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Selâm ile…
Bu hafta, Müslüman Anadolu
halkının yüz senelik badireyi atlatma
arzusunu ortaya koyduğu 15 Temmuz destanının beşinci sene-i devriyesi…
Müslüman Anadolu halkı 15
Temmuz’da Siyonist-Haçlı destekli
tüm Batıcılara bu ülkenin kimin olduğunu hatırlatmak için sokaklara
dökülmüştü. Mermilere, tanklara,
jetlere göğsünü siper etmiş, topyekûn
bir millet olarak gazi olma şerefine nail olmuş, şehitler vererek yeri
geldiğinde bedel ödemekten asla
çekinmeyeceğini Batı’ya ve Batıcılara
göstermişti.
15 Temmuz’un ardından geçen
beş senede menfi ve müsbet birçok
hadise yaşandı. Türkiye Kemalist
rejim gömleğini yırtıp dışarıya doğru
dal vermeye çalışırken, içeride de
idarî sistem değişikliği yapıldı, Ayasofya Camii ibadete açıldı. Elbette
Batı ajanlarına karşı da bir mücadeleye girişildi. Bu mücadelenin akamete
uğramasını isteyenler de 15 Temmuz
ruhunu pörsütmek için elinden geleni yaptı.
Batıcı muhalefet FETÖ’yü aklamak ve 15 Temmuz’un değerini düşürmek için elinden geleni yaparken
FETÖ’cülerin devlet kadrolarından
tasfiye edilmesi esnasında “at izi, it
izine karıştı!” FETÖ’den boşalan koltuklara yine FETÖ’nün tasfiye ettiği
Kemalist terör örgütü mensupları
yahut da madden olmasa bile ruhen
FETÖ’cü olanlar getirildi. Ak Parti
içindeki mamacı ve parsacı AKP’liler
menfaatlerine zarar gelmesin diye
kulağının üstüne yatmayı, düzen
değişir biz de elimizdekini kaybederiz korkusuyla statükoyu muhafaza
etmek için çalışmayı uygun gördü.
Devlet içerisinde yaşanan tüm
absürtlüklere mukabil Müslüman
Anadolu halkı o gün bugündür te-

KURBAN-TEBRİK
Kurban bayramınızı
tebrik eder,
Başyücelik sancağı
altında toplanabilmeyi
Cenab-ı Hakk'tan
niyaz ederiz.

tikte durması gerektiğinin idrakinde,
15 Temmuz ruhuyla dişlerini sıkarak
rejim değişikliğini beklemekte… O
sabır taşmadan Batıcı rejimin tarihin
çöplüğündeki yerini alması ümidiyle
tüm şehidlerimizi yâd ediyor, kapağımızda “Batının Uşaklarına ve Ak
Parti İçindeki AKP’lilere Rağmen
15 Temmuz Ruhu Dimdik Ayakta!”
manşetini atıyoruz. Kapak mevzumuzu Ömer Emre Akcebe “15 Temmuz Ruhu Dimdik Ayakta” başlıklı
yazısında işledi.
15 Temmuz 2016’dan bu yana yaşananları, menfi ve müsbet yönleriyle
Ak Parti Milletvekili Hulusi Şentürk,
Gazeteci-Yazarlar Hakkı Öcal ve
Merve Şebnem Oruç’a sorduk. Çok
ehemmiyetli tesbitlerin yer aldığı bu
röportajları alakayla okuyacağınızı
düşünüyoruz.
Faruk Hanedar “Üç Savcının Sohbeti Vesilesiyle Memleketin Hukuk
Manzarası” başlıklı yazısında, Türkiye’nin hukuk sisteminin adaleti tesis
etmemek üzere kurgulandığından ve
yozlaşmadan bahsediyor.
Sinami Orhan, “Tehdit Etme Ahmaklığı!” başlıklı yazısında 15 Temmuz’un gizli kalan yönlerine temas
ediyor.
Kâzım Albay, “Necip Fazıl’da Sünnet Edebi” başlıklı yazısında “Birçok
hadisçinin halletmekte zorlandığı
ve ihtilafu’l hadis gibi hadis ilimlerine ihtiyaç duyulan noktaları Necip
Fazıl’ın hiçbir zâhîrî ölçüyü de feda
etmeksizin hikmet ve maslahat ile
harmanlayarak süratle ve edeplice
hallettiğini” belirtiyor.
İbrahim Tatlı, “Türkiye Afganistan’da Nereye?..” başlıklı yazısında
Kabil havaalanı mesele etrafında Türkiye’nin Afganistan politikasını tüm
yönleriyle masaya yatırıyor.
Oğuz Can Şahin, “Aşı Diktatörlüğüne Selâm: Heil Yüksel Aytuğ!”
başlıklı yazısında aşı olmayanların
uzaktan iğneyle vurulmasını teklif
eden Yüksel Aytuğ’u tenkid ediyor.
Abdulkerim Kiracı “Molla
Fenârî”den bahsediyor.
Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de
bulabileceksiniz.
Gelecek sayımızda görüşmek
üzere…
İntikam hissiniz dâim olsun.
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15 Temmuz Ruhu Dimdik Ayakta
Ömer Emre Akcebe
Bu hafta 15 Temmuz’un beşinci
sene-i devriyesini idrak ediyoruz. Bu
münasebetle öncelikle Halil Kantarcı
ve diğer tüm şehitlerimize Allah’tan
rahmet, şehitlerimizin ailelerine ve
gazilerimize de sabırlar diliyoruz.

Günübirlik Sıralamalar

İnsanın zaman, mekân ve hadiseleri idrakinde tayin edici olan
umumiyetle dış şartlar oluyor. İçinde
bulunduğumuz hayatın getirdiği
zorluklar öncelik sıralamasında üst
sıralara tırmandıkça, diğerleri önemi
ne kadar büyük olursa olsun zaman
içinde gitgide alt sıralara itilmeye
başlanıyor. Esasında hayatın içinde
bu gibi süreçlerin yaşanması son
derece tabiîdir; fakat bütünü gözden
kaçırmamak şartıyla.
2018’den beri kendisini göstermeye başlayan ve son yıllarda kur, faiz,
enflasyon üçlüsü hâlinde artık iyiden
iyiye ağırlığını hissettiren iktisadî
kriz ve son iki senedir herkesi derinden etkileyen global salgın hastalık

15 Temmuz
1987 - Hüseyin
Kurumahmudoğlu’nun
şehadeti
2016 - 15 Temmuz
akşamı başlayıp
16 Temmuz sabahında
bastırılan darbe girişimi
esnasında aralarında
Gönüldaşımız Halil
Kantarcı’nın da bulunduğu 251 Müslüman
Siyonist Haçlı destekli
FETÖ askerler
tarafından şehid edildi.

dolayısıyla bizim de idrak antenlerimiz umumiyetle bu iki cihete yönelmiş vaziyette.
Biraz evvel ifâde ettiğimiz üzere
öncelik sırası zaman zaman değişiyor; fakat bütünlük şuuru kalıcı
olduğu sürece bu sırlamada bir değişiklik olmasının bir ehemmiyeti
olmuyor.

15 Temmuz:
İhtilâl Sürecinde
Yeni Bir Merhale

15 Temmuz ile beraber artık yeni
bir safhaya taşınan ihtilâl sürecini ele
alalım meselâ. O günden bugüne dek
Türkiye’de son derece ehemmiyetli

pek çok hadise yaşandı.
Bir kere en başta Kumandan Salih
Mirzabeyoğlu’nun dediği gibi Müslümanlar bir gecede 10 sene ileriye
gitti.
Fetullah Gülen isimli takkeli
Amerikan ajanını ve örgütünün gerçek yüzü, adet olduğu üzere daha o
hayattayken herkes tarafından görüldü, rezil rüsva oldu.
Üstad Necib Fazıl’ın hamurunu
kardığı maya tuttu, Türkiye’deki
Müslüman iki kanat Akıncılar ile
Ülkücüler arasında bir köprü tesis
edildi ve Cumhur İttifakı oluştu.
Türkiye içindeki lâik-Kemalist
taifenin Batı ajanı, millet düşmanı

Ak Parti 15 Temmuz’un
gereği olmasına
rağmen Türkiye’deki
Batıcılarla hakiki
bir hesaplaşmaya
girmeyerek, Batıcılar
tüm bu yaşananları
bir tiyatroya benzetip
önemsizleştirmeye
çalışarak, Ak Parti
içindeki AKP’liler de
bu Batıcılardan aslında
bir farkları olmadığını
gösteren adımlar atarak
süreci pörsütmek
adına ellerinden gelen
çabayı esirgememiş
olsalar da, biraz evvel
sıraladığımız son
derece yakıcı mahiyet
arz eden hadiseler
sayesinde ihtilâl ateşi
bugüne kadar hararetini
muhafaza etmesini
bilmiştir.

sureti ayan oldu.
Ak Parti içindeki muhterisler iyot
gibi açığa çıktı.
Devlet bürokrasisi içinde yuvalanmış Amerikan ajanı FETÖ’cüler
görevlerinden alındı.
İdare şeklinde bir değişiklik meydana geldi ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi.
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Savunma sanayisinde son derece
stratejik gelişmeler yaşandı.
Türkiye, sınır ötesi operasyonlarla
bir asır sonra yeniden kendisinin
olana doğru dallarını uzatmaya başladı.
FETÖ’nün gerçek yüzünün
görünmesinden sonra Türkiye’de
meşruiyet dairesinin merkezinde
Üstad’dan sonra bu kez Kumandan
tek başına kalınca, şartlar FETÖ’nün
arkasındaki Batı için bu tehlikeli
noktaya evrilince, aslında bir bakıma
çaresizliklerinin de ifâdesi olacak
şekilde, İslâm İhtilâli ve İnkılâbının
önünü kesebilmek adına ellerindeki
son kurşunla, manyetik bir kurşunla
ve son bir can havliyle İbda Mimarı
Salih Mirzabeyoğlu’nu hedef aldı ve
şehid ettiler.
Türkiye ile Amerika arasında
Ajan Rahib Brunson üzerinden bir
kriz yaşandı. Amerika ajanını geri
alabilmek için Türk Lirası’nı hedef
aldı. Daha sonraki süreçte, toplumun
her kesimi ajanın verilmemesi yönünde ittifak etmesine rağmen iade
işlemi gerçekleşti. Ajanın iade edilmesinden sonra Türk Lirası yeniden
değer kazanmadığı gibi kaybetmeye
de devam etti. Burada esas önemli
olan ise Amerika’nın Türkiye’nin
müttefiki değil de düşmanı olduğunun kamuoyu tarafından tescillenmesi oldu.

15 Temmuz
1099 - Haçlıların Kudüs
katliamı.
2016 - FETÖ’nün askerî
bürokrasisi içine yerleşmiş unsurlar tarafından
gerçekleştirilmek
istenen darbe girişimi,
İbda bağlılarının da aktif desteğiyle bastırıldı.
16 Temmuz
622 - Milâdî takvime
göre Hicret.
17 Temmuz
1163-65 - Abdülkadir
Geylani Hazretlerinin
Vefatı
1968 - ABD 6. Filosu’nun
İstanbul’a gelmesi
sebebiyle
gerçekleştirilen protesto
gösterilerinde çatışma
çıktı.

Doğu Akdeniz’de Avrupa Birliği’ne rağmen Mavi Vatan stratejisi
izlenmeye başlandı.
Mustafa Kemal tarafından laik-dinsiz Türkiye Cumhuriyeti’nin
tapusuymuşçasına müzeye çevrilen
Ayasofya yeniden İslâm’ın hizmetine
tahsis edildi.
Türkiye, cinsî özürlülüğe yol veren İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi.
Dağlık Karabağ Ermeni işgalinden kurtarıldı.
Hepsinden de önemlisi, Batılılar
ve Batıcılar Müslüman Anadolu İnsanını cebheden karşılarına alamayacaklarını öğrenmiş oldular.
Keyfiyet Yüklü Hadiseler Silsilesi
Bu şekilde bir liste yapmaya kalkınca az sayıda madde karşımıza
çıkıyor gibi görünüyorsa da, keyfiyet
bakımından ele alacak olursak her
birinin ayrı ayrı ve bütün olarak son
derece ehemmiyetli hadiseler olduğu
açıktır.
15 Temmuz gecesinden sonraki
hafta yayınlanan sayımızdan beri
bu dönemde üzerinde durduğumuz
en önemli husus, darbenin bastırılmasıyla yeni bir merhaleye giren
Anadolu ihtilâli sürecinin pörsütülmemesine azamî önem gösterilmesi
olmuştu.

Pörsütmeye
Çalışanlara İnat

Ak Parti 15 Temmuz’un gereği

olmasına rağmen Türkiye’deki Batıcılarla hakiki bir hesaplaşmaya girmeyerek, Batıcılar tüm bu yaşananları
bir tiyatroya benzetip önemsizleştirmeye çalışarak, Ak Parti içindeki
AKP’liler de bu Batıcılardan aslında
bir farkları olmadığını gösteren
adımlar atarak süreci pörsütmek
adına ellerinden gelen çabayı esirgememiş olsalar da, biraz evvel sıraladığımız son derece yakıcı mahiyet
arz eden hadiseler sayesinde ihtilâl
ateşi bugüne kadar hararetini muhafaza etmesini bilmiştir.

