
gösterir… Sanatkâr, sadece içinde
yaşanılan ânı aksettiren bir fotoğraf camı değildir, öyle olsaydı,
sanat eserlerinde ne hayat olurdu,
ne de mânâ… Gerçek sanatçı,
eserini vermeye giriştiğinde, onu
başı ve sonu ile MANTIKÎ düşüncesiyle yakalanamayan, fakat
kendi ilhâmında ortaya çıkan
değerli tsiri ve gizli sonuçlarıyla,
tamamen ruhunda bulur… Girişte geçtiğimiz “aksiyon” faslını
hatırlamanın yeri!
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf. 56-58.

8 - 14 Temmuz 2021

18

söyleşi: m. taha inci

ERKAN TRÜKTEN:
TEKNOLOJI
IDEOLOJININ
ENSTRÜMANIDIR!
Erkan Trükten kimdir?

1989 yılında Bulgaristan’dan
ailemle birlikte Türkiye’ye göç ettik.
Biliyorsunuz Bulgar rejimi o dönemde Türk azınlığa baskı yapıyordu ve ibadetlerini de yasaklamıştı.
Aynı zamanda isimlerini değiştirmişti. Dedelerinin mezarlarını bile
değiştirdi. İstanbul Üniversitesi Tarih bölümü mezunuyum. Sofya Üniversitesi Felsefe mezunuyum. Yüksek
lisans olarak İstanbul Üniversitesi
Avrasya Araştırmaları’nda okudum. Öğretmenlik yaptım. Şimdi de
bu dijitalizmi ele alıyoruz. Aslında
dünya okumasını yapmaya çalışan
bir tarih felsefecisiyim diyebilirim.
***
Kovid-19 sürecinde salgının
merkezi olarak Çin gösterildi.
Daha sonra salgının kontrol altına
alındığını gördük. Kontrol altına
alınma sürecinde insanların vücut
ısılarını ölçebilen, onları her an
gören 200 milyon kamera vasıtasıyla karantinayı denetlediler, dijital
sistemlere bağlı İHA’larla insanlara
uyarılar yaptılar. Dijital faşizme
doğru evrilen bir süreçten söz ediyoruz. George Orwell’in distopya
olarak görülen 1984 romanını
hatırlıyor manzara. Sanki 1984’te
yazılanlar Çin’de yaşananlarla aynı.
Bu nereye kadar varacak?
Karamsar bir tablo var 1984’te.
Orwell’i ilk çalışmaya başladığımda
22 yaşımdaydım. 25 yaşında bir kitap
yazdım, Orwell’i örnek gösterdim,
“buraya doğru gidiyoruz” diye. Kovid kaldıracıyla sürüklendiğimiz yön
daha belirginleşti. Orwell’in distopyası bir yandan iyiydi. İnsanlar istemese bile tahakküm içerisindeydi.
En azından farkındalıkları vardı. “Ne
yapalım, kameralar bizi gözetliyor,
büyük bir otorite var, her yerden saldırıyorlar. İtaat etmek zorundayız.”
deniliyordu. Aldous Huxley’in Cesur
Dünyası var bir de, daha kötüdür.
1984’ten, Cesur Yeni Dünya’ya geçiş
yapıyoruz. O daha kötü bir distopyadır. Kötü olmasının sebebi de şu:
İnsanlar bu düzeni kendileri kabul
ediyor. Orwell’in dünyasında en
azından şikâyet ediyorlar, baskı var,
“ne yapalım?” diyorlar. Huxley’in
Cesur Yeni Dünyası’nda kabul eden
insanlar var, içselleştirmişler sistemi,
“doğrusu bu” diyorlar. Michel Fouca-

Algoritma dediğimiz
şey yapay zekanın
temellerini oluşturan
kod sistemidir.
Algoritma diktatörlüğü
ise, yapay zekanın
iktidarı esasında. İyi
ile kötüyü, doğruyla
yanlışı, ahlâklıyla
ahlâksızı yapay
zekâ belirleyecek.
Teknolojiyi insanlar
ideolojik olmayan bir
enstrüman zannediyor.
Halbuki teknolojiyle
ideoloji daima iç
içedir. İdeolojinin bir
enstrümanıdır teknoloji.

ult da Büyük Kapatma isimli kitabında şunu ifade ediyor: “Dünya gittikçe
daha fazla kriminal bir yere dönüşüyor, iktidarların bundan sonraki
amacı insanları kriminalleştirerek,
aynı zamanda da hasta olarak görüp
iyileştirmeye yönelik hareket etmek
olacak.” Kovid süreciyle birlikte, bütün iktidarların tıbbî mahiyet kazandığını gördük değil mi? Bundan sonra yönetmekten ziyade “iyileştirmek”
anlayışı konuşulacak. İktidar diyecek
ki, “siz hastasınız, ben sizi iyileştireceğim…” 1970’lerde böyle bir öngörünün “Büyük Kapatma” adı altında
karşımıza çıkması ilginçtir. Deliliğin
Tarihi’ni inceleyen Michel Foucault,
“Modernizmle beraber birtakım
müesseseler ön plâna çıktı, birincisi hastane… İkincisi hapishane…”
der. Bu hastane kavramının çıkışına
dair ise tımarhanelerinin işlevinin
değişmesine vurgu yapar. Deliler
eskiden özgür insanlardı. Normal
insanlarla bir alışverişi vardı, bunlar
eskiden kolayca kapatılmazdı. Doğu
toplumlarında deliler hakikatin temsilcisi olarak da görülebilirlerdi. Bir
deli konuştuğu zaman öyle doğru
şey söylerdi ki, “Allah konuşturdu!”
derdik bizler de. Sanayi toplumuyla
beraber deliler de farklı bir statüye
geçti, artık çalışamaz oldular. Uyumsuz olarak görüldüler, iyileştirmeden

