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Selam ile…
15 Temmuz 2016 gecesi Siyonist-Haçlı destekli FETÖ-Kemalist
konsorsiyumunun darbe yaptığını
öğrenen Müslüman Anadolu halkı
kanı canı pahasına Din-i Mübin-i
İslam’ı ve memleketi müdafaa etmek
için sokaklara döküldü. Akabinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da herkesi meydanlara davet ederek Batı ve
Batıcılara karşı direnişi desteklemesiyle ihtilâl ateşi memleketin dört bir
tarafını sardı; düşman tutuştu.
15 Temmuz 2016 gecesi ölürsek
şehid kalırsak gazi anlayışıyla sokaklara dökülen halka ne için buradasın
diye sorulsa, din ve memleketten
başka cevap gelmezdi zannediyoruz.
Ve yine darbe haberini alır almaz
bankamatik ve makarna kuyruklarına
koşan, darbenin başarısız olduğunu
anlayınca da evlerinde sinen Batıcılara ne istiyorsunuz diye sorulsa,
hayatta kalmaktan başka bir şey demezlerdi...
Bu manzaraya mukabil Müslüman Anadolu halkının değerleri için
giriştiği ulvî mücadele, beklenen ve
özlenen İslâm ihtilâl ve inkılâbı şöyle
dursun, iktidar tarafından Batı’nın
putlaştırılan değeri demokrasiye
payanda yapıldı. 15 Temmuz’da destan yazan milletin bu mücadelesi
Ayasofya ile semerelendirilmiş olmasına rağmen küçük görüldü, absürt
hareketlerle sulandırıldı. Müslüman
Anadolu, bu zaferin inkılâblar ile
taçlandırılmasını bekler ve bu uğurda
sistemin değiştirilmesi için iktidara
destek verirken, bugün iktidarın çanak tutması sayesinde hâlâ hayatta
kalan Kemalist rejimin sebep olduğu
rezilliklere muhatap olmak zorunda
bırakıldı. Bir zaruret olan rejim değişikliğine yanaşmayan iktidarın muvazaacı tavrı, 15 Temmuz gecesi on yıl
ileri giden Müslümanları geriletme
ihtimalinin de ufukta belirmesine
sebep oldu. Adalete olan güven neredeyse tamamen ortadan kalktı, bir
kesim bolluk içinde yaşar millet ise
sefalet çekerken, siyasîler bu vaziyeti
görmezden geldiler ve bu tavırlarını
hâlâ devam ettiriyorlar. Hâl böyle
olunca da Batı ve Batıcılar iktidardan
buldukları cesaretle sahada perişan