Hicrî 1400:
Zamanı Gelmiş Fikir

Tüm bu yaşananlara bakıldığında
görüleceği üzere, burada belli başlı kimselerin siyasî tasarımlarının
ötesinde bir “şey” olduğu, bunun da
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun
ifadesiyle dikkat çektiği “Hicrî 1400
gergini” ve yine onun ifadesiyle
“Zamanı gelmiş bir fikri durduracak
hiçbir güç yoktur!” çerçevesinde
değerlendirilmesi gerektiği ve buna
göre hareket edilmesi gerektiği son
derece açıktır. Yâni bir bakıma geminin değil de ilâhî bir lütufla denizin
yürüdüğü günlerden geçiyoruz.
Bu sebeble kim ne yaparsa yapsın,
menfilikler ne çapta olursa olsun,
içtimâi ruhiyata hâkim olan psikoloji
dolayısıyla yaşanan tüm hadiseler
dönüyor, dolaşıyor ve 15 Temmuz
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Tüm bu yaşananlara
bakıldığında görüleceği
üzere, burada belli
başlı kimselerin siyasî
tasarımlarının ötesinde
bir “şey” olduğu, bunun
da Kumandan Salih
Mirzabeyoğlu’nun
ifadesiyle dikkat çektiği
“Hicrî 1400 gergini” ve
yine onun ifadesiyle
“Zamanı gelmiş bir fikri
durduracak hiçbir güç
yoktur!” çerçevesinde
değerlendirilmesi
gerektiği ve buna
göre hareket edilmesi
gerektiği son derece
açıktır. Yâni bir bakıma
geminin değil de
ilâhî bir lütufla denizin
yürüdüğü günlerden
geçiyoruz.
ile beraber yeni bir merhaleye geçmiş olan ihtilâl ateşine odun taşıyor.
Bunu iyi anlamak icab eder…

Söndüremeyecekler

Şimdi tekrar başa dönecek olursak. Ekonomik kriz ve global salgın
hastalık memleket ve toplum gündeminin üst sıralarını işgâl ediyor
olması sebebiyle Türkiye’de sanki bir
durağanlık varmış gibi görünüyorsa
da, bu vaziyeti ateşi sönmüş değil
de, ilk rüzgârda harıl harıl yeniden
yanmak ve yakmak için fırsat kollayan üzeri küllenmiş bir kora yormak
daha isabetli olacaktır.
Her ne kadar tavsamış gibi görünüyorsa da, 15 Temmuz ruhu beşinci
sene-i devriyesinde dimdik ayaktadır, her geçen gün daha fazla bilenmekte ve birikmektedir.
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HULUSI ŞENTÜRK:
15 TEMMUZ, FETÖ VE
ERGENEKON GIBI
TEHLIKELI YAPILARDAN
DEVLETIN TEMIZLENMESI
İÇIN FIRSATTI!
15 Temmuz 2016’dan bu yana
yaşanan süreç hakkında menfi ve
müsbet görüşlerinizi öğrenebilir
miyiz?
Bir kez daha, 15 Temmuz’da darbe teşebbüsünde bulunanları lanetle
anarak söze başlamak lazım. Maalesef küresel güçlerin Türkiye’deki
piyonları, bir kez daha ihanetlerini
göstermeye kalktı. Allah’a hamd olsun
bu cunta darbesi önlendi. Fakat darbe
önlendikten sonra Türkiye’nin pek de
başarılı bir sınav verdiğiniz söylememiz mümkün değil. Özellikle örgüt
yöneticilerinin büyük çoğunluğunun
hâlâ firari olması, bunun en büyük
göstergelerinden birisi. Yine bazı
stratejik kurumlarda yapılan atamalar
ve atama sonrası bu kişilerin FETÖ
bağlantılarının ortaya çıkması da
bunların hâlâ kurumlardan sökülüp
atılamadığını gösteriyor. Bu konuda
istihbaratımız yetersiz midir bilmiyorum. Ancak istenilen başarının elde
edilemediğini söylemek mümkün.
Tabana yönelik caydırıcı bir etki ortaya koyuldu belki; ama kantarın topuzu ne kadar muhafaza edildi ayrı bir
muamma. Ama Türkiye, içerisinde

bulunduğu coğrafi koşullardan dolayı
her zaman için sömürgeci güçlerin
operasyonlarına maruz kalmış ve kalacak olan bir ülke. Böyle bir ülkenin
bu konularda çok daha güçlü karşı
koyma ve karşı mücadele yeteneğine
sahip kurumlara ve akla sahip olması
gerekir. Bu konuda pek de yeterli olduğumuzu düşünmüyorum. Yapılan
güzel çalışmalar var. FETÖ kamudan
tasfiye edildi; ama örgütsel yapının
çökertilmesi noktasında ve asıl mimlenmiş insanların yargının önüne
çıkarılması noktasında çok başarılı
olunduğumuz söylenemez.
15 Temmuz FETÖ’cülerin tamamen tasfiye edilmesi ve Anadolu’nun iktidarı için bir fırsat değil
miydi?
15 Temmuz sadece FETÖ açısında
değil, Türkiye’deki birçok tehlikeli
yapının kamudan, devletten tasfiyesi anlamında önemli bir fırsattı;
ama bu fırsatı dört dörtlük yerine
getirdiğimizi söyleyemeyiz. Elbette
istihbarat kurumlarımızın bu konudaki yetersizliği var. Açık söyleyelim;
uzun yıllar boyunca sadece dindarları
hedef almış ve kendini “İslami tehli-

ke”ye göre konumlandırmış olan bu
kurumlar, ne yazık ki Türkiye’yi asıl
tehdit eden güçler karşısında, taktik
değişimler ve çalışmalarını bu yöne
yönlendirme konusunda zayıf kaldılar, geç kaldılar. Bu bugünün problemi değil, uzun yıllardır süregelen bir
yapılanma sorunu. Takdir edersiniz
ki, istihbarat Türkiye’de uzun yıllardır
boyunca neredeyse tek düşman olarak İslamcıları gören bir yapıydı. Şimdi bu yapının kalkıp da, asıl tehlikeli
güçlere karşı gerekli tavrı göstermesini, yeterli olmasını zaten beklememek
lazımdı. Bu bir süreç meselesiydi;
fakat önemli olan bu sürecin ne kadar
doğru yönetileceğiydi. Bir de bu tasfiye esnasında, ayağımıza kurşun sıkmamaya dikkat etmemiz gerekiyordu.

Her ne kadar yargı kararları bağlayıcı
olsa ve bazıları yargıda aklanmış olsa
bile, bu yargı kararlarını tamamen
doğru bulmak gerektiği anlamına
gelmiyor. Ne yazık ki Türkiye’de asıl
zinde güçler içindeki etkin güçlerin
her türlü illegal girişimi Ergenekon
davalarıyla aklanıp paklandı ve adeta
ak sütten çıkmış ak kaşığa dönüverdiler. Oysa Türkiye’de kendi milletine,
kendi değerlerine yabancı, yabancıdan da öte düşman yapılanmalar her
zaman var. Bu konuda da çok dikkatli
olmamız gerekiyor. Bir yandan FETÖ
gibi dini kullanarak küresel sömürgeci güçler adına yapılanmış ve onlar
adına hareket edenleri tasfiye etmeye
çalışırken bir yandan da kendi insan kaynağımıza, kendi tabanımıza
yönelip yanlışlar içerisinde olmamamız gerekiyor. Bu ancak demin
söylediğim Ergenekoncu yapıları,
yani milletin değerlerine düşman
yapıları sevindirir. Onların kucağına düşmemek, onların oyunlarına
gelmemek gerekiyor. Üstad Necip
Fazıl’ın dile getirdiği bir konu vardır;
“Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki
ak kılı fark edecek kadar gözü keskin
bir gençlik.” İşte bizim bu şuurda, bu
ferasette olmamız gerekiyor. Bir yandan FETÖ ve benzeri yapılanmaları
devletten tasfiye ederken bir yandan
da devletin kurumlarını ülkemizin
değerlerine düşman olanlara teslim
etmememiz gerekiyor. Biz uzun yıllar
bodrumda kalmış ev sahipleri olarak
evimize sahip çıkacağız; ama evimize
sahip çıkalım derken bu evi yine eski
işgalcilere teslim etmeme ferasetini de
göstermemiz gerekiyor.

MERVE ŞEBNEM ORUÇ:
TÜRKIYE İÇIN YENI TEHDIT NEO-FETÖ
15 Temmuz 2016’dan bu yana
FETÖ ile mücadele noktasında
yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gerek muhalefet, gerek FETÖ
ve FETÖ’ye yakın yapılar tarafından manipüle edilen iktidar karşıtı
gruplar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı
sevmeyen kişiler tarafından, FETÖ’yle mücadele KHK’lılar, OHAL vb.
gündemlerle maalesef hafife alındı,
hafife indirgendi. Toplum nezdinde
de FETÖ’yle mücadele beş yıl geçtikten sonra yeteri kadar ilgi görmemeye
başladı. Oysaki FETÖ yorulmayan,
yıpranmayan, bıkmayan, yurtdışı
istihbaratlar tarafından desteklenen,
belki de dünyada eşi benzeri olmayan
bir terör örgütüdür. Devletin içerisine
girmeyi amaçlamış, bunu başaramadığında giderek saldırganlaşmış ve
kendi halkına silah doğrultmayı dahi
göze alan ajanlardan müteşekkildir.
Devletin tüm kurumlarına yerleşmiş
bir örgüttür. Fakat bugün itibariyle
sadece yurtiçinde değil özellikle de

yurtdışındaki yapılanması itibariyle
çok daha tehlikeli bir yapı haline geldiğini şahsen düşünmekteyim. Şöyle
ifade etmek herhalde doğru olur: Neo-FETÖ!
Yeni bir yapılanma yeni bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Sadece
yurtdışına kaçmış ve FETÖ’nün Türkiye’ye düşman şekilde yetiştirilen
çocukları değil aynı zamanda yurtdışında FETÖ okullarında eğitim gören
yabancı çocukların da beyninin Türkiye’ye karşı yıkanmakta olduğunu
unutmamak gerekiyor. Yani, sadece
yurtiçinde değil, aynı zamanda Türkiye karşıtı yeni bir yabancı jenerasyon
ortaya çıkmakta. Bunların en önemlilerinin ABD’de yetişmekte olduğunu
unutmamak gerekir. ABD’de özellikle
Charter okullarda yetiştirilen orta
sınıf Latin Amerika ve Afrika kökenli
Amerikan vatandaşları… FETÖ’nün
Charter okullarını tercih ettiğini biliyoruz. Oradan mezunlar verilmekte
ve bir kısmının Harvard gibi önemli
üniversitelere girdiğini biliyoruz. O

zihinler, bir gün başta ABD olmak
üzere Avrupa, Asya ve Afrika’da
önemli devlet pozisyonlarına gelmek
üzere Türkiye karşıtı şekilde yetişiyor.
Türkiye’nin yeni ve farklı bir tehditle
karşı karşıya geleceğini düşünmekteyim maalesef.
Bu Neo-FETÖ dediğiniz yeni
jenerasyon ne yapmayı amaçlıyor?
FETÖ Türkiye’de üniversite sınavlarına öğrenci hazırlamakla başlamıştı
bu işe. Askeri okullar, yargı, emniyet
gibi stratejik müesseselere adam yetiştirmişlerdi. Devletin içinde kendisi
adına iş yapmak için yer bulabilecek
çocuklara sınav sorularını vermek
suretiyle önemli bir yapılanmaya gitmişlerdi. Türkiye’deki devletin içerisine sızma ve yerleşik düzen olma amacı bu şekilde gerçekleşiyordu. Fakat
yeni dünya düzeninde özellikle sosyal
medya, dijital mecralar, siber teknoloji çok ön planda ve maalesef FETÖ
bunun gerçekten farkında. Özellikle
yurtdışında yetiştirmekte oldukları
çocukları siber teknolojilere, siber

savaşlar, dijital dünya ve internet çağı
üzerine hazırlamaktalar. Yani “computer science” dedikleri
bilgisayar bilimleri ya da
bilişim dünyasına hazırlamaktalar ve o
tarafa yönlendirmekteler. Hazırlanan yeni jenerasyon bu yeni
dünya kodlarına gayet uyumlu
hareket etmeyi
biliyor. Maalesef
bunu da her halde
hepimiz ufak ufak
sosyal medyada
görmesek, gözlemleyemesek
de hissetmeye
başladık.
Teşekkür
ederiz.
Ben de
teşekkür
ederim.
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Üç Savcının Sohbeti Vesilesiyle Memleketin Hukuk Manzarası
Faruk Hanedar
Geçtiğimiz günlerde, birtakım
resmî işler dolayısıyla adliyeye düştü
yolum. İşlemlerin halledilmesini koridorda beklerken bir konuşmaya şahit
oldum. Savcı oldukları sadece önünde
durdukları odaların kapısındaki yazılardan ve birbirlerine hitap tarzlarından belli olan üç kişi kapıdan kapıya
muhabbet ediyor. Savcılardan birisi
diğerine sesleniyor, “Sayın savcım buyurun bir orta şekerli kahvemi için…”
diye, seslendiği savcı ise “Sabahtan
beri bir orada bir burada kahve içip
duruyoruz, bir iş yaptırmadınız.”
şeklinde cevap veriyor. O sırada karşı
odadaki üçüncü savcı dahil oluyor:
“Sanki her gün sabahtan akşama kadar çalışıyorsun da bugün eksik kaldı,
gel bir kahvede orada içelim.” Teklifin
yapıldığı savcı bey kısa bir süre düşünüyor, sağa bakıyor sola bakıyor,
“Doğru diyorsun be, beklesin işler!”
dedikten sonra “Kahvem orta şekerli
olsun.” diye siparişini veriyor.
İlk bakışta “masum” bir sohbet
gibi görülen bu hadise, adaleti tesis
etmek noktasında ehemmiyetli vazifelerde bulunan insanların lakayt
vaziyetini göstermesi bakımından,
Türkiye’deki yargı müesseselerinin
içler acısı hâlini idrak etmek için
sayfalarca okumaktan, dinlemekten,
yazmaktan daha tesirli bir niteliğe
sahip olabilir.
“Erciş Adliyesi’nde adli emanet
bürosuna teslim edilen malzemeleri
gizlice satan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu bir şebeke
deşifre oldu. Geçen yıl yapılan ancak
detayları yeni ortaya çıkan operasyonda, Emanet Bürosu Müdürü
M.Z’nin yanı sıra sahte tutanakların
altında imzası bulunan 4 savcı da yargılanıyor. Aralarında Erciş Adliyesi
Emanet Bürosu Müdürü M.Z.’nin de
bulunduğu bir şebeke, ilçede yapılan
uyuşturucu, tarihi eser kaçakçılığı,
sahte para operasyonlarının ardından
adli emanete teslim edilen malzemeleri piyasaya sürerek satışa sundu.
Ele geçirilen 300 kilo eroinin yerine
un koyan, emanet edilen parayı imha
ettiklerine dair sahte evrak düzenleyen şebeke üyeleri, 10 yıl boyunca 6
ayda bir yapılan sayıma rağmen adli
emanetleri dışarı çıkararak satmayı
başardı.”
Hele ki, şu haberle birlikte düşünüldüğünde üç savcı arasındaki sohbet daha bir “masum” gelebilir; fakat
zannımca öyle değildir. Çünkü insanların şahsî olarak bozulması-yozlaşması bir anda olmaz, yavaş yavaş gerçekleşir. Buraya bir mim koyalım…
Sistemli bir yapısı, oturmuş bir

Son günlerde
Türkiye’deki yargı
mekanizmasının son
dönemde “bozulma”ya
başladığına dair bir
intiba oluşmaktadır.
Oysaki geçmişten
verilen misallerle birlikte
rahatlıkla görüleceği
üzere Türkiye’de hukuk
sistemi “üstünlerin
hukuku”nu korumak
üzere kurgulanmıştır.
Bugün, devletin kimin
elinde olduğunun belli
olmamasından dolayı
yaşanan belirsizlik ve
kitle iletişim vasıtalarının
yaygınlaşmasıyla
perdenin kalkması
sebebiyle her gün,
sosyal medyadaki
gündeme göre
yargılamaları, gereksiz
yere bekletilen
dosyaları, usulün zerre
sallanmadığı davaları
tartışıp duruyoruz.