kapatmak yöntemi uygulanmaya
başlandı. Ardından Fransa’da kapatılanlar arasına sakatlar, çalışmayanlar,
aylaklar da girmeye başladı. Böylece
hapishanelere atılmaya başladılar.
Michel Foucault bunlar üzerinde
durur. Bundan bir tık ötesi, bütün
dünyanın bir hapishane haline getirilmesi. Sanayi devrimiyle beraber
insana ihtiyaç vardı. Şimdi ise artık
insana ihtiyaç yok. Sanayi devriminden sonra yeni bir devrimle karşı
karşıyayız, dijital devrim. Burada
makine her şeyi yapacak, insan ya
makinenin bir parçası olacak yahut
da yok edilecek. O halde bu insanı
ne yapacağız, fikri doğmaya başladı
şimdi. O zaman lokal bir hapishane

bulamayacağız. Eskiden hapishaneye
attığımız insanlar azınlıktaydı veya
delilik kisvesiyle tımarhaneye attığımız insanlar azınlıktaydı. Şimdi
ise bütün insanları hapishanelere
tıkamayacaklarına, bütün insanlara
deli yaftası yapıştıramayacaklarına
göre yapmaları gerekenin onlara
dijital birtakım oyuncaklar bulmak
olduğu kanaatindeler. 3D gözlükleri
takacağız, sanal dünyalara gideceğiz. Onların hapishaneleri o sanal
dünyalar olacak, orada yaşayacaklar,
evlerinden dışarı çıkmayacaklar.
Kovid kaldıracıyla beraber sosyal
mesafe kavramını getireceğiz. Aile
kavramını bitireceğiz yani atomize
edeceğiz toplumu. Atomize edilmiş