olmalarına rağmen derin bir nefes
aldılar ve memlekette yeniden rahat
rahat at koşturabildikleri ve her fırsatta Müslümanların zaferine gölge
düşürmek için çalışabildikleri bir
iklim için çaba göstermeye başladılar.
Kapağımızda bu meseleyi değerlendirirken “15 Temmuz Allah’a
İman Edenlerle Batı’ya Tapanların
Kavgasıdır – Demokrasi Palavrası
Sıktı Artık!” manşetini attık. Kapak
mevzumuzu Ömer Emre Akcebe,
“Müslüman Aynı Köpek Tarafından
İki Kere Isırılmaz” başlıklı yazısında
işledi.
Kapak mevzumuz ile alakalı
olarak Gazeteci-Yazar Kemal Gümüş ile bir röportaj yaptık. Gümüş,
FETÖ’nün millete layıkıyla anlatılamadığını, 15 Temmuz’un ehemmiyetinin tam olarak kavranamadığını
belirtti.
M. Taha İnci “İktidar 15 Temmuz
Mücadelesini Ayasofya Önünce Koreografi Yaparak mı Veriyor?” başlıklı yazısında 15 Temmuz ruhunun
nasıl zedelendiğinden bahsediyor.
Sinami Orhan, "Tek Taşla Kaç
Kuş Vurulur?" başlıklı yazısında 15
Temmuz Marmaris Cumhurbaşkanına suikast davası etrafındaki meselelere değiniyor.
22 Temmuz 2014 Şehid Salih
Mirzabeyoğlu’nun cezaevinden
tahliyesinin sene-i devriyesi… Dergimizin orta sayfasında bu mevzuu
işledik…
Kâzım Albay’ın “Necip Fazıl'ın
Sanat ve Müzik Anlayışı”nı ele aldığı
geniş kapsamlı yazısını alâkayla okuyacağınızı düşünüyoruz…
Bahattin Yeşiloğlu, “Yeni Asyacıların ‘Hür Dünya’sı” başlıklı yazısıyla
dergimizde…
Osman Temiz’in yazısının başlığı
“Su Keyfiyeti Çerçevesinde İbdacı
Olmak Vasfına Dair”…
Ramazan Sevinç nefes yolları hastalığı, apse ve akciğer tedavilerinde
kullanılan sinir otunun şifâlarından
bahsediyor.
Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de
bulabileceksiniz.
İntikam hissiniz dâim olsun!..
Allah'a emanet olun.
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Müslüman Aynı Köpek Tarafından İki Kere Isırılmaz
Ömer Emre Akcebe
15 Temmuz’un beşinci sene-i
devriyesini geçtiğimiz hafta idrak
etmiş bulunuyoruz. Biz de bu vesileyle geçen sayımızı 15 Temmuz’a
ayırmış, milletimizde 15 Temmuz
ruhunun hâlen dimdik ayakta olduğunu vurgulamış, o günden bugüne
dek milletin baskısı sayesinde elde
edilen kazanımların sıralamasını yapmıştık. Şimdi de yine 15 Temmuz’u
merkeze almak suretiyle bu kez
siyaset ve medyayı değerlendirmek
niyetindeyiz. Evet, öyle yahut böyle
tam beş senelik bir süre geçti ve bu
zaman zarfını devlet, siyaset, medya
nasıl değerlendi, onların bugün ruh
hâli nedir diye bir üzerinde duralım
istiyoruz.
Bir Batıcıdan
Diğerine Hüküm Devri
Böyle bir değerlendirmeyi yapmak için seçilmesi gereken milat
herhâlde 16 Temmuz’dur. 16 Temmuz
günü, Amerika’nın istihbarat örgütlerinden biri olan FETÖ’cülerin darbe
girişiminin bastırdığı artık anlaşıldığı
andan itibaren, hükümet ve bürokrasiden bu darbeyi bastıran Müslüman
millet ne beklerdi, onlar ne yaptılar
diye başlayalım o zaman.
2016 Ağustos’unda düzenlenecek
Yüksek Askerî Şura’da ayıklanacaklarının istihbaratını alan FETÖ ve
FETÖ ile iltisaklı ordu mensubları,

23 Temmuz
1978 - Hasan Çevikel’in
şehadeti.
27 Temmuz
1978 - Senai Tan’ın
şehadeti.

15 Temmuz gecesi panik hâlinde bir
darbe girişiminde bulundu. Amerikan istihbaratının yarı resmî örgütü
FETÖ ile beraber hareket eden Kemalistler, yâni Amerika başta olmak
üzere gavura tapınan Batıcılar ise bu
darbe girişimini konumlarına göre
direkt yahut dolaylı yollardan desteklediler. Bu desteği sokaklarda tencere
tava çalıp darbecilere destek verenlerden, o gece tutuklanan FETÖ’cü
değil kökten Kemalist ordu mensublarından, darbenin başarılı olup olmayacağı belli olana dek susanlardan
ve sonrasında tüm bu yaşananlara
“Tiyatro” deme cüretini gösterip,
beş sene sonra FETÖ kanalının 15
Temmuz belgeselinde bile oynamaktan çekinmeyecek kadar azgınlaşan,
millet ittifakının başındaki CHP liderinden biliyoruz. Bu tiyatro bahsine
ileride değineceğiz.
Demokrasi Palavrası
15 Temmuz’dan hemen sonra
iktidarın olsa olsa bir teamül diyebileceğimiz Batı menşeili bir silah olan
“demokrasi”ye sarılması ve söylemini
bu merkezde geliştirmesi anlaşılabilirdi. Ne var ki, derenin altından
çok sular aktıktan ve Batının kendi
silahı “demokrasi” ile vurulamayacağının anlaşılmasından sonra, bugün
hâlen ön plana “demokrasi şehidi”,
“demokrasi bilmem nesi” ifâdelerinin
çıkartılmaya çalışılıyor olması ancak
bir sefalet göstergesidir. Afedersiniz
ama siz manyak mısınız? Türkiye’de
bırakın Müslüman milleti, kendisini
demokrat olarak tanıtan insanlar
bile demokrasi için değil canlarını,
mallarını bile vermezler. Siz eğer ki
hakikaten inanarak demokrasi şehidi
falan gibi lâflar söylüyorsanız, bilin ki
zihniniz size oyunlar oynuyor, siz bu
milleti hiç tanımadığınız gibi üzerinde konuştuğunuz kavramı da bilmi-