denge ve kontrol mekanizması olmayan devletlerde yozlaşmanın en hızlı
yayıldığı müesseselerin başında yargı
kurumları gelir. Devletin temelini
teşkil eden adaleti sağlayamayan bu
devletler, tabiî olarak devlet olma vas-

fını yitirerek “üstünlerin hukuku”nun
geçerli olduğu, yozlaşmanın kılcal
damarlarına kadar sirayet ettiği ucube
yapılar hâline dönüşür. 20. yüzyılda
inşa edilen sömürge rejimlerinin tamamı bu hastalık ile maluldür. Çünkü
bu rejimler, modern sömürgeciler tarafından kendisiyle işbirliği yapmaya
gönüllü olan “üstün”lerin, dolayısıyla
kendilerinin menfaatlerini korumak
üzere kurgulanmıştır.
Maalesef Türkiye Cumhuriyeti de
bu devletler sınıfından bir devlettir
ve adalet mekanizması kurulduğu
günden bugüne arızalı olagelmiştir.
Bugün yargıya güvensizliğin konuşulduğu memleketimizde İstiklâl
Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Özel Yetkili Mahkemeler
gibi acı tecrübelerin yaşanmış olması,
hukuksuzluğun bu devletin temelinde
olduğunu, bir rejim problemi olduğunu gösteren en bariz misallerdendir.
“Üstünlerin hukuku”nu muhafaza
etmek maksadı üzerine bina edilen
Türkiye’de Batıcı rejim Müslüman
Anadolu halkını ezerken kendi burjuvazisini ve bürokrasisini oluşturmuştur. Hukuk önünde eşitlik prensibi bu
imtiyazlı zümreler arasında işletilirken Müslüman Anadolu ahâlisi ikinci
sınıf insan muamelesi görmüş; bu
zümreler âdeta halka musallat olmuş,
malını-mülkünü yağmalamış, yeri
gelmiş canına kastetmiştir. Batıcılık
müşterek paydasında buluşan şahısların isimleri, cisimleri ve iltisakları
değişse de sistem devam etmiştir.
Buna mukabil son günlerde Türkiye’deki yargı mekanizmasının son
dönemde “bozulma”ya başladığına
dair bir intiba oluşmaktadır. Oysaki

geçmişten verilen misallerle birlikte
rahatlıkla görüleceği üzere Türkiye’de
hukuk sistemi “üstünlerin hukuku”nu
korumak üzere kurgulanmıştır. Bugün, devletin kimin elinde olduğunun
belli olmamasından dolayı yaşanan
belirsizlik ve kitle iletişim vasıtalarının yaygınlaşmasıyla perdenin
kalkması sebebiyle her gün, sosyal
medyadaki gündeme göre yargılamaları, gereksiz yere bekletilen dosyaları,
usulün zerre sallanmadığı davaları
tartışıp duruyoruz. Aslında böylece,
Türkiye’de hukukun adaleti tesis etmemek (!) üzere kurgulanmış olduğunun da sağlaması yapılıyor.
Mim koymuş olduğumuz yere
dönersek… Türkiye’de sistem öyle
kurgulanmıştır ki, içine aldığını kendi
rengine bürür, kendileştirir ve düzenin adamı haline getirir. Dolayısıyla
sisteme dahil olan fertler idealist olsa
dahi tek başına yapabilecekleri bir şey
yoktur. İlk başta girdiklerinde sudan
çıkmış balığa döndükleri hukuk sistemi içinde, zamanla hukukunu muhafaza ettikleri üstünlerden arta kalan
parsayı da kendi menfaatleri için
kullanmanın yollarını arar duruma
gelmeleri kaçınılmazdır. Dolayısıyla
bu sarmaldan çıkışın yolu, topyekûn
bir ihtilâl ve inkılâb sürecinden geçmektedir.
Esasında, bu hafta sene-i devriyesi olan 15 Temmuz halk ihtilâlinin
yaşanmış olmasına rağmen hâlâ bu
meseleleri tartışıyor olmamızda, en
az iktidarın muvazaacı politikaları
kadar, Müslümanların da olması gerekenin ne olduğu konusunda hâlâ
müşterek bir şuur inşa edememesinin
de tesiri fazladır.

söyleşi
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DUAYEN GAZETECI HAKKI ÖCAL:
HÜKÜMETIN,
DEVRIM YAPMIŞ MILLETE
HATA YAPMA LÜKSÜ YOK!
15 Temmuz’un sene-i devriyesi… 15 Temmuz deyince hatırınıza
ilk neler geliyor?
15 Temmuz bir başarıdır. Darbe
önlenmiştir… 1960, 1971 ve 1980’i ve
hatta 28 Şubat’ı seyreden Türk milleti
15 Temmuz’da başarılı olmuştur. 28
Şubat’ta direniş vardı; fakat sonuç
itibariyle 15 Temmuz’dan önceki tüm
darbelerde ensemizin üzerine yatıp
seyrettik… Bunu milletçe yaptık.
O kuşakları kastediyorum tabiî…
15 Temmuz’da tankların üzerine,
karşısına çıkan çocuklara ne kuşağı
diyeceksek artık… İşte bu gençlerin
1960 ve 1980’deki muadilleri darbeyi
seyretmişlerdi. İradelerinin ırzına
geçildi. Başbakan (Adnan Menderes)
ve bakanların (Fatin Rüştü Zorlu ve
Hasan Polatkan) boğazı sıkıldı, nefesi
kesildi. Yâni idamda bile bir hukuk
vardır, 27 Mayıs’taki cinayet ise boğazı sıkılarak öldürülmektir. Deniz
Gezmiş’i de tanıdım, tamam hiçbir
zaman sevmedim ama bu başka bir
şey… Deniz ve arkadaşları, hele o
küçük olan (Erdal Eren) askerler tarafından öldürülmüştür. Türkiye ilk
defa halk devrimiyle iradesine sahip
çıktı.
FETÖ hakkında birçok farklı
tanımlama yapıldı. Siz nasıl tanımlıyorsunuz?
Sayın Erdoğan’ın ifade ettiği gibi
“Tabanı ibadet, ortası ticaret, tepesi
ihanet”… Bu yapı milletin iradesine
saldırdı. Belki sizin yanınızdaki, belki
benim yanımdaki; yâni azımsanmayacak kadar fazlaydı bunlar. Çünkü
insanlar, “cemaat” bazen ise “hizmet”
diye adlandırılan o kitleye vaaz dinlemek, bir tür nasihat almak üzere
katıldı. Daha sonra “Bana yakın
olurlarsa benden yoğurt alırlar, çorba
alırlar.” diye düşündüler ve ticaret
oluştu. Fakat kimse de bilmiyordu
bunların tepe kadrolarının başka
şeyler plânladığını.
Bu yapının “cemaat” diye adlandırılmasından dolayı Müslüman
cemaatlere de dil uzatıldı.
Devlet idaresinde bir yerlere
gelmek suç mu? Bunu istemek suç
mu? Hayır değil. Ben bu konuda 28
Şubat’ta yazılar yazdım. Bir millet
ve halk elbette kendi çocuklarının
asker-subay olmasını ister, ben filanca cemaattenim diye çocuğumun
Hava Harp Okulu’na girmesine engel
olunmasını istemem. Buna karşıyım.
FETÖ’nün niyeti ise çoluğunun çocuğunun devlet kadrolarına girmesi,
vatana hizmet etmesi değil, ajanlık
yapmaktı.
Burada Sayın Erdoğan’ın “at izi, it

izi” ifadesi çerçevesinde bir parantez
açmak istiyorum: Modern siyaset bilimi okudum, öyle güvencelere falan
pek aklım ermez. Benim gözümde
devlet diye ayrı bir şey yoktur. Benim
gözümde hükümet vardır, millet
vardır. Dili, dini, örfü bilmem nesi
devam eden özellikleriyle ortada bir
varlık var. Biz ona devlet diyoruz.
Devlet bir fikir ve ideoloji değil
midir aslında?
Evet, bu fikir millette yaşar. Ben
bu fikri alır çocuğuma öğretirim.
“Ideation” diye bir kavram vardır.
“Idea” değil, dikkat edelim. “Ideation”, siyaset bilimi dersinde çocuklara
öğretilen ilk kavramlardan biridir.
“Bana bir fikir söyle” diyorsun çocuğa, “ben kırmızıyı çok seviyorum”
diye cevap veriyor mesela. Bu bir tesbit. O değil, fikir söyle yâni. “Türkler
kahramandır!” Basitçe bu bir fikirdir.
İşte o “kahraman”ı ananın-babanın
çocuğuna öğretmesi lâzım. Buna
devlet dedik, yanlış bu millettir. Bunun yürütücüsü de hükümet işte.
Fikirlerin başa gelmesi, ilerletilmesi,
önünün açılması için de hükümet iş
yapar. Millet de hükümetin icraatına
sahip çıkıp, onu tevali ettirir. Arzu
ettiği bir yere varmaya çalışır. Savunmada bağımsızlık (defence independent) fikrimiz var değil mi? Kimseye
bağımlı olmayalım istiyoruz. Sonra
bir de malî bağımsızlık fikrimiz
var… IMF’den oradan buradan borç
almayalım gibi… Bu fikirleri hayata
geçirenin adı hükümettir. Hükümetlerin fikirleri hayata geçirirken hata
yapma hakkı yoktur. Eğer bir millet
kendisine yönelik bir tehdidi savuşturmuş, 15 Temmuz’da tehdide yönelik taarruza geçmiş, şu kadar subay
ve polisi derdest etmiş hapishaneye
doldurmuş ise burada at izi it izine
karışamaz canım kardeşim. Kim karıştırdıysa bunu artık!..
At izi it izine nasıl karıştı, mağduriyetler nasıl oluştu?
Bir misal: İzmir Üniversitesi’ne
girmiş, ben orada matematik hocasıyım, ne bilirim FETÖ’cüler buraya
girdiyse? Doktoramı yapmışım, bilmem nerelerden geçmişim, sen FETÖ’cü diye okulu kapatıyorsun. Ben
de ortada kalıyorum, KHK ile işten
çıkartıldığım için hiçbir yer beni kabul etmiyor. Bilgisayar işleriyle ilgilenen bir evladımız vardı böyle. Burada
bir okula aldırmak istedik… Güvenlikler, polisler falan “Sen niye bu çocuğu savunuyorsun hocam?” diyorlar. Birçok firarî ve FETÖ bağlantılı
atamalar varken bu tür mağduriyetler
büyük problem teşkil ediyor. FETÖ

ile hiçbir alakası olmayan şahıslar
böyle yaftalama, isimlendirmelerle
milletten tasfiye ediliyor. Belki de
FETÖ’ye ticarî olarak uzaktan katıldı,
haberi yok bile. Şöyle izah edeyim:
Bir adam kızını Fatih Üniversitesi’ne
sokmuş. “Şu kadar para vereceksin,
ayarlıyoruz. Bonoları imzalayın.” demişler. Hakikaten bonoları imzalamış
adam, iş bitmiş. Çocuk okulu bitirmiş, master yapmış, ABD’de doktora
yapmış. Burada bir üniversiteye girecek, okulun adı önemli değil; bir güvenlik soruşturması yapıyorlar okula
girecek çocuk için… Sonra çocuğa
“Kardeşim sen manyak mısın? 17-25
Aralık’tan sonra Bank Asya’ya para
yatırmışsın sen!” diyorlar. Çocuk,
“ben bilmem Bank Asya” falan diye
cevap veriyor. “İşte adın var burada.”
Çocuk ağlayarak eve gidiyor, babasına soruyor. Babası da, “Vallahi ben
bir Bank Asya ibaresi gördüm. Okula
soktuğumuz zaman bana bonolar imzalattılar. Hepsi Bank Asya’ya ödendi.” Meğer Bank Asya’daki hesap hâlâ
duruyormuş. Bu hatayı sen-ben yapabiliriz; ama hükümetin hata yapma
lüksü yoktur. At izi, it iziymiş, senin
bunu araştırıp çocuğu temize çıkartman lâzımdı. CHP toplantı üstüne
toplantı yapıyor, KHK’lıları mağdurları topluyor Canan bilmem ne oğlu.
Fahrettin Altun’un evini gözetlettiren, izlettiren Canan KHK’lıları kurtarmaya çalışıyor. Hükümetin böyle
hatalar silsilesine girmeye hakkı var
mı? 2002’de halk devrim yapmış,
sana yetki vermiş 15 Temmuz’da da

canını siper etmiş millete bu hatayı
nasıl yaparsın?
Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız
için.
Ben de teşekkür ederim.

ATILLA ÖZDÜR:
15 TEMMUZ’DA KARANLIĞA
GÖTÜREN YOLU KAPATTIK
Hatırlar mısınız: Bir dönemin
Ankara Valisi Nevzat Tandoğan,
“Biz size ne verirsek onu kullanacaksınız… Bu memlekete komünizm lâzımsa, onu da biz getiririz!”
gibi laflar etmişti. Bayramlarımız
da, siyasî ve idarî sistemlerimiz
misali, hâkim güçlerin tepeden
indirmesidir. “Alın şu sizin bayramınız.” diyorlardı. Mesela 30
Ağustos Zafer Bayramı… Diğeri de
15 Temmuz… Kurtuluş Savaşı cephesindeki mücadelenin başarısıdır
30 Ağustos. Karanlığı açtıkları yolun kapatılmasıyla son bulan coşku
ve mutluluk. 15 Temmuz’da da bizi
karanlığa götüren bir yol açılmıştı,
biz o yolu kapattık! Kapattığımızda
da 15 Temmuz’un bayramı oldu.
Amaçları ne olursa olsun, neticeleriyle bizler için birer bayram. Bu
iki bayramın amaçları farklı olsa
da neticede bayramdır. Şen şakrak
da kutluyoruz. Allah bunları uzun
ömürlü ve hayırlı kılsın. Şehidlerimiz, umarım cennet-i âlâda
Peygamberimiz’in yanındadırlar.
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Tehdit Etme Ahmaklığı!
Sinami Orhan
Halil’imizi kim katletti? Meselemiz bu ve buradan ciğerinizin röntgenini çekebileceğimiz için soruyoruz: Halil Kantarcı’nın, Halil’imizin
katili kim?
O caddede tetiği çekeni kastetmiyoruz! Caddede etrafa ateş edilmesini
sağlayan 15 Temmuz darbesini kim/
ler yaptı, onu soruyoruz! Halil’imizin
katili, işte onlar!
***
Muz cumhuriyetlerinde bile görülemeyecek kadar bayağı, komik, plansız olarak harekete geçen darbeciler
kimler?
Darbenin en önemli ayağı ve davası olan cumhurbaşkanına suikast
davasında iki itiraf var, biri planı
yapan Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş, diğeri uygulayan Binbaşı Şükrü
Seymen’e ait. Açık açık “Darbe emrini uyguladık, darbeciyim.” dediler.
Fakat onlar bile otel baskınını kendilerinin yapmadıklarını söylediler,
“Darbeyi kabul etmişim, ölümleri
niye kabul etmeyeyim ama biz yapmadık!” dediler.
15 Temmuz’un başlangıcında
Genelkurmay Başkanlığı binasında,
komutan katında olanlar, sonrasında
143. Filo’da dönemin Genelkurmay
Başkanı’nın devamlı yanında olan,
emirlerini oraya buraya nakledenler
ise “Sabaha kadar komutanın emrinden başka bir şey yapmadım!”
diyorlar. “O halde komutan mı
darbeci?” sorusuna ise “Görmedim,
duymadım!” diyorlar. Darbeyi kabul
eden Sönmezateş ve Seymen’e de
“Niye kabul ettiler ki, garip…” diye
cevap veriyorlar. Ama Hulusi Akar’ın
(iki günde, birkaç saatlik çalışma ile
alınan) müşteki ifadesiyle darbeci
olarak yargılanıp, defalarca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar.
Savunmaları kâr etmedi. Evet, güçlü
savunma yaptılar; fakat darbenin
kalbinde yer alıp “darbeciler kim” sorusunun cevabını vermediklerinden
(bana göre tabii) bunu hak ettiler.
***
2015 yılının Mayıs ayına dönelim:
“-Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Özel, Mayıs ayının ilk haftası içinde
sağlık sorunları nedeniyle rapor aldı.
Özel, 9 Mayıs Cumartesi günü de,
GATA’da ameliyat oldu. Özel’in sağlık raporu nedeniyle Genelkurmay
Başkanlığı’na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar vekalet
etmeye başladı. Ancak bu gelişmenin
Türkiye’nin Suriye’ye gireceğine ilişkin
spekülasyonlarla aynı zamana denk
gelmesi yeni bir spekülasyona neden
oldu. Kulislerde, “Orgeneral Özel, ra-