söyleşi

toplum içerisinde onları yalnızlığa
ulaştıracağız. Hapishanedeki yalnızlaştırma gibi bir hücre sistemini biz
evin içerisine getireceğiz. Aileyi parçalamadan önce evin her bir odasını
ayrı bir hücre haline getireceğiz ve
bu hücrelerde hiçbir birey birbiriyle
irtibat kurmayacak. Bu bahsettiklerim şu an gerçekleşiyor. İşte Foucault’nun aslında bahsettiği büyük kapatma bugün yaşanıyor. Gittiği yön
itibariyle budur. Bütün dünyanın bir
hapishane haline getirilmesi.
Ülkemizde de bu yönde faşizm
uygulamalarına rastlanıyor. Mesela
bir vali kalkıp diyebiliyor ki, “Aşı
olmayanlar şehirlerarası yolculuk
yapamayabilir”, “Aşı olmayanlar
kamu kuruluşlarına alınmayabilir.”
Bu faşizmin, totalitarizmin tekrar
doğuşudur. Ama bu sefer dijitalizm
ve transhümanizm kılığındaki doğuşudur. Bu da algoritma diktatörlüğüne gittiğimizin bir göstergesidir.
Algoritma dediğimiz şey yapay
zekanın temellerini oluşturan kod
sistemidir. Algoritma diktatörlüğü
ise, yapay zekanın iktidarı esasında.
İyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı, ahlâklıyla ahlâksızı yapay zekâ belirleyecek. Teknolojiyi insanlar ideolojik
olmayan bir enstrüman zannediyor.
Halbuki teknolojiyle ideoloji daima
iç içedir. İdeolojinin bir enstrümanıdır teknoloji.
Salih Mirzabeyoğlu Necip Fazıl’la Başbaşa eserinde “Bir cemiyet, kendi ideolojisini üretebildiği
nisbetle teknolojisini üretebilir.”
der.
İdeoloji teknoloji üretir. Şimdi
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biz öncü değiliz. Biz hamaseti çok
seviyoruz. İtalyanlar da çok sever
mesela “Biz Roma'ydık, büyüdük,
bütün dünyayı aldık.” filan demeyi.
Ama bitti, rüya aleminde yaşamayın.
Şu anda küçücük bir yere sıkışmış
bir İtalya’sın. “Biz eskiden Osmanlıydık, Roma’yı yıktık.” diyoruz biz de.
Gerçeklerle yüzleşmeniz gerekiyor.
Hamaseti bir kenara bırakacaksınız.
Hamaset Türkiye’yi de bu hale getirdi. Elbette ki geçmişimizi bileceğiz.
Köklerimizi bileceğiz; ama köklerimizi bilip sadece bundan bahsetmek
bize hiçbir şey getirmez, hiçbir şey
katmaz hatta bizi geri götürür. Bu
çerçevede biz bugün, hâlâ Çin tipi
bir taklit modeli içerisindeyiz. Hatta
Çin’i kopyalıyoruz artık. Dünya bir
medeniyet tasavvuru sunmuş önümüze. Biz o medeniyet tasavvurunun
peşinden koşuyoruz. Yani düpedüz
taklitçiyiz, diyebiliriz. “Taklit ede
ede bir şeyleri öğrenirsin, zaman
içerisinde sen de yaparsın.” diyenler
olabilir. Fakat sürekli takip ettiğiniz zaman artık kendi benliğinizi
unutursunuz. Çünkü taklitler aslını
yaşatır. O yüzden bizim acil olarak
bulmamız gereken şey ideolojik bir
bakış açısıdır. İdeolojisiz toplumlar
çökerler, ayakta kalamazlar ve başka
ideolojilerin yemi haline gelirler. Size
birileri ideoloji kötüdür diyorsa yalan söylüyordur. Kendini ideolojisiz
bir rejimmiş gibi yansıtan rejimin
dahi bir ideolojisi vardır.
Şu anda dijital diktatörlük bize
ideolojisiz bir yapıymış gibi sunuluyor. Sanki teknoloji ideolojiden
bağımsızmış gibi sunuluyor. Bu
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büyük bir yalan. Bu yalanın peşine
takılırsanız yem olursunuz. Osmanlı
modeli çöktü; çünkü sanayi modeli
daha cazibeliydi. Bu model çekildikten sonra biz dünyaya yeni bir
ideoloji ve ona bağlı ekonomik model sunamadık. Dünyaya hükmeden
bütün sistemler ekonomik bir model
de getirmişlerdir. Şimdi eğer Türkiye
taklitçi olmayacaksa, yeni bir ideolojik görüşe bağlanacak ve kendi ekonomik sistemini getirecektir. Bunu
yapamazsan olmaz.
Ben ideoloji deyince “Allah’ın
sistemi var, ideoloji Allah’ın sistemine alternatif olarak mı sunuluyor?”
diyorlar. İdeolojiyi, dinin karşısında
bir yapıymış gibi göstermek yanlış.
Bir de dünya düzenini elinde
tutanların çok güçlü olduğu ve
yenilmeyeceği yönünde bir anlayış
da var. Bu hususta ne söylemek istersiniz?
Küreselci yapı dijital bir diktatörlük tasarladı. İnsan olarak bir arada
yaşarız; fakat itikadi olarak bunlarla
ortak bir koalisyon kurup anlaşacak
bir noktamız yok bizim. Bir dünya
tasavvuru çizilmiş ve bu bütün dünyaya dikte ediliyor. Adeta Nazi Almanya’sının Yahudilere yaptığı baskı
ve zulmün intikamı alınıyor. Ancak
ümitvar olmak lazım, bu da çok
uzun sürede ayakta kalamayacak ve
yıkılacaktır. Onun yıkılışı da bizim
sağlam durmamıza ve kimliğimizi
bilmemize bağlı.
Mekr-i ilahi var… Onların tuzakları varsa Allah’ın da bir tuzağı
var. Bu güruhun aşırı güçlü olduğu
düşüncesine kapılmak imanî bir
sıkıntıya da varır.
Elbette ki öyle. Zaten bizim inancımız çerçevesinde bunların yenileceği kesin. Çok güçlü gibi gözüküyorlar; ama dijital sistem aslında çok
da zayıf bir sistem. Bu dijital sistem
bloke edilebilir, çok kolay manipüle
edilebilir. Mesela tamamen elektriğe
bağlı bir sistemden bahsediyoruz.
Güneşteki bir manyetik patlama bile
bugünkü medeniyeti anında çökertebilir. Bu elektrik enerjisine bağımlılık
zamanı geldiğinde bu güç odağına da
büyük bir kayıp yaşatacak.
Aslında dünya açısından yeni bir
silkelenme anı doğmuştur. Bunların ortaya çıkması da iyi olmuştur.
Böylece ak ve kara arasındaki ayrım
daha iyi yapılabilir. İnsanların gözü
açıldı ve aynı şekilde bu dönem itibariyle büyük uyanış gerçekleşti. Bunu
da unutmamak gerekiyor. Bu bile
bunların yıkılması için, iktidarlarının
sona ermesi için yeterli. Ayrıca küresel güçler de aralarında çarpışıyorlar.
Bir de onlara karşı ulusal cepheler
genişliyor. İstedikleri yönde bir yeni
dünya düzeni kurulamayacak.
Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.

AŞI OLMAYANA MAÇ,
KONSER, TIYATRO
YASAKLANACAK IDDIASI
Aşılamayı hızlandırmak için il
yönetimleri gezici ekipler kuracak. Gençlerin aşı olması için
“ilgiyi artırmak” bahanesiyle çeşitli plânlar ortada geziniyor. Bir
iddiaya göre aşı olmayanlar için
bazı kısıtlamalar getirilecek.
Yaz dönemi boyunca uygulanacak pandemi kuralları, gelişmelere bağlı olarak geliştiriliyor.
Bazı illerde dar kapsamlı uygulanan gezici aşı ekibi, özellikle
illerin taşralarına ulaşmak için
daha yoğun uygulanacak. Aşının
ayağa gitmesi konusunda il yönetimleri inisiyatif alacak.
Merdiven altına inen aşı,
şimdi neredeyse her köşe başında
yoldan geçene yapılıyor.
Gezici aşı çalışması, sağlık il
müdürlükleriyle birlikte yürütülecek. Yaylalar, seralar ve tarlalar
için gezici ekipler oluşturulacak.
Cami girişleri ve büyük pazar
yerlerine aşı standı kurulabilecek.
Tarım işçileri ile büyük yol şantiyelerine de ekip gönderilebilecek.
Aşı kampanyasına ilginin azalmadan sürdürülmesi için farklı
mekanizmalar devreye sokulacak.
Maske ve mesafe ile kurallara
uyulması için denetimler arttırılırken, yeni uygulamalar devreye
sokulacak.
Aşı yaptırmayanlar maçlara,
tiyatroya, sinemaya, konsere
gidemeyecek.
Aşıya en az ilgisi olan 18-35
yaş grubunun sisteme böylece dahil edilebileceği değerlendiriliyor.
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yorum