yorsunuz. Ha yok, siz hâlâ Batıyı kendi silâhı olan “demokrasi” söylemi
ile vurmaya çalışıyorsanız, o zaman
da artık komik olduğunuzun farkına
varın, bunu yemediler, daha doğrusu
yediremediniz, şimdi de sizinle dalga
geçiyorlar, bunu anlamıyor musunuz?
Daha evvelki sayılarımızda ifâde
etmiştik, biz başkalarının ayıplarından da rezil duruma düşmelerinden
de utanan insanlarız, insan olmak
bunu gerektirir diye. Rica ediyoruz,
bizi, milletimizi daha fazla utandırmayınız.
Hakikaten anlamıyor, idrak edemiyor olmanız ihtimaline binaen
şunu da ifâde etmeden geçmeyelim.
15 Temmuz gecesi yaşananlar, Müslüman Anadolu insanı ile gavura
tapan Batıcılar arasında cereyan etti.
Müslüman Anadolu safında mücadele edenlerin tek gayesi Allah rızasıydı.
Onlar gavurla, gavur tapıcılarıyla
Allah’ın emri doğrultusunda malları
ve canları ile cihad ettiler. NOKTA!
İktidarın İktidarsızlığı
Millet, 16 Temmuz sabahı darbeci
unsurların direncinin kırılmasının
ardından, Müslüman milletin sokakta kanıyla FETÖ’yü püskürtmesi
sayesinde mevkiini koruyabilen
iktidardan, yine Müslüman insanımızdan aldığı destekle bu millete ve
bu milleti var eden ruh köklerine
düşmanlık eden ne kadar unsur varsa
hepsiyle büyük ve tarihî bir hesaplaşma içine girmesini bekliyordu.
Oysa ki iktidar bunun yerine FETÖ’yü bir kenara ayırıp, onun ruh
eşi ne kadar benzeri varsa hepsiyle
birden iş tutmak ve bürokraside FETÖ’den boşalan alanları bunlarla doldurmak yoluna gitti. Her ne sebeble
ise 15 Temmuz gecesi canıyla kanıyla
Amerikan ajanlarıyla çarpışan milletin devlet idaresine alınması kimse-

Derenin altından çok
sular aktıktan ve Batının
kendi silahı “demokrasi”
ile vurulamayacağının
anlaşılmasından sonra,
bugün hâlen ön plana
“demokrasi şehidi”,
“demokrasi bilmem
nesi” ifâdelerinin
çıkartılmaya çalışılıyor
olması ancak bir
sefalet göstergesidir.
Afedersiniz ama siz
manyak mısınız?
Türkiye’de bırakın
Müslüman milleti,
kendisini demokrat
olarak tanıtan insanlar
bile demokrasi için
değil canlarını, mallarını
bile vermezler.
nin aklının ucundan bile geçmedi.
Bu stratejik hata dolayısıyla, aradan geçen zaman zarfında bürokrasi
kademeleri bir bir çökerken, tabela
bakımından bütünlüğünü koruyan
iktidar partisi milletin şuurunda Ak
Parti ile AKP şeklinde iki parçaya
bölünmüş oldu.
Müslüman Aynı Köpek Tarafından
İki Kere Isırılmaz
Uzun süren mahallî savaşlar ve
ardından kopan Birinci Dünya Savaşında üç kıtada savaştıktan sonra
Anadolu’ya kısılıp kalan, son bir
can havliyle doğrulup Anadolu’yu
Yunan’a mezar eden ve artık takatsiz
kaldığı için iktidarı emanet ettiği
siyasîlerin hıyanetini gördüğü ve
bildiği hâlde, yine de bir ümitle müsamaha göstermek zorunda kalmıştı
ya bu millet, ha işte, bugün o gün
değil. Bir Müslüman aynı köpek tarafından iki kere ısırılmaz. Dün bizim
canımız ve malımızla kurduğumuz
bu memleketi Batılılara peşkeş çeken
köpekler bugün de yine bizim canımız ve malımızla koruduğumuz bu
memleketi bir kez daha tapındıkları
Batılılara peşkeş çekebileceklerini
umuyorlarsa, yanıldıklarını anlayacak fırsat bile bulamazlar.
Geçtiğimiz hafta bilhassa bu rezilliklerin değil, dimdik ayakta duran
15 Temmuz iradesinin ve bu süreçte milletin elde ettiği verimlerden
bahsettik. Bu topraklarda hâlâ bir
istikbali olduğuna inanan her kim
varsa aklını başına alsın ve milletin
safına geçsin. Yoksa, 15 Temmuz’dan
sonra yarım kalan hesabın kapanışı
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esnasında bu millete sırf Müslüman
olduğu için düşmanlık, hainlik eden
kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını bilsin.
Köprü Herkese İbret Olsun!
CHP’nin başı çektiği muhalif
kanat, “Tiyatro” kelimesini sürekli
olarak dillendirmek suretiyle 15
Temmuz’un bizdeki psikolojik üstünlüğünü düşürmek ve kendilerindeki
psikolojik ezikliği aşmak için uğraşırken, FETÖ’cülerle beraber en çok da
köprüde öldürülen öğrenciler bahsini
ön plana çıkartmaya çalışıyor.
Şimdi, bakın! Türkiye genelinde
251 şehid vermişiz, 2000’den fazlamız
gazi olmuş. Yalnız Boğaziçi Köprüsünde 34 şehid vermişiz. Akşamdan
sabaha kadar köprüde milletin üzerine otomatik silahlarla defalarca kez
ateş açılmış. Hatta milletin arkasına
mevzilendiği toma tank ateşiyle
vurulmuş. Farz edelim ki orada bulunan tepeden tırnağa silahlı askerî
öğrencilerin tüm bunlar yaşanana kadar millete saldıracaklarından haberleri yoktu, peki bunlar kör mü, tüm
bu yaşananları görmediler mi? Gördülerse, neden oradan ayrılmadılar?
Hatta daha da ileri gidelim, neden
müdahale etmeye kalkmadılar?