15 Temmuz’un
başlangıcında
Genelkurmay Başkanlığı
binasında, komutan
katında olanlar,
sonrasında 143. Filo’da
dönemin Genelkurmay
Başkanı’nın devamlı
yanında olan,
emirlerini oraya
buraya nakledenler
ise “Sabaha kadar
komutanın emrinden
başka bir şey
yapmadım!” diyorlar.
“O halde komutan mı
darbeci?” sorusuna
ise “Görmedim,
duymadım!” diyorlar.
Darbeyi kabul eden
Sönmezateş ve
Seymen’e de “Niye
kabul ettiler ki, garip…”
diye cevap veriyorlar

por alarak istirahate çekildi. Hükümet
ile arasında anlaşmazlık olduğu için
görevini Hulusi Akar’a bıraktı. Raporun ardından geri dönmeyecek.” iddiaları ortaya atıldı. Ancak 9 Mayıs’ta
ameliyat olan Özel, bugün görevine
başladı.” (1)
Ultra Kemalist Tuncay Özkan
tarafından güle oynaya Akın İpek’e

satılan Kanaltürk’ün Ankara temsilcisi Faruk Mercan, Özel’in hasta/izinli
olduğu ve katılmadığı, yerine KKK
Hulusi Akar’ın vekalet ettiği MGK
toplantısı hakkında şunu yazdı 14
Mayıs’ta:
“-14 Mayıs Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ‘Bizim Kırmızı Kitabımızda
paralel diye bir şey yok.’ açıklaması
bütün devlet kurumlarına bir uyarı ve
tavsiye.”
Aynı gün “Vatan” gazetesi “GKB’den ince ayar” başlıyla şunu yazıyordu:
“- Genelkurmay Başkanlığı
da, Türkiye Milli Askeri Strateji
(TÜMAS) belgesini, kırmızı kitap
ile uyumlu hale getirmek için
çalışma başlattı. Genelkurmay›ın
güncelleştirme çalışmaları sırasında
geçmişteki tecrübeleri ve askerlerin
yargılanmalarını dikkate alarak,
«ince ayar» yaptığı belirtildi.
Buna göre, legal görünümlü
illegal yapıların toplumdaki ve
sivil bürokrasideki unsurlarıyla
mücadelede askeri bir görev tanımı

yapılmayacak. Hükümetin de, Genelkurmay’ın bu tutumunu uygun bulduğu dile getirildi.” (2)
2015 YAŞ toplantısında terfiler ve
atamalar normal şekilde devam etti.
2016 YAŞ toplantısı da normal şartlar
altında yapılmış olsaydı, darbeden
içeri atılmış yüzlerce subay yine atanacaktı, bununla alakalı çalışmalar
toplantıdan çok önce bitirildiğinden,
mahkeme savunmalarında bunlardan
çokça bahsedildi; “Madem darbeci
ve Fetöcüydüm niye terfi ettirdiler?”
diye…
Faruk Mercan’dan iki gün sonra
Cem Küçük de şunu yazdı:
“- Türk devletinin en büyük ve bir
numaralı düşmanı paralel yapı sapır
sapır dökülüyor. Hukukla bu çeteye
birer birer hesap soruluyor! Paralel
çetenin en az sızdığı ama Ergenekon
ve Balyoz operasyonlarıyla boşalttığı
alanlara kendi adamlarını yerleştirdiği kurumlardan biri de Türk Silahı
Kuvvetleri.
Birkaç gün önce Milli Savunma

yorum

Bakanı İsmet Yılmaz paralel çetenin
ordudaki yapılanmasıyla ilgili şunları
söyledi: “Binin üzerinde kişiyle ilgili
olarak ihbar gelmiştir. Bu ihbarlarla
ilgili, hem idari hem de Genelkurmay
Askeri Savcılığı tarafından soruşturmalar başlatılmıştır. Neticelendiğinde
elbette gereği yapılacaktır. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi içinde yer alan
bir yapının milli ordu içinde yer alması kabul edilemez.”
Subay kadrosunda binin üzerinde
paralel yapı mensubu var mıdır, emin
değilim. Yapılan istihbari çalışmalar
bu sayının 600-700 kişi civarında
olduğunu gösteriyor. Subay olmayan
diğer alt kadrolarda bu sayı biraz
daha fazla olabilir. İsmet Yılmaz’ın
dediği gibi Kırmızı Kitap’a girmiş bir
yapının milli ordu içinde olması kabul
edilemez.” (3)
Yukarıdaki yazıların olduğu
dönem, adı “İzmir Fetö Borsası Davası”nda geçen (2018 gibi basit bir
mahkemeye sürüldü sonra) İzmir
Savcısı Okan Bato’nun yolda tesadüfen bulunan flash disk ile başlattığı
soruşturma ve flash’ın içinde ismi
geçen “Kuzgun ve Şapka” kodlu
general ve albayın “itirafları”yla iddianame yazmaya başladığı dönem.
İsmet Yılmaz’ın “binin üzerinde
ihbar” dediğini, önüne geleni Fetöcü
yapan Cem Küçük’ün ise bu rakamı
abartı olarak gördüğünü unutmayın.
Darbe sonrasında TSK’nın (bu çok
bilmişlerin çok bilmiş laflarına rağmen) hallaç pamuğu gibi atıldığını
da!
Sene, 2015; darbeden bir sene
önce oluyor bunlar. Ne anlamamız
gerekiyor o halde? Darbe öncesinde
hiçbir şeyden haberlerinin olmadığını!
Şimdi dönelim günümüze. Büyük
vaveyla koparılarak tutuklanan
Serdar Atasoy’u; tam rütbesiyle Kara
Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Serdar
Atasoy’u hatırlayalım.
2020 YAŞ’ında tuğgeneral yapılarak KKK istihbaratının başına atandı,
2021 yılının Ocak ayının başında
emekliliğini istedi, emekli oldu ve
Ocak’ın sonunda da gözaltına alındı.
itirafçı oldu. “Büyük itiraflar” yaptı
denildi, Ankara 25. ACM tarafından
da etkin pişmanlıktan tahliye kararı
verildi. 8 Temmuz 2021 günü aynı
mahkemede bir sanık için tanıklık
yaptı. Ve olan oldu. Mahkemede
itirafların baskı altında alındığını
söyledi ve reddetti, tabii olarak da 9
Temmuz’da tekrar tutuklandı.
Serdar Atasoy darbeden seneler
sonra, kaç defa soruşturma geçirmesine rağmen KKK İstihbaratının
başına geçiyor, sonra tutuklanıp, itiraflarıyla tahliye ediliyor ve ardından
işkence diyerek o itirafları reddediyorsa… Beş sene boşuna geçmiştir
bir, içeride olmamasına rağmen
itiraflarını geri çekip hapse girmeyi
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15 Temmuz’un beşinci
senesinde, risk hala
mevcuttur. Bu risk, zor
kullanarak, askerin
veya başka güçlerin
sokağa çıkması
manasına gelecek
işlerden ötürü değil,
Erdoğan’ı birtakım işleri
yapması/yapmaması
noktasında “zor”a
sokma, sıkıştırma
anlamındadır; kapalı
kapılar ardında dönen
dolaplar yani. Milletin
görmediği noktalarda
ve dolap çevirenler de
“en kahraman Rıdvan!”
rolüyle hep karşımızda
olanlardır.

göze alabiliyorsa, bunda başka bir şey
vardır iki! Ve Halil’imizin katillerinin izi de buralarda.
***
15 Temmuz’un beşinci senesinde,
risk hala mevcuttur. Bu risk, zor kullanarak, askerin veya başka güçlerin
sokağa çıkması manasına gelecek
işlerden ötürü değil, Erdoğan’ı birtakım işleri yapması/yapmaması
noktasında “zor”a sokma, sıkıştırma
anlamındadır; kapalı kapılar ardında
dönen dolaplar yani. Milletin görmediği noktalarda ve dolap çevirenler de
“en kahraman Rıdvan!” rolüyle hep
karşımızda olanlardır.
“Aman provokasyona gelmeyelim,
Kurucu Önder’e (!) hiç laf etmeyelim,
edenleri engelleyelim, bilmediğiniz
şeyler var.” veya “mafya gruplarına
silah dağıtıldı” vezninde korku yayanlara inanmayın; velev ki İzmir
HDP saldırısı gibi hadiseler olmaya
başlasa da!
Bu ülkenin istikbalinde Kemalizm
yok olduğu gibi, onun abdest aldırılmış, revize edilmiş hali olan Gülenizm de yok! Korkular, bu odaklar
eliyle pompalanıyor.
Millettir esas güç; Akıncısı, Ülkücüsü ve “Kürt”üyle millet! Hangi tip
zorlamayla ortaya çıkarlarsa çıksınlar
fark etmez, Allah’ın izniyle ezer geçeriz!
Dipnotlar:
1) https://www.milliyet.com.tr/siyaset/genelkurmay-baskani-ozel-gorevine-basladi-2064079
2) http://www.gazetevatan.com/genelkurmay-dan-ince-ayar-790872-gundem/?f=mobil
3) https://m.star.com.tr/yazar/
dikkat-paralel-yapi-ordudaki-adamlarini-harekete-gecirmeye-ugrasiyor-yazi-1029255/

Düşünsene, şehid olmuşsun.
Aleyhine tüm söz ve
davranışlar derdest,
ihtirasların buhar,
bütün kaygıların duman,
herşey bir anda
tamam olmuş.
Şehidimiz Halil Kantarcı
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söyleşi: faruk hanedar

AV. HAMZA UÇAN:
28 ŞUBAT’IN SERMAYE,
MEDYA VE
BÜROKRASI AYAĞININ
YARGILANMASI IÇIN
SON 6 SENE!
Cuma günü Ankara 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yürütülen
ve kamuoyunda 28 Şubat darbesi olarak bilinen davanın temyiz
incelemesi neticesinde Yargıtay
16. Ceza Dairesi tarafından yerel
mahkemenin verdiği mahkûmiyet
kararının büyük ölçüde onanması
şeklinde bir karar verildi. Verilen
bu karar kamuoyunda ne şekilde
algılanmalı?
Burada şöyle bir durum söz konusu; bu millet kendi istikbâline
kurşun sıkan, Allah’a, Peygambere,
Kur’an’a ve inancına düşmanlık
eden insanların hukuk mekanizması
önünde cezalandırılma sürecine aç
bir millet. Hiçbir şekilde bu açlık
doyurulabilmiş değil. Bu açıdan 16.
Ceza Dairesi’nin vermiş olduğu kararı değerlendirirsek, alınan karar bu
milleti, bu bağlamda doyurur mu?
Kesinlikle doyurmaz. Basit bir örnek
verelim; bir kazan çorba yapacaksınız, kazan bulunan kaynar suya beş
bardak mercimek atmak gerekiyor
ama siz sadece bir bardağın 5’te biri
kadar mercimek atıyorsunuz. Burada
kıvamında bir çorba elde etmeniz
mümkün değil. Çünkü gereken malzemenin 25’te birini atmış oluyorsunuz ve bu şekilde eksik malzeme ile
yaptığınız çorbayı insanların önüne
koyarak; “Alın size çorba, bununla
karnınızı doyurun!” diyorsunuz.
Bu örneği niçin veriyoruz? 28 Şubat sürecinde sadece askerler darbeye teşebbüs etmedi, işin içinde sivil
bürokrasi, üniversiteler, ekonomi
ayağı ve medya ayağı vardı. Beşli bir
ayağın ittifakı ile yürütülmüş bir süreçti 28 Şubat. Ve bu durum Meclis
Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma
Komisyonu’nun 28 Şubat’ın darbe
olduğuna ilişkin yayınladığı raporda
da kesin bir şekilde yer aldı. Olması
gereken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Meclis Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun
hazırladığı nihai raporu ihbar olarak
kabul edip geniş kapsamlı bir soruşturma açmasıydı. Gerçek durumu
yansıtan bu soruşturmanın açılması
durumunda en az on bin kişinin
yargılanması gerekiyordu. Çünkü, o dönem TÜSİAD ve ekonomi
dünyasında yer alan bazı kuruluşlar

28 Şubat davasında
verilen hüküm,
caydırıcılık özelliğine
hiçbir şekilde sahip
değildir. Zira 10 bin kişi
yargılanıp en az 5 bin
kişinin cezalandırılması
gerekirken sadece
ve sadece 20 kişi
cezalandırılmıştır.
Bu sayı, 28 Şubat
darbecilerinin mağdur
ettiği ve 20 yıldan uzun
bir süredir halihazırda
cezaevinde bulunan
Müslümanların sayısının
kat be kat altındadır.
Kısa bir süre önce
103 amiralin darbe
içerikli bildirisini bu
gözle okumakta fayda
bulunmaktadır.
Geçmiş hukuk
tecrübeleri bizi
ümitsizliğe sevketse
de, Ayasofya’yı cami
olarak açan iradenin 6
yıl içinde tüm 28 Şubat
darbecilerini hukuk
mekanizması önünde
hesaba çekmesi
mümkündür.