Son Devrin Din Mazlumları’ndan Şeyh Said
kanaat önderleri, uygulanan zulümler, idamlar ve sindirmelerle bölge
asıl rengi olan İslam'dan koparılmak
istenmiştir. Şeyh Said’in isyanı bunadır.
Şehid Şeyh Said mevzusunda
Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Son
Devrin Din Mazlumları eserinde şu
ifadeler geçmektedir:

Said Bulut
Geçtiğimiz haftalarda Şeyh Said’in Kemalist rejim tarafından katledilişinin sene-i devriyesiydi. Şehid
Şeyh Said'in hayat hikayesinden önce
onun kim olduğunu bize öğretenin
Büyük Doğu-İbda olduğunu söyleyerek başlamam iktiza eder. Zira
bu, Büyük Doğu'nun bizim için ne
kadar büyük bir nimet olduğunu da
göstermektedir. Kemalist eğitim sisteminin cenderesinden geçerken bize
hain, zalim vesaire sıfatlarla tanıtılan
II. Abdulhamid Han Hazretlerinin
de, Sultan Vahidüddin Hazretlerinin
de, Ali Şükrü Beyin de, Şeyh Said’in
de asıl kimliklerini bize gösteren,
öğreten Büyük Doğu-İbda’dır. Büyük
Doğu-İbda olmasa İslam düşmanlığı
ile malul köksüz Batıcı rejimin bu
kara propagandasından kurtulmamız mümkün olmayacaktı. Büyük
Doğu-İbda külliyatını okurken, tarihi vesikalarıyla birlikte hepsinin nasıl kahraman ve mazlum olduklarını
öğrenip asıl vazifemizin ne olduğunu
idrak ettik. Tarihi sahte kahramanlardan temizleyip asıl kahramanları
ortaya çıkaran pusulamız Büyük Doğu-İbda’dır.
Şehid Şeyh Said'e gelirsek… Tarihte adı sıkça duyulan isimlerden
biri olan Şeyh Said, kendi adıyla
anılan ayaklanmanın lideri olarak
biliniyor. Ve resmî tarih, onu Kürtçülük-bölücülük yapan bir hain
olarak lanse ediyor. Oysa kendisi laik
düzene karşı isyan eden ilk isimlerden birisi…
Şeyh Said, 1865 yılında Elâzığ’ın
Palu ilçesinde dünyaya gelir. Seyyid
bir aileye mensuptur ve Zazaların
içinde ikamet eden bir Nakşibendi
şeyhidir.
Şeyh Said’in babası Şeyh Mahmud Fevzi, annesi ise Gulê Hanım'dır. Palu, Elâzığ, Diyarbakır
ve Muş'ta eğitim gördükten sonra,
babasının vefatı üzerine Nakşibendi
Tarikatı postnişini (lideri) olmuştur.
Babası Şeyh Mahmud Fevzi'nin Palu'dan Hınıs'a göç etmesiyle oraya
yerleşmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında Rus İmparatorluğu'nun Doğu
Anadolu Bölgesi'ne ilerlemesinden
dolayı Piran’a taşınmak zorunda
kalmış ve savaştan sonra Hınıs Kolhisar’a yerleşmiştir.
Nesebi
Şeyh Said, Peygamber (s.a.v.)
Efendimizin neslinden olup seyyiddir. Şeyh Said'in dedesi Palulu Şeyh
Ali Sebdi'dir. Şeyh Ali Sebdi'nin beş
oğlu vardır: Şeyh Muhammed Nesih,
Şeyh Mahmud Fevzi (Şeyh Said'in
babası), Şeyh Hasan Naki, Şeyh Hü-

Şeyh Said kıyamının
yaşandığı demlerde
ve bilhassa sonrasında,
Kemalist rejim
Müslümanları ve
İslam alimlerini sert
bir şekilde sindirmeye
çalıştı. Batıcı Kemalist
rejim Türkiye’nin
hiçbir bölgesi fark
etmeksizin İslam’a
ve Müslümanlara
düşmanlık üzerine bir
politika seyretti.

seyin Zeki ve Şeyh İbrahim (Kudo
Efendi). Şeyh Mahmud Fevzi'nin
de yedi oğlu vardır: Şeyh Said, Şeyh
Bahaeddin, Şeyh Diyaeddin, Şeyh
Necmeddin, Şeyh Tahir, Şeyh Mehdi
ve Şeyh Abdurrahim.
Şeyh Said'in beşi kız, beşi erkek
olmak üzere on çocuğu olmuştur.
Şeyh Said'in oğlu Ali Rıza Efendi'nin
oğlu Mehmet Fuat Fırat, 1973'te Erzurum bağımsız milletvekili olarak
TBMM'ye girmiştir. Günümüzde