22 Temmuz
2014 - Kumandan Salih
Mirzabeyoğlu,
yargılanma sürecindeki
hukuksuzluklar
dolayısıyla, yeniden
yargılanmak üzere
serbest bırakıldı.
23 Temmuz
1919 - Erzurum Kongresi
yapıldı.
1939 - Hatay’ın Türkiye
topraklarına katılması.
24 Temmuz
1923 - Lozan Anlaşması
imzalandı. 2020 –
Ayasofya 86 yıl sonra
aslına rücu ettirilerek
camii olarak açıldı.
“Allah açandan da
açtırandan da
razı olsun!"

Amma tatava yaptınız ha. Köprüde şehit sayısı 34 kişi. Tüm bunlar
yaşanırken, orada ya silah sıkan
yahut sükut ile bu cürmü ikrar edenlerden bahsediyoruz. İbret olsun! Bir
yerde bir yanlış görüp de onu seyreden, hakkın tarafında yer almayan
bedbahtın hâli hepimize, hepinize
ibret olsun!
Müdahale etselerdi de belki can
vereceklerdi; fakat şehid olarak! Etmediler, şimdi de üç beş sarhoş ile
vatan haini arsız köpeğin diline pelesenk oldular.
Ha bir de bunlar gençmiş. Bluğ
çağına da mı girmemiş? Allah’a karşı
mes’ul olan herkese karşı mesuldür.
Allah’a inanmıyorsanız, kanunlara
karşı mes’ul diyelim, oldu mu?
Birilerinin Yine
Biti Kanlanmaya Başlamış
15 Temmuz gecesi yaşananların
hafızlarda tazeliğinin korunması
için yapılan tek doğru hareket olan
okunan selâlara gelelim. Aradan
daha ancak beş sene geçmiş, iktidarın
pısırıklığı, basiretsizliği, kararsızlığı,
çapsızlığı yüzünden milleti de iktidar
gibi zanneden cahiller, çıkıyor selâ
okuyan müezzinlere sosyal medya
üzerinden küfür ediyor. Siz hayırdır
ya? 15 Temmuz’da millet o selâ okunmaya devam etsin diye çıktı sokağa,
canını verdi. Neymiş, 12’den sonra
müzik… Hoşt! Hayat tarzın uğruna
canını verecek kadar imanlıysan sen
de çık tatlım sokağa, işte meydan
orada. Hadi, elinden tutan mı var,
çık, savun hayat tarzını da görelim
boyunun ölçüsünü.
Böyle deyince de bu sefer, ikisi bir
mi?.. İkisi bir değilse sen selâya köpek gibi ne havlıyorsun o zaman.
15 Temmuz Balosu
“Bizim” iletişimciler, dernekler,
düşünce kuruluşları, yabancı misyon
görevlileri, işte böyle bir sürü kelli
felli tip oturmuş, “15 Temmuz’un
sene-i devriyesinde ne yapmak gerekir?” diye uzun uzun düşünmüşler.
“Ne yapsak ne yapsak” derken, öyle