açıklamalar yaptı. Medya ayağı bu
açıklamaları manşetlerine taşıdı. Askerler yargı mensuplarını bir salona
toplayıp bu manşetleri onlara okudu.
Yargı mensupları asker kişilerden
aldıkları “brifing”i mahkeme salonlarına taşıyıp Müslümanlara yüzlerce
müebbet yağdırdı. Sivil bürokrasi bu
ana kadar cereyan edip olgunlaşan
süreci alkışladı. 28 Şubat süreci böyle
bir süreçti. Beşte birin çok düşük bir
bölümü yargılandı, asker içinde de
en az bin kişinin yargılanması gerekiyordu. 200’ün altında kişi hakkında

soruşturma yürütüldü ve bu kişiler
mahkeme önüne çıktı. Dün itibariyle
yirmi kişinin altında bir ekip hakkında onanma sürecine geçildi. Ankara
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği,
Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin onamış
olduğu bu onama kararı darbecilerin
hukuk önünde hesaba çekilmesine
ilişkin küçük bir adım oldu. Cuma
gününe kadar böyle bir adım yoktu,
bugün böyle bir adımın atılması yine
yerinde ama hiçbir şekilde istenilen
amacı yerine getirmeye uygun değil.
Aradan 24 sene geçtiği düşünülürse, zamanaşımı sebebiyle bu
davanın açılması imkânsız hâle mi
geliyor yoksa hâlâ imkân var mı?
Hâlâ kaybedilmiş bir şey yok. 28
Şubat darbesinde rol alan insanlar
suça ilişkin bu adımları 765 sayılı
eski Türk Ceza Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde attı. Dolayısıyla zaman aşımı konusunda 765
sayılı eski Türk Ceza Kanunu geçerli.
Bu kanuna göre darbecilerin hakkında yürütülen hukuki süreç konusunda 30 yıllık bağlayıcı bir süre var,
zaman aşımı süresi 30 yıl burada.
Hâlâ altı yıllık bir süre var ve burada
olması gereken şu; hızlı bir şekilde
geniş kapsamlı bir soruşturma açılıp bu soruşturma ile medya, sivil
bürokrasi, ekonomi ve üniversite
çevresi olarak belirtilen yapılarda yer
alan diğer kişilerin etkin bir şekilde

tespit edilip, bu kişilerin de benzer
bir yargılanmaya tâbi tutulup hak
ettikleri cezaya çarptırılması. Bu süreç 6 yıla sığacak bir süreç mi? 5816
sayılı yasanın hukuk mekanizmasında uygulanma alanına bakarsanız üç
kere bitirebilirsiniz bu yargılamayı.
Çünkü, 5816 sayılı Atatürk’ün korunması hakkındaki kanunda, eğer o
kanuna aykırı bir “tweet” atmışsanız
hakkınızda bir ay içinde bir iddianame hazırlanır, ilk celsede cezalandırma yönünde mütalaa verilir, ikinci
celsede karar çıkar, üç ayda istinaftan
çıkar ve bir yıllık zaman diliminde
hakkınızdaki hüküm kesinleşmiş
olur. Darbecileri yargılayacak olan
yetkililer için de “Altı yıl içinde yeni
soruşturmayı nasıl sonlandırabiliriz.
Hükmün kesinleşmesi için altı yıllık
süre yeterli değil”, diyen bürokratlara
sunacağımız yol haritası açık. Yeni
darbe soruşturmasında 5816 sayılı
kanuna muhalefet eden kişilerin
mahkûm edildikleri dosyaları incelesinler, bu dosyalardaki süreci dikkatli
bir şekilde incelediklerinde altı yılda
üç ayrı darbe soruşturmasını kesinleşmiş mahkûmiyet hükmüne bağlayacak şekilde sonlandıracaklarını
görebilecekler. Ama maalesef Türkiye’deki hukuk mekanizması ve siyasetin cesur hareket edememesi altı
yılda bu soruşturmanın bitmeyeceği,
akamete uğrayacağını gösteriyor.

söyleşi
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YARGITAY, 28 ŞUBAT DAVASINDA
14 SANIĞA VERILEN
MÜEBBET HAPIS CEZASINI ONADI

Yine de yukarıda bahsettiğimiz sürecin işlemesi teknik olarak mümkün.
Bu yapılmadığı müddetçe 28
Şubat ile hesaplaşıldığı sadece bir
iddiadan ibaret kalmayacak mı?
Başında da söylediğim gibi darbecilerin tamamına yönelik, beş
ayağın tamamına yönelik etkin bir
darbe soruşturmasının, yargılamasının yapılabilmesi için altı yıllık
süre oldukça makul. Bağımsız bir
mahkemede bu süreç yürütülebilir.
Aksi takdirde verilen karar istenilen
amaca ulaşmaktan uzak olur. Çünkü,
mahkeme kararları caydırıcılık özelliğine sahip olan kararlardır. Verilen
bu karar, saydığım beş ayakta yer
alan insanları darbeci şekilde düşünmekten alıkoyan bir karar mıdır,
kesinlikle değil. Fatih Altaylı diye bir
herif var, bu herif 28 Şubat sürecinde
üniversite önlerinde hakkını arayan
üniversite öğrencilerine fahişe demiş
birisidir. Bu şahıs, sokakta inancı
gereği takke ve cübbe giyen insanlar
hakkında (ki bunu köşesinde yazı
olarak da yayınlamıştır); “Kendime
yeni bir iş buldum, sokağa çıkacağım
kılık kıyafet kanununa aykırı hareket
eden insanların hepsini tespit edip
karakola götüreceğim.” diyen bir tip.
Fatih Altaylı, “Bu karardan sonra
artık bir daha bu şekilde darbeye
yönelik söylemlerde, eylemlerde
bulunmaktan vazgeçmiştir.” diyebilir
miyiz, kesinlikle diyemeyiz. Kısa bir
süre önce yine başörtülü bir gazeteciye hakaret etti. Olması gereken
etkin, istikbâle yönelik bir süreçtir.
Bu süreç nasıl işletilmeli?

Darbe yargılamaları, ulaşılmak
istenen amaç açısından çift yönlü
yargılamalardır. Bu amaçlardan ilki,
devletin kendi otoritesine yönelik
saldırıları bertaraf edip bir daha
kendi aleyhine bu tehdit edici ve
kışkırtıcı adımların atılmasını engellemeye yöneliktir. İkinci amaç
ise, darbecilerin mağdur ettikleri
insanların mağduriyetlerinin küllî
anlamda giderilmesidir. Bu nedenle,
bir darbe yargılamasında yukarıda
bahsettiğimiz iki amacı gerçekleştirmeye müsait bir yargılama yapılmamışsa buradan çıkan sonuç söz
konusu yargılamada çıkan kararın
(caydırıcılık) özelliğinden yoksun
olduğudur. Bu bağlamda, 28 Şubat
davasında verilen hüküm, caydırıcılık özelliğine hiçbir şekilde sahip
değildir. Zira 10 bin kişi yargılanıp
en az 5 bin kişinin cezalandırılması
gerekirken sadece ve sadece 20 kişi
cezalandırılmıştır. Bu sayı, 28 Şubat
darbecilerinin mağdur ettiği ve 20
yıldan uzun bir süredir halihazırda
cezaevinde bulunan Müslümanların
sayısının kat be kat altındadır. Kısa
bir süre önce 103 amiralin darbe
içerikli bildirisini bu gözle okumakta
fayda bulunmaktadır.
Geçmiş hukuk tecrübeleri bizi
ümitsizliğe sevketse de, Ayasofya’yı
cami olarak açan iradenin 6 yıl içinde tüm 28 Şubat darbecilerini hukuk
mekanizması önünde hesaba çekmesi mümkündür.
Teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.

Eski adıyla Yargıtay 16. yeni
adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi,
28 Şubat davasına ilişkin temyiz
incelemesini tamamladı.
Dairenin kararında, 28 Şubat
1997'de birtakım sivil toplum
kuruluşlarının yanı sıra basın
yayın kuruluşları, üniversiteler,
sendikalar, sermaye çevreleri,
sivil bürokrasi ve yargı mensuplarının desteğiyle, Milli Güvenlik
Kurulu toplantısında alınan kararların hükümete dayatıldığı ve
seçilmiş bir hükümetin işlevsiz
hale getirildiği ifade edildi.
Söz konusu süreçte yaşananların anlatıldığı kararda,
suçun icra hareketleri üzerinde
müşterek hakimiyet kurdukları
tespit edildiği belirtilen sanıklar
Ahmet Çörekçi (Eski Türk Hava
Kuvvetleri Komutanı), Aydan
Erol (Eski Koramiral), Cevat
Temel Özkaynak, Çetin Doğan
(Eski Orgeneral), Çetin Saner
(Eski Kolordu Komutanı), Çevik
Bir (Orgeneral), Erol Özkasnak
(Eski Tümgeneral), Fevzi Türkeri
(Eski Orgeneral), Hakkı Kılınç
(Eski Korgeneral), İdris Koralp
(Tugay Komutanı), İlhan Kılıç
(Eski Türk Hava Kuvvetleri),
Kenan Deniz (Tümgeneral),
Vural Avar (Eski Korgeneral) ve
Yıldırım Türker (Eski Korgeneral), olay tarihinde yürürlükte
bulunan 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu'nun 147. maddesindeki
"Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti
vekilleri heyetini cebren ıskat
veya vazife görmekten cebren
men etmek" suçu bakımından

"müşterek fail" olarak sorumlu
tutuldu.
Daire, bu 14 sanık hakkındaki
müebbet hapis cezalarını onadı.
Daire, yerel mahkemede 765
sayılı Türk Ceza Kanunu'nun
147. maddesinde belirtilen
"Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti
vekilleri heyetini cebren ıskat
veya vazife görmekten cebren
men etmek" suçundan müebbet
hapis cezası verilen sanıklardan
eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal,
dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr.
Halil Kemal Gürüz, eski Deniz
Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin
Erdal Şenel'in eylemlerinin de
bu suça yardım kapsamında
olduğu gerekçesiyle bozulmasına
hükmetti.
Yerel mahkemede "Türkiye
Cumhuriyeti hükümetini cebren
düşürmeye ve devirmeye iştirak"
suçu bakımından "gizli ittifak"
suçunu işlediklerine ancak 765
sayılı Kanun'da 10 yıllık asli
zaman aşımı süresi nedeniyle
dosyalarının düşürülmesine
ve beraatine hükmedilenlerin
de arasında olduğu sanıklar
İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin
Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal
Karabay, Metin Yaşar Yükselen,
Orhan Yöney, Refik Zeytinci,
Şevket Turan, Şükrü Sarıışık
ve Yücel Özsır'ın dosyalarının
bozulması kararlaştırıldı.
Daire ayrıca 37 sanık hakkındaki beraat kararını onadı.
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Necip Fazıl’da Sünnet Edebi
Kâzım Albay
Edeb önce anlayışta tecelli etmektedir. Allah Resulünün Abdullah
b. Abbas’a “Onu dinde fakih kıl.”
duasında ve İmâm-ı Âzam’ın fıkıh
tanımında, fıkhın ahlâkı da içerdiği
görülmektedir. Ahlâk dâvasıyla iç
içe olan fıkıh kavramı, kelime olarak
da fehm-anlayış mânasınadır. Bu
minvalde fıkhu’l-hadis kavramının
tanımını da vererek Necip Fazıl’ın
ideolojisinde sünnet vurgusuna temas
edeceğim. Fıkhu’l-hadis: “Hadis metninin içerdiği mânalar ve bunların
hakkıyla anlaşılmasıdır.”(1)
Hadis ilmi ve usûlü hakkında
hatırı sayılır bilgiler serdeden ve Büyük Doğu Külliyatı’nda binlerle ifade
edilen sayıda hadis kullanan Necip
Fazıl’ın hadis ve sünnetin anlaşılması
ve yorumlanmasında da bir yöntem
sahibi olduğu görülmektedir. Onun,
cemiyet faydası açısından hadislere el
attığı ilk planda akla gelse de, hadislerden bir kâinat görüşü ortaya çıkardığını, psikolojiden sosyolojiye, emeğin hakkından kadın ve aileye kadar
bütün insan ve toplum meselelerinin
hallinde hadislerden istifade ettiğini
görmekteyiz.
Necip Fazıl, İman ve İslâm Atlası
eserinin “sünnet edebi” bahsinde,
Resuller Resûlünün sünnetlerini
“manzume” diye niteleyerek onları
üç sınıfa ayırır: “İbadet sünnetleri,
içtimaî ve umumî hayat sünnetleri,
ferdî ve hususî hal sünnetleri.”(2) İlk
iki kategorinin kat’î ve mecburî olduğunu belirterek üçüncü kategorinin
“sünnet edebi” veya “edep sünnet”i
olarak isimlendirilebileceğini ifade
eder. Farz mânasında olmayan bu
sünnet çeşidi için, “Sünnete riayet,
kutsiliğini ve üstünlüğünü doğrulama şuurunu asla kaybetmeksizin
her zaman ve mekânda yerine getirilemeyebilir.” diyen Necip Fazıl, bu
durumda kişinin şefaatten mahrum
kalacağının söylenmesini ise “yobaz
iddiası” olarak niteler. Necip Fazıl,
Allah’ın Resûlünün küfür hariç, her
günahı işleyene şefaat edeceği hakkındaki hadislerine işaret ederek, “Bu
rahmeti “suret-i hak” edasıyla kısmak
kimin haddine!..” diyerek yorumunu tamamlar.(3) Burada şekilcilik
ve bilhassa bazı sünnet ibadetlerine
odaklanıp şeriatın maksatları ve külli
emirlerini unutmak eleştiriliyor. Bir
sünneti yerine getirirken cihat, ilim,
içtimaî vazifeler vs.nin ihmali ve de
rahmeti kesici olmak kınanıyor.
Dinin edep demek olduğunu ve
edebin de usûl olduğunu biliyoruz.
Necip Fazıl’ın ahlâk ve usûl davasını
başa aldığı ise mâlûmdur. “Muradı

Hadis ilmi ve usûlü
hakkında hatırı sayılır
bilgiler serdeden
ve Büyük Doğu
Külliyatı’nda binlerle
ifade edilen sayıda
hadis kullanan Necip
Fazıl’ın hadis ve
sünnetin anlaşılması
ve yorumlanmasında
da bir yöntem sahibi
olduğu görülmektedir.
Onun, cemiyet faydası
açısından hadislere el
attığı ilk planda akla
gelse de, hadislerden
bir kâinat görüşü
ortaya çıkardığını,
psikolojiden sosyolojiye,
emeğin hakkından
kadın ve aileye kadar
bütün insan ve toplum
meselelerinin hallinde
hadislerden istifade
ettiğini görmekteyiz.