Şeyh Said ailesinin temsilcisi Şeyh
Said'in torunu Abdulilah Fırat'tır.
Şeyh Said, dedesi Şeyh Ali Septi'nin halifelerinden Şeyh Ahmed-i
Çani'nin kızı Amine Hanım ile evlenmiştir. Amine Hanım, aile Rus
Harbinden dolayı Hınıs'tan Piran'a
göç ettiği zaman rahatsızlanmış
ve ölmüştür. Hanımı vefat ettikten
sonra Şeyh Said, Kürt Miralayı Hamidiye Alaylarının liderlerinden
Cibranlı Halit Bey'in kız kardeşi Fatma Hanım ile evlenmiştir. Yine Halit
Bey'in kardeşi olan Güllü Hanım
da, Binbaşı Kasım (Ataç) ile evliydi.
Şeyh Said’i ayaklanmanın bastırılması sırasında ele veren de Binbaşı
Kasım'dır.
Şeyh Said Kıyamı
Şeyh Said kıyamının yaşandığı
demlerde ve bilhassa sonrasında, Kemalist rejim Müslümanları ve İslam
alimlerini sert bir şekilde sindirmeye
çalıştı. Batıcı Kemalist rejim Türkiye’nin hiçbir bölgesi fark etmeksizin
İslam’a ve Müslümanlara düşmanlık
üzerine bir politika seyretti.
Şeyh Said’in kıyama niçin kalkıştığına gelirsek… Tarihi vesikalarla
sabit olduğu üzere Batıcı köksüz
rejime geçilmesi ve hilafetin ortadan kaldırılmasından dolayı böyle
bir harekete kalkıştığını gösteriyor.
O dönem, Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun büyük dedesi Mutki
Aşireti lideri Hacı Musa Bey’in de
dahil olduğu Doğu'nun ileri gelen

“Şeyh Said’in İngilizlerin adamı
ve müstakil Kürtlük ideali peşinde
olduğu şeni [çirkin] bir yalandır.
Öyle olsaydı ilk başarılarının ardından cenup [güney] istikametinde
sınıra doğru sarkar, Irak Kürtleri ve
İngilizlerle irtibat kurar ve davasına,
gerilerini ve yardım kaynaklarını
sağlamış olarak belli başlı bir çevre
içinde girişirdi. (…) Bütün bu hadiselerin seyri de gösterir ki, Şeyh Said
dış ve yabancı desteklerle alakalı olmaksızın sırf kendi başına ve sadece
inancı uğrunda hareket etmektedir.”
(Necip Fazıl Kısakürek, Son Devrin
Din Mazlumları, s. 53-56.)
Yine aynı eserde şeyhin yeni
rejime karşı görüşü “Medreseler
kapatıldı. Din ve Vakıflar Nazırlığı
kaldırıldı. Din tedrisatı Maarife bağlandı. Gazetelerde birtakım dinsiz
muharrirler Peygamber Efendimize
dil uzatmaya cüret ediyorlar. Ben
bugün, elimden gelse, bizzat dövüşmeye başlar ve dinin yükseltilmesine
gayret ederim.” sözleriyle ifade edilirken Üstad şu hükmü vermektedir:
“Birçok kaynağın değişik kelime
ve tabirlerle belirttiği, fakat hepsinde mana ve meali sabit sözler
bunlardan ibarettir. Bu sözlerde ise,
elinden bir şey gelmeyeceğini itiraf
edici bir din bağlısının, henüz yeni
başlayan ve asıl “ayaklanma” dedikleri hâdiseden sonra gemi azıya
alacak olan rejim tavrına karşı şahıs
küskünlüğünden başka bir şey, hele
ayaklanmaya dair hiç bir işaret yoktur… Belki de aksine, herkesi aynı
küskünlüğe davet edici, fakat elden
bir şey gelmeyeceğini hatırlatıcı ve
şimdilik sabır ve katlanmaktan gayrı
yol bulunmadığını gösterici bir mana
var… Herhalde plânlı bir ayaklanma hareketine karar vermiş ve onu
hazırlamaya çıkmış bir adam, elden
bir şey gelmeyeceğini söylemekle işe
başlamaz.” (Necip Fazıl Kısakürek,
Son Devrin Din Mazlumları, s. 40.)
Hülasa, Üstad Necip Fazıl Kısakürek, Şeyh Said’i inancı için kıyama
kalkan, davası İslam olan bir mazlum
olarak işaret etmiştir. Tüm eserleri
gibi Üstad’ın bu eserini okumanızı
da şiddetle tavsiye ederiz.
İnancına nisbetle hareket eden,
inancının mücadelesini veren Şeyh
Said 29 Haziran 1925 tarihinde idam
edilerek şehadete kavuşmuştur.

haber
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DÜNYANIN EN MEŞHUR MÜZESI