sanıyoruz ki içlerinden biri “Evreka”
diye bağırmış ve demiş ki, “15 Temmuz’un arkasındaki ABD’ye üstüne
bir de para verelim ve onların gazeteleri ile bilbordlarına reklam basalım.”
Sonra diğerleri de alkış kıyamet bu
fikre canı gönülden destek vermişler.
Gerçekten de üzerine düşünmeden, tasarlanmadan yapılacak dangalaklık değil. Özene bezene yapmışlar.
Hastayız tersine dehanıza.
Buna ilâveten anma adı altında
yapılan gösteriler, neredeyse eğlenceye varana dek türlü rezillikler…
Milletten utanmasalar 15 Temmuz
balosu düzenleyecek tipler.
Basın Basın
Bir de basın meselesi var, iki taraflı...
Birinci tarafını kendi hatıramdan
aktarayım. 15 Temmuz gecesi Boğaz
Köprüsü’nün tanklar tarafından kesildiği haberi ajanslar düşer düşmez
gönüldaşlar bulundukları şehirlerin
stratejik noktalarına doğru yol alır
ve milleti de peşlerinden sürüklemek
için gayret ederlerken, biz de bir taraftan tanıdığımız gazeteci gibi ön
planda olanları arıyor ve bunun bir
darbe girişimi olduğunu söyledikten sonra, hiç beklemeden milleti
sokaklara davet etmeleri gerektiğini
söylüyorduk. Bugünün anlı şanlı 15
Temmuz kahramanı olup, ekranlarda
salınan, adı bizde tipler, o gece yaşanan hadisenin münferit bir olay olduğunu, kimsenin sokağa çıkmaması
gerektiğini vurguluyorlardı. O gece
darbeye karşı duran Ardan Zentürk
ise bugün işsiz.
İkinci tarafı ise Türkiye’nin 15
Temmuz’a doğru sürüklenmekte olduğu 17/25 Aralık’tan başlayarak, iktidara karşı olmak adı altında FETÖ
ile iş tutmaya başlayan ve bugün bu
işbirliğini adeta bir ittihada dönüştüren muhalif medya teşkil ediyor. En
son bunların içinden biri arkasından
çıkması gereken ifrazatı ağzından
dökerek FETÖ diye bir örgüt yoktur
diyordu, o derece.
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15 Temmuz gecesi
Esenler’deki Yüzyıl
köprüsünde bir zırhlıyı
kullanan darbeci, köprü
üzerindeki insanların
üstüne bile isteye o
aracı sürdü ve onlarca
insanı kullandığı makine
ile bariyerler arasına
sıkıştırmak suretiyle
paramparça ederek
şehid etti.
Şimdi, eğer ki bu ve
benzeri enstantanelerin
tiyatro olduğunu
iddia ediyorsanız,
yarın size aynı bu
şekilde muamele
yapılıp, sokaklarda
paramparça edildiğiniz
zaman, biz yaşanacak
olan bu hadiselere
“tiyatro” dediğimizde
sakın ola ki ağlamayın
ama tamam mı?

Manzara bu, uzun uzun anlatmaya lüzum var mı?
“Tiyatro”
Son olarak gelelim 15 Temmuz’u
“tiyatro” kelimesiyle yaftalayanlara…
15 Temmuz gecesi Esenler’deki
Yüzyıl köprüsünde bir zırhlıyı kullanan darbeci, köprü üzerindeki insanların üstüne bile isteye o aracı sürdü
ve onlarca insanı kullandığı makine
ile bariyerler arasına sıkıştırmak suretiyle paramparça ederek şehid etti.
Şimdi, eğer ki bu ve benzeri enstantanelerin tiyatro olduğunu iddia
ediyorsanız, yarın size aynı bu şekilde
muamele yapılıp, sokaklarda paramparça edildiğiniz zaman, biz yaşanacak olan bu hadiselere “tiyatro”
dediğimizde sakın ola ki ağlamayın
ama tamam mı?
***
Son nefeste imanlı gidip gitmeyeceğinin korkusuyla tir tir titreyen
büyüklerin dünyasında, kusura bakmayın ama kimsenin kredisi sonsuz
değil. Kimse düne güvenerek sakın
ola ki yarınını teminat altına aldığı
gibi bir yanılsamaya düşmesin.
***
15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşananlar, Allah’a inanan Müslüman
Anadolu İnsanı ile gavura tapan
takkelisiyle takkesiziyle Batıcılarlar
arasında cereyan etti.
***
Şartlar gösteriyor ki, 15 Temmuz
sonrasında tehir edilen hesaplaşmanın arifesinde bulunuyoruz.
Biz hazırız, siz hazır mısınız?