kestirebilmek” davasını müdrik Necip
Fazıl, sünnetin şekline bağlı kalırken
ruhunu, murat ve maksadını da ortaya koyar. Her bir cümle ve kelimesini
tahlil etmeye çalıştığımız “sünnet
edebi” bahsinde Üstad şöyle der:
“Sünnete riayette usûl, onu dış
şekline yüzde yüz bağlı kalarak içi ve
muradıyla benimsemek ve muradın
tam gerçekleşip de şekilde bazı farklar
olabileceği yerlerde hududu korumayı
bilmektir. Diş temizliği ve duş altında
gusül buna misal… Yoksa tatbiklerin
kabuk tarafında kalıp cevherine ulaşamamak, hiçbir netice elde edememeye varır.”(4)
Diş temizliği için misvak yerine
sıhhi diş fırçalarının kullanılabileceğine ve gusülde bedenin önce sağ sonra
sol tarafı yıkama usulüne yukardan
suyu püskürten duşun altında gerek
kalmadığına daha önceki bahislerde
dikkat çeken Necip Fazıl, burada da
başka bir mevzuya değinerek, hadisleri anlama ve yorumlama mevzuunda,
edep tavrıyla birlikte fıkhu’l-hadis
ilminden pay sahibi olduğunun örneklerini bize sunar. Şöyle ki:
“Kâinatın Efendisi kabak yemeğini seviyordu diye onu seven ve yiyene
ne mutlu!.. Fakat başka bir garazı
olmadan “benim tab’ıma uymuyor”
diye yemeyeni suçlamak ve onun fer-

dî hürriyet hakkını kesmek de sünnet
sahibinin rızasına uygun değil…”(5)
Necip Fazıl, “Benden size bir hadis
nakledilir ve o sizin içinizi açar, sizi
ferahlatır, size hoş gelirse, bilin ki, o
benimdir; aksine içinizi kapar, sizi
sıkar, size giran gelirse benim değildir.” meâlindeki hadisi de bu bahiste
“mucize hadis” diye ele alır. Bu hadisle ilgili günümüz hadisçilerinin yapamayacağı onun derinlikli yorumları
ise müstakil bir yazı mevzuudur. Bu
bahsin sonunda ise edep sahasındaki
sünnetlerde vicdanî bir mutabakat
şartı ile ferde rahmet gözüyle bakmanın ve “yobazın kızılcık sopasını
kırıp yerine yalnız rüzgârı olan bir
güvercin tüyünü vermek” metodunun
üzerinde durur ve “Din böyle yürür
ve sünnetten gaye böyle devşirilir.”
diye neticeyi hülasa eder. Tebliğ dilinden ziyade telkin ve sanat diline işaret
etmiş olur.
Birçok hadisçinin halletmekte zorlandığı ve ihtilafu’l hadis gibi hadis
ilimlerine ihtiyaç duyulan noktaları
Necip Fazıl’ın hiçbir zâhîrî ölçüyü de
feda etmeksizin hikmet ve maslahat

ile harmanlayarak süratle ve edeplice
(hem ölçülere riayet hem sanatçı dili
ile) hallettiğini müşahede etmekteyiz.
İlim ve marifetin birlikteliğinden doğan böyle güzel yemişlere her zaman
ihtiyacımız vardır.
Hadis, ahlâk ve fıkıh alâkası üzerinde iken şu zarurî bilgi notunu
da verelim. Dünya görüşü-ideoloji
“İslâm fıkhı” demek olup başta İdeolocya Örgüsü ve Başyücelik Devleti
gibi eserleriyle hikmet-i teşrîye misal
olan BD-İBDA dünya görüşü ise çağımızda İslâmî ölçülerden süzülme
petektir, kuşanmamız gereken “fıkıh-anlayış”tır.
Dipnotlar
1-Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, İFAV Yayınları, İstanbul,
2019, s.86.
2-Necip Fazıl Kısakürek, İman ve
İslâm Atlası, Büyük Doğu Yayınları,
İstanbul, 1981, s.216.
3-Kısakürek, a.g.e., s. 217.
4-Kısakürek, a.g.e., s. 217.
5-Kısakürek, a.g.e., s. 217.
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Türkiye Afganistan’da Nereye?..
İbrahim Tatlı
Bilindiği gibi Amerika Afganistan’dan çekiliyor. 20 yıldır işgale karşı
mücadele eden Taliban savaşı kazanmış görünüyor. Kabil’deki havaalanın
güvenliğinin Amerika’dan Türkiye’ye
devredilmesi kararlaştırıldı. Türkiye
de bunu kabul etti. Şimdi birileri
“Taliban haklıdır, Türkiye Amerika’nın emriyle orda bulunacak.” diyor.
Genelde selefî olduğunu iddia eden
kesimlerle, keskin İslamcılık oynayan
cücüklere ait olan bu iddialar vesilesiyle bu hadiseyi değerlendirmek
iktiza etti.
En başta Taliban’ı konuşalım. Keskincilik oynayanların çok yücelttiği
Taliban, Amerika’ya karşı verdiği
mücadeleyle bütün Müslümanlara
örnektir. Bunu kimse inkâr edemez.
Haricîliğe varan halleriyle insanları
iğrendiren selefî kesimlerden uzak,
Ehli Sünnet menşeli bir harekettir,
bu da doğru. Öte yandan savaş bitip
de iş devlet ve medeniyet inşasına
gelince maalesef son derece yetersiz,
kısmen de selefîleri andıran donuk
tavırlarıyla eksik bir örnektir. Kimse
unutmasın ki, Sovyet işgaline karşı 10
yıl destansı mücadele vermiş ve Afganistan’ı kurtarmış olan Mücahidler
de Taliban’dan farksız değillerdi.
Şöyle bir hatırlayalım kimdi onlar?
Gulbeddin Hikmetyar, Ahmed Şah
Mesud, Burhaneddin Rabbanî…
Bu isimler bir zamanlar, şimdiki
Taliban’dan daha meşhur ve prestijli
liderlerdi. Çok zor şartlarda savaştılar
ve kazandılar. Nihayet Kabil’i de aldıktan sonra iş devletleşmeye ve medeniyet inşasına gelince tökezlediler.
Tacik asıllı Mesud ve Rabbanî’nin üstünde mücahidlerin ilk geçici devlet
başkanı olan Peştun asıllı Müceddidî’nin yerine 1992 yılında Tacik asıllı
Rabbanî’nin gelmesi Mücahidleri
birbirlerine düşürdü. Görünüşte eski
suçlarından dolayı Özbek asıllı Dostum’u Mesud’dan isteyen Hikmetyar,
Dostum’la ittifak sayesinde Kabil ele
geçirildiği için buna yanaşmayan
Mesud’a düşman olmuştu. O zamanlar bazı İbda bağlıları da kısmen
keskincilik hatasına düşerek Hikmetyar’ı desteklemişti, neyse ki çok
sürmedi. Sonra gün geldi o Hikmetyar soluğu İran’da aldı. Siyaset böyle
bir şey arkadaş, hayatta kalmak için
zaruretlere başvurmakla fırsatçılık
arasında gider gelirsin. Stratejist mi
oportünist mi olduğun işin sonunda
belli olur. Her neyse, gerçekte etnik
olarak Tacik ve Peştun düşmanlığı da
denebilecek bu hadisede Pakistan,
Kabil’i Mesud’dan almaya çalışan ve
rahatça sivil halkı bombalayan Peş-

tun asıllı Hikmetyar’a destek verdi.
Sovyet işgali ve öncesinden beri Pakistan Peştunlar üzerinden Afganistan’ı nüfuzuna almak istiyordu bunu
unutmayalım. Belki Rabbanî başkanlığında bir hükümetin önünü kesmek
için Pakistan’ın müdahalesi olmasa o
kargaşa olmazdı denebilir ama Pakistan olmasa zaten Afganistan’da cihad
da zor olurdu, o da ayrı bir gerçek.
Herkesin kendine göre haklı olduğu
tuhaf bir kavga.
Sonuçta muzaffer Mücahidlerin
devlet macerası fiyaskoyla sona erdi.
1996 yılında Peştunlar’a dayanan
ve arkasında Pakistan’ın olduğu
Taliban bu kargaşaya son vererek
Afganistan’a hâkim oldu. Aslında
Pakistan işi karıştırıp istediği sonuca
ulaştı desek pek abartılı olmaz kanaatindeyim. Her neyse, bütün bu olanlar yüzünden Taliban hareketi her ne
kadar Peştunlar için çok sevimliyse
de Tacikler ve geri kalanlar için hiç
de öyle değildir ve bu bakış zor değişir.
Peki şimdi ne olur? Taliban Peştunlar’ın yaşadığı her yerde kolayca

hâkim olur, ama diğer kesimler
Taliban’ı kolayca kabul etmez. Yıllarca Amerika’ya karşı savaşmış olan
Taliban, onlar nazarında mücahid
ve kahraman olarak görülmüyorlar.
Hatta Hikmetyar’ın 1992’de Kabil’i

bombalamasından beri Peştun liderlere bakışları şüphelidir. Esasında,
kurmaya çalıştıkları rejimlerinin
Peştunlar tarafından yıkıldığı düşüncesinden dolayı ağır travma geçirmiş
olan Tacik ve Özbekler’in her şeyi
unutmalarını beklemek safdillik olur.
Bu durumda Taliban Afganistan’ı
nasıl yönetecek ve mevcut Afgan
hükümeti Taliban’la uyuşmak için
hangi şartları ileri sürecek? Cevabı
zor bir soru, eğer ülkenin kendi içine
kalırsa. Yoksa cevabı basit: Türkiye ve
Pakistan kafa kafaya verip anlaşırsa
işler yoluna girer. Pakistan etkisindeki Taliban ve Türkiye’yle arası çok
iyi olan mevcut hükümet mecburen
ağababalarını dinleyecektir. Eğer Taliban Pakistan çizgisinden çıkmışsa
yahut çıkarsa Türkiye’nin o zaman
başı ağrır ve hemen Afganistan’ı terk
etmek gerekir.

yorum

Onca acıdan sonra Taliban’ın kucaklayıcı olması şarttır. Bunun için
de devlet ve medeniyet fikri zarurettir. Şeriatın haram saydığı şeyleri
yasaklamakla iş bitmiyor. İnsanlara
yaşamaktan memnuniyet duyacakları
bir hayat teklifiyle gelmek gerekiyor.
Üstad Necip Fazıl Afgan cihadının
başladığı yıllarda yani bundan 40 yıl
önce kendisinden yardım istemeye
gelen Mücahid liderlerden İdeolocya
Örgüsü isimli eserini dillerine tercüme ettirmelerini istemişti ve mealen
demişti ki: “Rus’u kovarsınız, ondan
sonra ne yapacağınızı bu kitap öğretir”. O sırada sadece savaşı zaruret
gören ve ilerisini hesab edemeyen
Mücahidler maalesef bu ikazı dikkate
almadı. Kızıl Ordu’nun çekilmesinden sonra Üstad’ın haklılığı anlaşıldı.
Bütün İslam âlemi bu kahramanların
devlet ve medeniyet inşasını beceremeyip birbirine girmesini üzülerek
seyretti. 1996’da asayişi sağlayan Taliban döneminde en azından içerde
kavga olmaması bile bir kazanç sayıldı, artık gerisini siz düşünün. İslamî
bir dünya görüşü ve tatbik fikri
olmadan bir yere varılamayacağı bu
pratikten açığa çıkmış oldu ama çoğu
Müslümanın ve de İslamcı mücadeleyi kirleten “serbest radikaller”in
gözünde İslam’ın hakim olduğu bir
devlet düzeninin bu zamanda yaşamasının mümkün olmadığı kanaati
oluştu.
İbda Mimarı’nın Adalet Mutlak’a konferansından bir hatırlatma
yapmanın yeridir: “Silâhlar sustuğu
zaman, gazetecinin konuşacak bir lafı
kalmıyor… Sen şuraya geldin, senin
hiçbir düşmanın da yok, sen buraya
nasıl bir şey teklif ediyorsun? Hangi
düşünceyi teklif ediyorsun? Şimdi böyle bir durumda kalır kalmaz herkes
kendine düşman aramaya başlıyor,
çünkü düşman yoksa, kendi de yok
gibi bir vaziyette…” Mesaj net değil
mi? 40 yıllık savaş ve acıdan sonra
mazlum ve yiğit Afgan halkının hem
huzurlu hem de izzet sahibi olarak
yaşaması Taliban hareketinin tavrına bağlıdır. Verdikleri mesajlarla bu
yönde işaretler gösteren ve bizleri de
umutlandıran Taliban’ın hem ülke
yönetiminde hem de dış siyasette bu pek keskinci kütükleri
sevindirmeyecekleri ihtimali
güçlü görünüyor.
Peki, Amerika bunca yıllık
uğraş ve zarar ziyandan sonra
ne diye apar topar çekiliyor
ve Türkiye’yi buyur ediyor?
Dikkat edin buyur ediyor, dedim. Çünkü bu Türkiye için
tarihî bir fırsattır. Erdoğan
Macaristan ve Pakistan’la bu
işi yaparım mesajıyla ve Taliban’ı ciddiye aldığını gösteren
beyanlarıyla bu işten bütün
Müslümanların kârlı çıkacağı
bir siyasetin işaretini verdi. Türkiye ve Pakistan o
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İki zıt rüzgâr
arasında Türkiye
ve İslam âleminin
güçlenebileceği böyle
bir zemin, yatırım için
son derece müsait.
Tabii ki çöpsüz üzüm
değil ama Amerika’ya
karşı savaşmış güçlü
bir İslamî yapıyla
tamamıyla bağımsız
ve Müslümanların
istikbalini gözleyen bir
siyaset çerçevesinde
muhataplık büyük
kazançlara gebedir.

ülkede en kalabalık olan Tacik ve
Peştunları bir koalisyon halinde bir
araya mı getirir ne yapar bilemem
ama içerde çatışma olmasına mâni
olurlar. Veya onlar işin içindeyken
büyük çatışma zor olur. Amerika’nın
sadece yenilip kaçtığını düşünmek
doğru olmaz. Daha önce Irak ve
Afganistan işgaliyle İran’ın önünü
açan ve İslam âleminin başını ağrıtan Amerika, Türkiye ve Taliban
arasında çatışma olsun diye çekilmiş
olamaz. En fazla Türkiye Kabil’den
bana ne der, çekilir ve her şey ortada
kalırdı. Ufuktaki Çin tehdidini fark
eden Amerika, Çin’i ekonomik ve
askerî olarak dizginleme çabası içinde. Okyanus yönünden Güney Kore,
Hindistan, Tayvan ve Avustralya ile
ittifak kurmaya çalışıyor. Belki ilerde
Filipinler de bu çabanın içinde yer
bulacak. Yaşlı Japonya buna yanaşmadı. NATO zirvesinde de Avrupa
Amerika’yı Çin’e karşı yalnız bıraktı.
Rusya Çin’le dost durumda. Geriye Orta Asya’daki Türk devletleri

ve İslam âlemi kalıyor. Çin’e karşı
sağlam bir blok yahut denge unsuru
olabilecek başka bir şey ortada
yok. Önderlik kabiliyetine sahip
Türkiye’nin yanında Pakistan’ın
olması sayesinde Afganistan’da barış
ve huzurun sağlanması mümkün ve
bu iş birliğinin Türk devletlerini cezbedeceği de açıktır. İslam âleminin
Türkiye liderliğinde ayağa kalkması
için sıçrama tahtası olabilecek bu
zemin son derece değerlidir. Ayrıca
Amerika’nın çekilmesine sevinirken
Amerika’yı bile korkutan Çin tehdidinin büyümesi karşısında yalnız kalırsak iş nereye varır diye düşünmeliyiz.
Başyücelik devletinin güçlenmesi için
dış siyasette ahmak fil Amerika’yı
gütmesini emreden Üstad bir yanda,
Erdoğan’ın kahraman Taliban’a karşı
Amerika’nın emriyle Afganistan’a
koştuğunu düşünen kütükler bir
yanda. Bugüne kadar İngiltere, İsrail,
İran ve Çin tarafından tepe tepe kullanılan Amerika, yeni farkına vardığı
Çin tehdidi karşısında alelacele bu

oyunu kursa ve bir şeyler elde etse
bile bizim daha kazançlı çıkmamız
için bu fırsat ganimettir.
Türkiye ve Pakistan’ın Çin’le yakın ilişkilerinden dolayı öyle mi olur
böyle mi olur diye şüphe ileri sürerek
işin içinde başka oyunlar aramaya
gerek yok. Bu iki ülkenin Amerika’yla ne kadar yakın ilişkileri olduğu
da açık. Birdenbire Çin’e karşı savaş
açacak değiller. Amerika’nın Çin
korkusu ve Çin’in ekonomiye dayalı
yayılma planı arasında iki taraftan da
istifade etmeyi becerecek olana yol
açıktır. İstikbali için yatırım yapmak
her devlet için hayatî derecede
önemlidir. İki zıt rüzgâr arasında
Türkiye ve İslam âleminin güçlenebileceği böyle bir zemin, yatırım için
son derece müsait. Tabii ki çöpsüz
üzüm değil ama Amerika’ya karşı
savaşmış güçlü bir İslamî yapıyla tamamıyla bağımsız ve Müslümanların
istikbalini gözleyen bir siyaset çerçevesinde muhataplık büyük kazançlara
gebedir.
Dileriz savaştaki cesaret ve metanetine şahit olduğumuz Taliban, feraset ve basiretle yüzümüzü güldürür.
Ve yine dileriz ki Türkiye Mısır’daki
Müslümanlara laiklik, demokrasi zırvalaması yaptığı gibi, Afganistan’daki
Müslümanlara da, üstlerine bomba
yağdırıp hürriyet ve demokrasi getirdiğini söyleyen kafirlerin yalanlarını
gevelemez. Belki mazlum ve vakur
Afganistan’da İslamî bir nizam kurma çabasında hisse sahibi olur. Aksi
halde ahmak filin yükünü sırtlanmış
olur.
Son olarak herkesten ve özellikle
keskincilik oynayan sazanlardan beklentimiz, Müslümanlar çatışacak diye
ellerini ovuşturmak yerine onların
ittihadı için dua etmeleridir.
Allah Müslümanlara hürriyet ve
hâkimiyet versin. Amin!
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RUSYA,
AFGANISTAN’DAKI
DIPLOMATLARI
GERI ÇEKTI

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde görevli Rus diplomatlar Özbekistan’a tahliye edildi.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yusuf Kabulcanov, yaptığı yazılı
açıklamada, "Şu anda Afganistan'ın
Hayratan kentinde bulunan Rusya
Federasyonu Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar güvenli
şekilde Özbekistan’a tahliye edildi."
ifadesini kullandı.
Son dönemde Taliban'ın Özbekistan sınırı yakınındaki Afganistan'ın
bazı bölgelerini ele geçirmesi üzerine
iki ülke sınırındaki durum gerginleşti.
Taliban saldırılarından kaçan bazı
Afgan askerleri Özbekistan topraklarına sığınmıştı.