Louvre Müzesi’nin dünyanın
en meşhur müzesi olduğu söylenir hep. Paris’teki müzenin
ihtişam ve şöhretine sanat kitaplarında çokça yer verilir; tuhaf
değerler atfedilir. Ne Hollandalıların Van Gogh Müzesi ne de
Amerikalıların Metropolitan
Sanat Müzesi… Louvre’u başka bir yere koyuyorlar. Biz de
ehemmiyetine binaen müzenin
kısa tarihine ve bazı ehemmiyetli
eserlere temas edeceğiz.

edildi.
Burası hâlihazırda Mona Lisa,
Hammurabi Kanunnamesi ve Milo
Venüsü de dahil 35 bin civarında
sanat eserine yuvalık etmektedir.
Salgın öncesine kadar yaklaşık her
yıl 9 milyon ziyaretçi çekmekteydi
Louvre.
On dördüncü asırda Paris büyük bir şehir hâline geldi ve Louvre
büyüyen şehirle adeta hapsoldu,
kale işlevini kaybetti. Aynı yüzyılın sonunda V. Charles’in mimarı
Raymond Temple, Luvre’u kralın
ikamet edeceği bir yere dönüştürmeye başladı.
VI. Charles’in ölümünden sonra
1527’ye kadar kraliyet ailesinden yoksun kaldı Louvre. Tâ ki I.
François’in oraya taşınana kadar.
Sonra hep tadilat…
XIV. Louis 1674’te Versay’da yaşamak isteyince Louvre’u boşalttılar, ihtişam sembolü müze “yetim”
kaldı. Yapılan çalışmalar da durdu.
Fransız Akademisi, Kitabeler
ve Edebiyat Akademisi, Kraliyet
Resim ve Heykel Akademisi (16921792) sarayda ikamet etti.
1699’da Kraliyet Resim ve Heykel Akademisi ilk sergisini Louvre’un koskoca galerisinde tertipledi.
IX. Louis 1756’da şöhreti giderek artan Louvre’u tadilat ettirtti.
1791’de Fransa Ulusal Meclisi
Louvre ve civarındaki Tuileries
Sarayı’nın bundan böyle kraliyete,

“Dünyanın
en meşhur müzesi”
Bu yapı için dünyanın en
şöhretli müzesi olduğu söylenir.
1190’da Paris Anglo-Norman
işgaline karşı korunmalıydı ve bu
sebeple Louvre kale olarak inşa

Bazı eserler
-Vatikan ve Venedik’ten resim
ve antikalar
-Floransa ve Roma’daki Capitoline Müzesi’nden eserler

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNDEKILERE
MÜZELER ÜCRETSIZ
Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı öğretmenler ile 18 yaş
altı ve 65 yaş üstündekiler, ülke
genelindeki müzeleri ücretsiz
ziyaret edebilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan

bilime ve sanata hizmet verecek
bir saray olması gerektiği yönünde
karar aldı.
Louvre Müzesi, Ağustos 1793’de
halka açıldı. Sanatçılar çoğunlukla
hafta içi işlerini burada görüyordu. İnsanlar ise müzeyi anca hafta
sonları ziyaret edebiliyordu.
1871’de Tuileries Sarayı yanınca,
geriye kalanlar da 1883’te yıkıldı,
alan bugünkü Louvre’a dahil edildi
ve günümüz müzesi oluştu.

açıklamada, tüm müzelerin,
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65
yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz, diğer vatandaşlar için ise yıllık ziyaret bedelinin Müzekart
ile 60 lira olduğu ifade edildi.

-Çeşitli Mısır antikalar
-Asur Sanatı Müzesi
-Cezayir Müzesi
-Etnografya Müzesi
-Fransa kraliyetinin hazineler
içeren Musee des Souverains
-Toplam 11 bin 385 seçme
resim, heykel ve antikadan oluşan
Marquis Campana koleksiyonu
(III. Napolyon Müzesi)
-Marcel Dieufaloy’un İran’da
keşfettiği eserler
-George Braque’nin Kuşlar’ı
-Da Vinci’nin Mona Lisa’sı,
-Eugene Delacroix’nın son derece önemli eseri Özgürlük İnsanlara
Rehberlik Ediyor
-Michelangelo’nun Asi Köle’si

Salgın önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının
hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine
yeniden başlayan sinema solanlarında, 3'ü yerli 9 film gösterime girdi.
Justin Lin'in yönetmen koltuğuna
geri döndüğü; Vin Diesel, Charlize
Theron, Helen Mirren, John Cena
ve Jordana Brewster'in başrollerinde
yer aldığı aksiyon türündeki yapım,
Dom Toretto ve arkadaşlarının bu kez
Dom'un kişisel geçmişinden gelen bir
tehdide karşı mücadelelerini odağına
alıyor.
"Cruella"
Emma Stone, Emma Thompson,
Mark Strong, Paul Walter Hauser ve
Kirby Howell-Baptiste'nin oyuncu
kadrosunda yer aldığı "Cruella"yı Craig Gillespie yönetti.
Emma Stone'un başrolünü üstlendiği komedi türündeki film, Disney'in
klasik animasyonlarından 101 Dalmaçyalı'da yavru köpeklerin peşine
düşen kötü karakter Cruella'nın, alternatif bir hikayesini anlatıyor.
"Hababam Sınıfı Yaz Oyunları"
Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini yaptığı; Toygan Avanoğlu, Yusuf
Çim, Altan Erkekli, Fırat Albayram ve
Giray Altınok'un rol aldığı "Hababam
Sınıfı Yaz Oyunları", yerli komedi meraklılarının beğenisine sunulacak.
Giray Altınok, Muammer Tali ve
Levent Çimen'in senaryosunu birlikte
kaleme aldığı devam filmi, Kıbrıs'ta
düzenlenen yaz oyunlarına katılan
Hababam Sınıfı'ndan dört kafadarın
burada yaşadıklarını konu ediniyor.
"Karınca"
Nazif Tunç'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Karınca" adlı yapımın başrollerinde Halit Karaata, Hacer Kızılhan, Oktay Dal , Jale Arıkan
ve Oğuz Tunç bulunuyor.
Dram türündeki film, iyilik niyetiyle yaptığı yardımın, istenilmeyen
kötü sonuçlara yol açacağını öğrenen
orta yaşta bir adamın, hatasını telafi
etmek için giriştiği ölümüne mücadeleyi odağına alıyor.
"Ehrimen: Kanlı Yol"
Kemal Danacı'nın yönetmenliğini