“ULUSLARARASI
BASKI LAZIM”

ABD KOMUTANI MILLER ISTIFA ETTI

Afganistan'daki ABD güçlerinin komutanı olan General
Austin Scott Miller'ın görevi
bıraktığı bildirildi.
Böylece Miller, ABD'nin
ülkede bulunan son dört yıldızlı
generali olmuş oldu.
Bununla birlikte "ABD'nin
Afganistan güçlerinin komutanlığı" askeri makamı da son
bulacak.
Miller, Afganistan'da yalnızca
ABD güçlerinin değil, NATO
kuvvetlerinin de genel komutanlığı görevini yürütüyordu.
ABD'nin Afganistan'da halen
varlığını sürdüren güçleri de
CENTCOM Komutanı General
Kenneth McKenzie liderliğine
geçecek.

BORIS JOHNSON:
AFGANISTAN’DAKI
MISYONUMUZ
SONA ERDI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Afgan hükümeti ile ülke genelinde kontrolünü genişletmeye çalışan
Taliban arasında bir anlaşma yapılması için uluslararası baskı uygulanması
çağrısında bulundu.
Austin, konuyla ilgili olarak yaptığı
açıklamada, "Afganistan'daki güvenlik
durumu, çatışmayı sona erdirecek bir
siyasi anlaşma için uluslararası baskının güçlendirilmesini gerektiriyor.
Tüm dünya, bu baskıyı sürdürerek yardım edebilir" dedi.

haber

İngiltere Başbakanı Boris
Johnson, Afganistan’daki İngiliz
kuvvetlerinin büyük çoğunluğunun çekildiğini ve Afgan ordusunu eğitmekle görevlendirilen
750 askerin ülkeyi terk ettiğini
söyleyerek, ülkesinin Afganistan’daki askeri misyonunun sona
erdiğini bildirdi.
Johnson, bugün Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, ABD
ve NATO’nun çekilmesinden
sonra müttefik misyonunun bir
parçası olan İngiliz kuvvetlerinin çekildiğini dile getirdi.
Afganistan’daki İngiliz
askerinin çoğunun ülkeden ayrıldığını belirten Johnson, güvenlik nedeniyle
tamamen çekilmenin
kesin tarihini
vermedi.

Doha Anlaşması ve
ABD'nin çekilme süreci
ABD ile Taliban arasında 29
Şubat 2020 tarihinde imzalanan
anlaşma kapsamında, ABD ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.
ABD ile Taliban arasında
imzalanan anlaşmada, ABD
ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti. Anlaşma
imzalandığı dönemde ABD'nin
ülkede yaklaşık 13 bin askeri
bulunuyordu.
2020 Haziran ayı ortasında
ABD, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına
düşürdü.
2020 Temmuz ortasında
ise ABD, anlaşma kapsamında
Hilmend, Uruzgan, Paktika ve

Lağman vilayetlerinde bulunan
toplam 5 büyük askeri üssü
kapattı.
15 Ocak tarihinde ABD Afganistan'daki asker sayısını 2 bin
500'e düşürdü.
20 Ocak 2021 tarihinde resmi
olarak göreve başlayan Joe Biden
yönetimi ise, çekilme sürecinin
Mayıs ayında başlayacağını ve 11
Eylül 2021 tarihine kadar bitirileceğini ilan etti.
Temmuz ayı itibariyle ABD,
başta Bagram Üssü olmak üzere
Afganistan'daki önemli merkezlerini terk etti. Yabancı güçlerin
büyük çoğunluğu da Afganistan'dan ayrıldı.

TACIKISTAN
MOSKOF’TAN YARDIM ISTIYOR
Tacikistan'in daveti sonrası Rusya'nın Afganistan
sınır hattına asker konuşlandıracağı ifade ediliyor.
Afganistan sınırındaki
"güvenlik endişelerinden"
dolayı Tacikistan, Rusya'dan resmen askeri destek
talebinde bulundu.
Sınır hattındaki güvenlik sorunlarına karşı
Tacikistan'ın Rus askeri
desteğini bölgede görmek
istediği, destek talebini
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü kapsamında
bu talebi Rusya'ya ilettiği
belirtildi.
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ)
Sovyetler Birliği'nin dağıl-

ması sonrası eski Sovyet
ülkelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Halihazırda Ermenistan, Rusya, Kırgızistan, Belarus, Tacikistan
ve Kazakistan örgüte üye.
Afganistan ve Sırbistan ise
gözlemci statüsünde.
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Aşı Diktatörlüğüne Selâm: Heil Yüksel Aytuğ!
Oğuz Can Şahin
Yüksel Aytuğ’un 13 Temmuz Salı
günü Sabah’ta bir yazısı yayınlandı.
Başlığı şöyle: “Aşıyı reddedene uzaktan iğne atılsın!”
Yazının hemen girişinde “Aşı
karşıtlığını anlamıyorum. İşin en
üzücü tarafı da, aşıyı reddedenlerin
cahil değil, okumuş yazmış, nispeten
entelektüel kesimden çıkması. Çoğunun bu karşıtlığı bilimsel bir temele
dayanmıyor. Biraz sıra dışı, farklı
görünme sevdası, çokça da anarşik
bir ruh yapısının ürünü.” ifadeleri
yer alıyor.
Kendinden haberi olmayan bir
adamın dünyadan bihaber olması da
pek tabiî aslında. Aşıya karşı gelenlerin yazar-çizer cenahtan olduğunu
söylüyor ya, işi tamamen aşı karşıtlığına dökmüş olanları bir kenarda
bırakırsak, Aytuğ mevzu ettiği kişiler
gibi birazcık entelektüel birikime sahip olsaydı, hatta azıcık okumuş-anlamış birisi olsaydı, meselenin “bilimsel temel”den ziyade şahsî irade
ile alakalı bir karar olduğunu idrak
edebilirdi. Ne diyelim, edememiş.
Neyse fazla kaşımayalım da, iğneyi
alıp peşimize düşmesin Aytuğ… Hadise irade ile alakalı olsa da madem
“bilimsel temel” diyor sayın (!) yazar
biz de bilimsel temeli olan bir kaç
haberi paylaşalım:
Kovid aşılarında kullanılan
mRNA teknolojisinin mucidi Dr.
Robert Malone, geçtiğimiz günlerde,
“Hükümetler riskler konusunda şeffaf değil.” diye bir açıklama yapmıştı.
Fox Malone, akabinde 18-22 yaş
aralarındaki kişileri işaret ederek,
“Aşıların faydaları risklerden daha
ağır basmıyor. Ne yazık ki risk-fayda
analizi yapılmıyor.” ifadelerin kullandı. (İngiliz Daily Mail, 25.06.2021)
Nobel ödüllü biyofizikçinin bu
ifadeleri yetmiyorsa, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı olmanın
bulaş riskini ortadan kaldırmadığı
yönündeki ifadelerini de hatırlatabiliriz. Belki böylece aşı olmayanların
kendilerinden başka kimseye zararı
olmadığını, yani bu kararın cemiyeti
değil ferdi bağladığını anlatabilmiş
oluruz.
Yüksel Aytuğ’un aşı hakkındaki
fikirleri kendince dâhiyane olmalı…
Yoksa “aşı olmayanlar kapalı alanlara
sokulmasın, seyahat özgürlükleri
kısıtlansın, hepsi potansiyel virüs
yayıcısı sayılsın ve aşı olmayanlar
cinayete teşebbüsten yargılansın, bileklik gibi özel simgeler taşışın” gibi
fantastik “fikir”leri nasıl dile getirebilir ki insan…
Biz öyle sanıyoruz ki, çocuklu-

Yüksel Aytuğ’un aşı
hakkındaki fikirleri
kendince dâhiyane
olmalı… Yoksa “aşı
olmayanlar kapalı
alanlara sokulmasın,
seyahat özgürlükleri
kısıtlansın, hepsi
potansiyel virüs yayıcısı
sayılsın ve aşı olmayanlar
cinayete teşebbüsten
yargılansın, bileklik gibi
özel simgeler taşışın” gibi
fantastik “fikir”leri nasıl
dile getirebilir ki insan…
Biz öyle sanıyoruz ki,
çocukluğundan bugüne
dek sevilmemiş bir insan
Yüksel Aytuğ...

ğundan bugüne de sevilmemiş bir
insan Yüksel Aytuğ’u, onu hiç sevmemişler…
Bir başka haber de şöyle:
“Aarhus Üniversitesi'ndeki Aarhus BSS'nin yeni araştırmasına göre
aşıların yan etkilerinin bilgisi doğru
verildiği takdirde, insanlar aşı yaptırma mevzuunda daha istekli oluyorlar. Johnson & Johnson aşısını olanlarda nadir de olsa kan pıhtılaşması
meydana geliyor. BionTech/Pfizer
aşısının da bazı yan etkilere sebep
olduğu ifade ediliyor. Bunun başında
kalp iltihabı geliyor.”
Zannediyorum boşa kürek çekiyoruz, Yüksel Aytuğ’a ne söylersek
söyleyelim, sevgiye muhatap olma-

mış bu şahsın zıpkınını alıp balık
avlarcasına insanları aşılama dürtüsünün önüne geçemeyiz.
Raunt II: Heil Aytuğ, Heil Sabah
“Gazetemle gurur duydum. Hepimizin tüylerini diken diken eden,
gözlerimizden yaşlar indiren Eymen
bebek cinayetinin mahkeme kararını
manşete çıkarmıştı gazetem.” diyor
Aytuğ aynı yazısında.
İzmir Bornova’da 2019’da ormanlık alanda Eymen bebeğin cansız
bedeni bulunmuştu. İzmir 9. Ağır
Ceza Mahkemesi “anne” Mine Durak
ve “erkek arkadaşı” Serkan Elçetin’e
ağırlaştırılmış müebbet verdi. Allah
azablarını dindirmesin…
Aytuğ, Eymen bebek cinayetiyle
alâkalı “Terazinin bir tarafına kanunlar ile beraber vicdanınızı koyun.” yazmış. Kendine mâl edecek ya
“Nihayet sesim duyulmuştu galiba...”
diyor.
Eymen bebeğin kâtilleri keşke
Aytuğ’a teslim edilseydi. Öyle ya,
masum insanları bile zıpkınla vurur
gibi aşılamak isteyen “asil ruhu”yla,
günahsız bir çocuğu katledenlere
neler yapmazdı…
Ama işin derin tenakuz ve ironi
ihtiva eden tarafı şu; bir bebeğin katledilmesi üzerinden vicdan satarken,
insan avına çıkılmasını teklif eden
Yüksel Aytuğ’un tebrik ve takdir
ettiği gazetesi, bebek katili Çin Komünist Partisi’nin 100. yılı dolayısıyla “100 yıllık şanlı tarih ve başarı
kodları” manşetini atan bir haber
yapmıştı da, aşı olmayanlara ‘yüksel’enler bu tarafa hiç esmemişlerdi.
Onlara göre Çin’de katledilenler insan değildi sanki, tıpkı aşı olmayanlar gibi…

Aslında bu da son derece tabiî,
dijital diktatörlüğün merkezi Çin’in
idarecileriyle aşı diktatörlüğü kurmak suretiyle aynı kapıya çıkmak
isteyenler benzer zihnî kodlarla birbirine paralel ilerleyen kardeşlerden
başkaları değillerdir.
Heil Yüksel Aytuğ!

18 Temmuz
1920 - Misak-ı Millî’nin
TBMM’de kabulü.
19 Temmuz
711 - Tarık bin Ziyad
İspanya’ya çıktı.
20 Temmuz
1974 - 1. Kıbrıs Harekâtı.
21 Temmuz
1928 - İslâm
harfleri yerine Latin
harfleri kabul edildi.
1905 - 2. Abdülhamit
Han’a Yıldız Suikastı.
810 - İmam Buharî’nin
doğumu.
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KÜBA’DA
EKONOMIK
SIKINTILAR
PROTESTO
EDILDI
Küba'da, Kovid-19 salgını ve
ekonomik sıkıntılardan bunalan
halk ülke çapında hükümete karşı
protesto eylemi düzenledi. Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel
protestolarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) suçladı ve
“devrimcileri eylemcilerle yüzleşmeye” çağırdı.
Başkent Havana'da, çoğunluğu
gençlerden oluşan yüzlerce kişi ile
başlayan yürüyüş kısa zamanda büyüdü. Eylemi gören halkın bir kısmı sokağa inip yürüyüşe katılırken,
bir kısmı evlerinin balkonundan
destek verdi.
İki buçuk saat barışçıl şekilde
süren yürüyüşe bazı göstericilerin
kaldırım taşlarını sökerek polise
fırlatması ve boş bir polis arabasını
devirmesi üzerine güvenlik güçleri
müdahale etti. Göz yaşartıcı bomba
ile göstericileri dağıtmaya çalışan
polisin eylemcilere dayak attığı ve
onlarca kişiyi tutukladığı bildirildi.
Müdahale eden polislerin içinde
üniformalıların yanı sıra sivil kıyafetli kişilerin olması dikkat çekti.
Gösteriler sırasında bir kişinin
Amerikan bayrağı çıkardığı, ancak
bayrağın eylemcinin yanındakiler
tarafından hemen elinden alındığı

da gelen haberler arasında.
Başkentin yanı sıra ülkenin diğer kentlerinde de başlayan eylemlerin en büyüğü San Antonio de los
Banos da yaşandı. Binlerce kişinin
katıldığı gösterilerde halk Kovid-19
kısıtlmalarından aşıya, ilaç ve gıda
sıkıntısından ve elektrik kesintilerinin sona ermesine kadar taleplerini
sloganlar atarak dile getirdi. Mobil
internetin 2018 yılında geldiği
ülkede gösterilere ait görüntülerin
bir kısmı sosyal medyaya yansıdı
ancak eylemler sürdükçe internet
kesintisi yaşandığı belirtildi.
Diaz-Canel
Kimdir?
Küba Devlet Başkanı Miguel
Diaz-Canel, 2019’da iktidardaki
Küba Komünist Partisi'nin Genel
Sekreterliği görevine getirildi.
Eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun kardeşi Raul Castro, Küba
Komünist Partisi Genel Sekreterliği
görevinden istifa etmişti.
Castro, "yeni kuşak" liderlere
yol açmak için görevi bırakmak
istediğini dile getirmişti. Daha
sonra Havana’da Komünist Partisi'nin 8'inci kongresi tertiplenmiş
ve Diaz-Canel’in göreve seçildiği
duyurulmuştu.