üstlendiği; Erol Sertel, Mustafa Aydın,
Sevim Çömlek, Duhan Çetin ve Metin
Köse'nin rol aldığı "Ehrimen: Kanlı
Yol", korku ve gerilim meraklılarının
ilgisini çekmeye aday.
"Azap"
Prömiyerinin gerçekleştirildiği
Sundance'te ilgiyle karşılanan "Azap",
bir anda ortadan kaybolan yaşlı annesi Edna'yı bulmak için kızı Sam ile
birlikte annesinin evine giden Kay
ve gizemli bir şekilde geri dönen Edna'nın hikayesini anlatıyor.
Emily Mortimer, Robyn Nevin,
Bella Heathcote, Steve Rodgers ve Chris Bunton'ın rol aldığı filmi, Natalie
Erika James yönetti.
"Salinger Yılım"
Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth, Seena Kerslake ve
Brian F. O'Byrne'nın başrollerinde yer
aldığı "Salinger Yılım"; 90'lı yılların
ikinci yarısında ünlü yazar J.D. Salinger'ın edebiyat ajansında işe başlayan
genç bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Joanna Smith Rakoff 'un aynı isimli
anı kitabından uyarlanan yapımın
yönetmenliğini Philippe Falardeau
üstlendi.
"Undine"
Usta sinemacı Christian Petzold'un
Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı"
ödülüne layık görülen filmi "Undine", Berlin'de bir tarihçi olan genç
kadının, sevdiği adam tarafından terk
edildikten sonra başından geçenleri
anlatıyor.
Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz ve Anne
Ratte-Polle gibi isimlerin rol aldığı
Almanya ve Fransa ortak yapımı filmin yönetmenliğini Christian Petzold
yaptı.
"Lux Eterna"
Gaspar Noe'nin yönettiği; Charlotte Gainsbourg, Beatrice Dalle, Abbey
Lee, Felix Maritaud ve Karl Glusman'ın rol aldığı "Lux Eterna"; cadılar
hakkında çekilen bir filmin setini
odağına alıyor.

F. Goya - Bir Köpek

Sinema salonları açıldı:
Vizyonda neler var?

kültür-saant

Hasan Aycın
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Alcemilla Vulgaris – Aslan Pençesi Otu
Ramazan Sevinç
Aslan pençesi otunun takriben
bine yakın türü mevcuttur. Yabani
olarak yetişir. Yol kenarlarında, çalılıklarda, meralarda, çimenliklerde,
viranelerde bu bitkiyi görmek mümkündür. Dağların yüksek yerlerinde
de görülebilir.
Roret yaprakları uzun saplı 5-1 cm
çapında gövde yaprakları sapsız ve
küçüktür. Yaprakları pelerine benzer
7-9 adet dilimden oluşur, kenarları
kertiklidir ve yaprakları tüylüdür. Sabahları yaprakları terler ve irili ufaklı
su damlalar biriktirir. 20-60 cm boylarında, dikine yükselir ve oldukça sık
çatallaşır. Çiçekleri küçüktür, toplu
bir şekilde bir aradadır ve sarı renktedirler. Çok çabuk kümeler oluşturur.
Eski kökleri ölürken yeni kökleri çevreye yayılır.
Çiçekleri açmaya başladığı Nisan
ve Mayıs aylarından, Eylül ve Ekim
aylarına kadar toplanabilir. Yerden
5-10 cm yukarıdan kesilir ve havadar
ve gölge bir yerde kurutulur.
Aslan Pençesi Otu’nun kullanımı
çok eski çağlara dayanır. Eski batılılar
bu bitkiyi Hz. Meryem ile ilişkilendirirlermiş. Eskiden insanlar Aslan
Pençesi Otu’nun yaprakları terlemeye başladığında veya yapraklarının
üzerinde su damlacıkları oluşmaya
başladığında, o gün veya ertesi gün
yağmur yağacağına inanırlarmış.
Ani yağmur alan bölgelerde yaşayan
insanlar kurutmak amacıyla dışarıya
serdikleri yiyecekleri veya çamaşırları
Aslan Pençesine bakarak sererler ve
asarlarmış. Rönesans döneminde kadınlar doğada dolaşırlarken bu bitkinin yaprakları terlemişse hemen alıp
yüzlerine sürerler ve bu sayede yüzleri parlak ve taze görülürmüş. Ayrıca
Orta Çağ simyacıları bu damlacıkları
gizemli ve büyülü bir güce sahip olduğuna ve sıradan metalleri altına
çevirdiğine inanırlarmış. Yanı sıra
gençliğin yeniden kazanılmasında da
kullanılabileceğine inanırlarmış. Terleyen yapraklarının üzerindeki su yaz
aylarında oluşan çillerin yok olmasına
karşı oldukça faydalıdır.
En faydalı olduğu alan kadın hastalıklarıdır. Tüm kadın hastalıklarında çok etkilidir. Adet düzensizliğinde
çok fayda sağlar. Civan Perçemi ile
karıştırılırsa faydası artar. Rahim kaslarını kuvvetlendiği için düşük yapma
riskini büyük oranda ortadan kaldırır.
Antik çağdaki kadınların vazgeçilmez
bitkisiydi. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Aslan Pençesi Otu’nun kadınlara
çok yardımcı olduğunu ifade eder.
Tıpkı Yakı Otu’nun erkelerin prostata
bağlı şikayetlerine karşı yaratıldığı