KÜBA DEVLET BAŞKANI CANEL,
ABD'YI SUÇLADI
Küba Devlet Başkanı Miguel
Diaz-Canel, ülkesinde dün binlerce
kişinin katıldığı yönetim karşıtı gösteriler nedeniyle ABD'yi suçladı.
Diaz-Canel, düzenlediği basın
toplantısında, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD
yaptırımları olduğunu belirterek,
ülkede meydana gelen gösterileri
"vandalizm" olarak nitelendirdi.
Miguel Diaz-Canel, ABD'nin
Küba'da şiddetli sokak gösterilerinin
tetiklediği "sosyal patlama" yaşanması için boğucu bir ekonomi politikası
yürüttüğünü vurgulayarak, ABD
yaptırımlarının gıda, ilaç ve enerji
alanında gerekli ihtiyaçların karşılanmasını engellediğini söyledi.
Gösterilerde yağma ve saldırı gibi
şiddet olaylarının yaşandığına dikkati çeken Diaz-Canel, protestocuları
"suçlular" olarak tanımladı.

GÜNEY AFRIKA’DA PROTESTOLAR

VENEZÜELLA’DAN
KÜBA HÜKÜMETINE DESTEK
Venezüella Devlet Başkanı
Nicolas Maduro, Küba'da yaşanan gösterilere dair açıklamada
bulunarak, Havana'ya tam destek
sundu.
Milletvekilleriyle düzenlediği
toplantıda konuşan Maduro, "Küba
Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e, Küba halkına, Küba'nın
devrimci hükümetine tam destek
veriyoruz" dedi.
Venezuela lideri, "İyi günde de
kötü günde de kardeşiz." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika’da geçtiğimiz günlerde Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın affedilmesi talebiyle protestolar
başladı. Şiddetin giderek arttığı ülkede,
protestocular, iş yerleri ve mağazaları
yağmalamaya başladı.
Ülkenin KwaZulu Natal ve Gauteng
eyaletlerinde protestocular tarafından
çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalan-

dı. Polis sözcüsü Albay Brenda Muridili'den yapılan açıklamada, yaşanan
olaylarda 45 kişinin hayatını kaybettiği
bildirildi.
Mayville bölgesinde bir caminin
kundaklandığı öne sürüldü. Pietermaritzburg kentinde ise Brookside isimli
alışveriş merkezi yağmalandıktan sonra
ateşe verildi.

MÜLAKAT X

-ESTETIK'IN INCELENIŞI-

Bedî-Netice olarak sanat eseri,
her ân yenilik memuriyeti içinde
bir verim belirtirken, aynı zamanda rastgele bir ibda mevzuu
değildir…
Şair-Bunun yanında, “güzel”
ve “güzellik usulü” bahsini, bir
keyfiyet bütünlüğünün mevzulardaki özelleşmesi şeklinde görüyoruz; sanatta, tabiatta, herhangi bir
eşya kadrosunda, insan çabasının
nitelenişinde, sanatta taklidin
mânâlandırılmasında, “yüce ve
güzel” gibi münasebetlerinde,
bildirilmesinde… Bir meseleye
de dikkat çekelim: Estetik ve
ahlâk çerçevesinde temas ettiğimiz meseleler, nihayetinde,
kâinatı bütünlüğü içinde ele alan
bir ruh, sistem ve anlayışın temas
ettiğimiz meseleler, nihayetinde,
kâinatı bütünlüğü içinde ele alan
bir ruh, sistem ve anlayışın temas
ettiği meseleleri “temel” diye
hatırlatır, burada sadece irtibat
temin edici ve tedailer uyandırıcı
kısımları işaretlediğimizi belirtiriz… Öyleyse, buradaki çözüm
ve malzeme de diğer eserlerimizi
zenginleştirici…
Bedî-Bu işaretten sonra
gelelim, “genel estetik”e… Bunun
mevzuu, “güzel” fikrini çözümlemek, güzelin karakterlerini tesbit
etmek ve buna eşlik eden hadiseleri göstermek, münasebetleri
bulunan fakülteleri belirtmek,
bazı kavramlarla olan ilgisini
araştırmaktır… “Güzel” fikrinin tabiattaki ve beşeri varlığın
şekilleri içindeki gelişimini, sanat
eserlerindeki gerçeklenme şart-

larını izlemek, sanatın tabiatını,
amacını ve öteki düşünce Âlemleriyle olan ilişkilerini belirlemek,
sanat eserinin meydana gelmesi
için, artistik tasavvurun şartlarını ve prensiplerini incelemek,
sanatçının malik olması gereken
dehâ, hüner, hayal gücü ve zevk
gibi yeteneklerini öğrenmek…
Şair- Yine estetiğin incelenişi… “Özel estetik”… Güzel
sanatlardan herbiri için ileri
sürülmüş olan teoriler ve güzelin
karakteriyle, genel olarak sanatın
prensiplerini belirler… Bütün
sanat türlerinin tabiatleriyle
kendine has rollerini, karşılıklı
sınırlariyle bunlar arasındaki
benzerlik ve farkları yakalamaya
çalışır; aynı zamanda, bu sanatların bağlandıkları şartlarla,
kuralları tesbit eder… Bütün bu
sanatlar arasında bulunan en
doğru ilişkileri, bunların tabiî bir
sınıflamadaki gerçek yerlerini
göstermeye çalışır; bu suretle de
bir sanat sistemini oluşturmaya
çalışır…
Bedî-Estetiğin incelenişinde,
onun “sanat tarihi” bölümüne de
değinerek mevzuumuzu tamamlayabiliriz… Şu: Sayılan mevzulardaki teorilerin beslenmesi
ve değer kazanması açısından,
sanatın genel bir tarihine ihtiyaç
vardır… “Güzel” fikrinin büründüğü şekiller ve macerası…
Devam edecek...
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf. 58-59.
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Portre: Molla Fenârî
Abdulkerim Kiracı
751 yılının Safer ayında (Nisan
1350) doğan Molla Fenari’nin asıl adı
Şemseddin Muhammed b. Hamza’dır.
Fenârî nisbesi hakkında kaynaklarda
farklı görüşler bulunmaktadır. Bu nisbenin, Mâverâünnehir bölgesinde ya
da Bursa civarında Yenişehir ile İnegöl yakınlarındaki Fenâr köyünden
geldiğini söyleyenler bulunduğu gibi
babasının fenercilik mesleğiyle ilgili
olduğunu ileri sürenler de vardır.
Molla Fenârî, ilk öğrenimini babasının yanında tamamladıktan sonra
İznik’te Alâeddin Ali Esved’in derslerine devam etti. Hocasıyla arasında
geçen ilmî bir tartışma yüzünden
oradan ayrıldı ve Amasya’ya gitti.
Amasya’da Cemâleddin Aksarâyî’nin
öğrencisi oldu ve 1376 yılında kendisinden icâzet aldı. Ardından Seyyid
Şerîf el-Cürcânî ile birlikte gittiği Kahire’de başta Ekmeleddin el-Bâbertî
olmak üzere çeşitli âlimlerden şer‘î
ilimleri tahsil etti; Bâbertî’den de icâzet aldıktan sonra Bursa’ya döndü.
Yıldırım Bayezid tarafından Manastır
Medresesi müderrisliği ve bunun yanı
sıra 795’te (1393) Bursa kadılığı ile
görevlendirildi. Bu vazifesini on yıl
kadar sürdürdü.
Ankara Savaşı’nın ardından Timur’un askerleri Bursa’yı ele geçirince, daha önce Yıldırım Bayezid’in
esir alıp hapsettirdiği Karamanoğlu
Alâeddin Bey’in iki oğlu II. Mehmed
Bey ve Ali Bey hürriyetine kavuşmuş
ve Timur tarafından Karamanlı ülkesinin yönetimine getirilmişti. Molla
Fenârî de muhtemelen Mısır seyahati
dönüşünde Konya ve Karaman’a uğradığında tanıştığı Mehmed Bey’le
Karaman’a gitti. Orada on yıldan fazla
bir müddet ders verdi. 817’de (1414)
Bursa’ya döndü ve Çelebi Sultan
Mehmed devrinde 818 (1415) yılında
ikinci defa Bursa kadılığına getirildi.
822’de (1419) çıktığı hac seyahatinden
dönerken Kahire’ye uğradı ve el-Melikü’l-Müeyyed Şeyh el-Mahmûdî’nin
isteğiyle bir süre orada kaldı. Kahire’de bulunduğu sırada dönemin önde
gelen âlimleriyle ilmî müzakerelerde
bulundu ve ders verdi.
823 (1420) yılında Mısır’dan ayrılan Molla Fenârî, Kudüs’e uğradıktan
sonra Bursa’ya döndü ve eski görevine devam etti. II. Murad tarafından
828’de (1425) müftülük vazifesine
tayin edildi. Bu unvanı taşıyan kimsenin diğer ulemâya nisbetle önemli
bir mevki işgal ettiği bilinmekle birlikte bazı kaynaklarda Fenârî’nin ilk
şeyhülislâm olarak anılması, pâyitaht
müftülük makamının XVI. yüzyılın
ortalarında ulaştığı kurum hüviyetiyle

Molla Fenârî’nin yaşadığı dönem, İslam düşünce
geleneğinin, ilimlerin mahiyetlerine ve açıklama
getirdikleri alanlara dair kanaatlerin belirginlik
kazandığı geç bir evreye tekâbül etmektedir. Birçok
ilimde ön plana çıkan Fenârî öncelikle bir dil alimi,
fakih ve sufidir; ancak o aynı zamanda Kelâm
ilminden övgüyle bahseden ve Fahreddin Râzî sistemi
içerisinde konuşan bir düşünür, mantık alanında
eser veren ve eserlerine bu ilmin rengini fazlasıyla
yansıtan bir mantıkçı, öte yandan ise yeri geldikçe
mantıkçıları, sudurcu metafizikçileri ve kelâmcıları
eleştiren bir münekkittir.

kelimenin kazandığı “devletin bütün
ilmiye sınıfının resmî mercii” anlamında düşünülmemelidir. 833 (1430)
yılında yaptığı ikinci hac yolculuğunda da Kahire’ye uğrayan Molla Fenârî
buradaki âlimlerle ilmî görüşmeler
yaptı. Döndükten kısa bir süre sonra
1 Receb 834 (15 Mart 1431) tarihinde
Bursa’da vefat etti.
Molla Fenârî’nin yaşadığı dönem,
İslam düşünce geleneğinin, ilimlerin
mahiyetlerine ve açıklama getirdikleri
alanlara dair kanaatlerin belirginlik kazandığı geç bir evreye tekâbül
etmektedir. Birçok ilimde ön plana
çıkan Fenârî öncelikle bir dil alimi,
fakih ve sufidir; ancak o aynı zamanda Kelâm ilminden övgüyle bahseden
ve Fahreddin Râzî sistemi içerisinde
konuşan bir düşünür, mantık alanında eser veren ve eserlerine bu
ilmin rengini fazlasıyla yansıtan bir

mantıkçı, öte yandan ise yeri geldikçe
mantıkçıları, sudurcu metafizikçileri
ve kelâmcıları eleştiren bir münekkittir. Onun düşüncesi Gazâlî ve Râzî
sonrası şekillenen terkip anlayışının
güzel bir örneğini teşkil emekte ve
bizi bu anlayışın sahip olduğu çok
katmanlı karmaşık düşünce yapısıyla
karşı karşıya bırakmaktadır. Onun
öğretisi özellikle usûl ve metafizik
alanlarında yoğunlaşmıştır.
Molla Fenari babası Mevlana
Hamza’dan Sadreddin Konevi’nin
eserlerini okumuş ve İbnu’l-Arabi çizgisindeki vahdet-i vücud mektebini
benimsemiştir. Bu konudaki görüşlerini Konevi’nin Miftâhu’l-gayb’ına
yazdığı Misbâhu’l-üns adlı eserinde
genişçe ortaya koymuştur. İbnu’l-Arabi sufilerin ortaya koydukları birikimi
metafizik ve kelam gelenekleriyle bir
terkibe tabi tutarak nazari tasavvufun

öncüsü olmuştu. Konevi ise onun
tasavvuf düşüncesinin sistematik bir
ifadesini ortaya koymuştu. Molla Fenari de Konevi’nin Miftah’ına yazdığı
şerhle ve Aynu’l-a‘yân adlı Fatiha
tefsiriyle onu izlemiştir. Bu eserlerde
Fenarî’nin kavramsal düzeyde sudurcu metafiziğe yaklaştığı, bununla
birlikte saf akıl eleştirisine giriştiği ve
mütekellimine karşı –Konevi’ye nispetle- daha uzlaştırmacı bir yaklaşım
sergilediği görülmektedir.
Bazı önemli eserleri ise şu şekildedir:
Aynü’l-a’yân (Tefsîru Sûreti’l-Fâtiha). İşârî tefsir türünün örneklerinden olup Karamanoğlu Mehmed
Bey’e ithaf edilmiştir. Eserde tefsir
usulüne dair geniş bir mukaddime
yer almaktadır.
Fusûlü’l-bedâyi. Usûl-i fıkha dair
bu eser müellifin en meşhur çalışmalarından biri olup iki cilt halinde
basılmıştır.
Misbâhu’l-üns beyne’l-ma’kul
ve’l-meşhûd fî şerhi Miftâhi’l-gayb.
Tahkiku haka’iki’l-eşyâ ve dekaiki’l-ulûm ve’l-ârâ (Risâle fi’t-tasavvuf,
el-Mukaddimâtü’l-aşere). Muhyiddin
İbnü’l-Arabî’nin el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’sinde yer alan ve “künnâ hurûfen âliyât” şeklinde başlayan beytin
şerhidir.
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