Aslan Pençesi Otu’nun kullanımı çok eski çağlara
dayanır. Eski batılılar bu bitkiyi Hz. Meryem ile
ilişkilendirirlermiş. Eskiden insanlar Aslan Pençesi
Otu’nun yaprakları terlemeye başladığında veya
yapraklarının üzerinde su damlacıkları oluşmaya
başladığında, o gün veya ertesi gün yağmur
yağacağına inanırlarmış. Ani yağmur alan
bölgelerde yaşayan insanlar kurutmak amacıyla
dışarıya serdikleri yiyecekleri veya çamaşırları Aslan
Pençesine bakarak sererler ve asarlarmış. Rönesans
döneminde kadınlar doğada dolaşırlarken bu bitkinin
yaprakları terlemişse hemen alıp yüzlerine sürerler ve
bu sayede yüzleri parlak ve taze görülürmüş.

kullanıldığı gibi, kadınlara da Aslan
Pençesi Otu çok faydalı, der… Aynı
zamanda kadınsal hormonların dengelenmesinde de yardımcıdır. Maria
Treben de, bu şifalı bitki için: “Atalarımız bu bitkiyi yaralar için kullanırlar,
fıtık ve sarayı bu bitki ile içten ve
dıştan tedavi ederlerdi. Çok eski bir
şifalı bitki kitabı şöyle yazıyor: ‘İster
ihtiyar ister genç bir kişi, neresi kırılsa iki avuç dolusu Aslan Peçesi’ni, bir
yumurta katılaşana kadar kaynatsın
ve içsin.’ Bugün halk hekimliğinde
bu bitki yine eski yerini bulmuştur.

İsviçteli rahip Kuenzle bu bitkinin
yararlarını şöyle vurgular: ‘Kadınlar.
Bu bitkiyi vaktinde ve devamlı kullanmış olsalardı, ameliyatlarının üçte
ikisi gereksiz olurdu çünkü bu bitki
kasık bölgesindeki enfeksiyonu, ateş,
yanmayı, cerahat toplanması, ülserleri
ve fıtığı iyileştirir.’ Her lohusa kadın
bu çaydan çokça içmelidir; bu çayı
biliyor olsalardı bazı çocukların hâlâ
bir annesi, bazı dul erkeklerin hâlâ bir
karısı olabilirdi. Aslanpençesi, ufalanıp ezilerek üstten sürüldüğünde yaraları, böcek sokmalarını ve kesikleri

de iyileştirir. İyi beslendiği hâlde bir
türlü kasları güçlenmeyen çocuklar
bu çayı devamlı içerlerse, adaleleri
toplanıp sertleşir.
Yüksek dağlarda yetişen aslanpençesinin yapraklarının altı gümüş
gibi parlar. Bu cins, şişmanlığa karşı
çok faydalıdır. Günde iki veya üç
fincan içilmelidir. Uykusuzluğa da
faydalıdır; şeker hastaları bundan sık
sık içerlerse çok yararlanırlar. Zayıf
çocukların banyolarına gümüş yeleli
cinsten bulup 200 gr koyarsanız, kısa
zamanda gözle görülür bir şekilde
sağlık kazanırlar.” der.
Aslan Pençesi Otu, zor kapanan
yaralanmalarda, ameliyat sonrası yaralarda hızlı bir şekilde iyileşme sağlar. İltihaplı yaralarda da çok etkilidir.
Diş çekildikten sonra Aslan Pençesi
çayı ile sık sık gargara yapılırsa yara
çok hızlı bir şekilde kapanır. Eklem
ağrılarında çok faydalıdır. Kas zafiyeti
ve kansızlığı tedavi eder. Kalbi kuvvetlendirir. İdrar söktürücü özelliği
vardır. İshali önler ve dengeler.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Aslan
Pençesi Otu’nun ebter (kısır) veya
GDO tohumlarla tarım yapıldığı
alanlara yakın yerlerde yetişenlerin
kesinlikle kullanılmaması gerektiğini
vurgulamaktadır. En uygun olanı
dağlarda yetişenleridir.
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