haber
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AYASOFYA
MEYDANINDA
DEMOKRASI PUTU
15 Temmuz, Müslüman Anadolu halkının ve şehitlerin zaferi
olduğu halde, devamlı “demokrasi
şehidi” veya “demokrasi zaferi” gibi
söylemlerle gerçekleşen kahramanca direnişi Kemalist rejimin eseriymiş gibi demokrasiye bağlayarak
şehidlerin kemiklerini sızlatma, 15
Temmuz’un mânâsına ve ruhuna
ihanet etme alışkanlığı bu sene de
devam etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı tarafından 15 Temmuz
temasıyla, Ayasofya önündeki

meydanda 100 kişilik koreografi
gösterisi gerçekleştirildi. “Unutma,
unutturma” temalı gösteride “Demokrasi Zaferi” ifadesine vurgu
yapılarak Müslüman Anadolu
halkının din-i Mübin-i İslâm için
vermiş olduğu mücadele demokrasi putuna dayandırılmak istendi.
Ayasofya gibi bir mânâ yuvasının
önündeki meydan ışık şovları
eşliğinde demokrasinin kutsanması
değil, İslâm’ın hâkim olduğunun
nişanesi olan ruhun sergilenmesi
için…

15 TEMMUZ’DA KADEH KALDIRDI
ŞIMDI ISE 15 TEMMUZ’U KUTLADI
15 Temmuz’da sus-pus oturup
da darbe bastırıldıktan sonra kahraman olanlara her yerde rastlamak mümkün; fakat bu seferki
haber 15 Temmuz’da darbe başarılı
olacak diye aleni bir şekilde sevinenlerin 15 Temmuz kutlamasından…
Edirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan’ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp
şarkı söylediği görüntülerle ilgili
‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan
tutuksuz yargılandığı davada 2 ay
15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

15 Temmuz gecesi darbe girişimini kadeh kaldırarak kutlayan
Edirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan, geçtiğimiz günlerde 15
Temmuz’u kutladı.
Gürkan utanmadan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü'nde, kahraman şehidimiz
Gökmen Şimşek'in kabri başında, şehidimizin ailesi ile birlikte
dualar okuduk. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi
minnetle anıyorum.” twitini attı.

DARBENIN AZMETTIRICISINE PARA
VERILIP 15 TEMMUZ REKLAMI YAPILDI!
ABD’nin darbenin azmettiricisi olduğu 3 yaşında çocuğun dahi
bildiği bir gerçek. Üstelik bu gerçek
15 Temmuz’dan bugüne devletin
“en” üst düzey yetkilileri tarafından
sıklıkla dile getirildi. ABD 15 Temmuz’dan mesul tutuldu ve Fetullah
Gülen denilen ajanı da Türkiye’ye
iade etmeye yanaşmadı. Türkiye
ise 15 Temmuz’un yıl dönümünde
ABD’ye para vererek 15 Temmuz
reklamı yayınlattı.
New York'taki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekrana 15
Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle ilan verildi. ABD'nin
New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe
girişiminin yıl dönümü "Victory of
Democracy" (Demokrasi Zaferi)
mesajıyla Türkiye’nin demokratik

bir rejime sahip olduğu bir övgü
vesikası olarak işlendi. Demokrasi
kutsanırken yine led ekranda 15
Temmuz şehidlerimizin fotoğrafları
"Kahramanlarımız" yazısıyla yer aldı.
20 saniye süren görüntüler, Times
Meydanında 9 saat boyunca saatte
30 kez yayınlandı.

WASHINGTON POST'A TAM SAYFA ILAN
“Demokrasinin Zaferi” başlığını
taşıyan bir ilan da Washington Post’da
yayınlandı.
ABD'deki Türk toplumu, Washington Post gazetesine 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde şehit edilenlerin
isimlerinin yer aldığı ve ABD yönetimine, FETÖ elebaşını Türkiye'ye iade
talebinde bulunulduğu ilan verdi.
"Demokrasinin Zaferi" başlığını
taşıyan ilanda 15 Temmuz FETÖ darbe
girişiminde şehit düşen 251 kişinin
isimleri yer aldı.
İlanda "15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış bir grup FETÖ'cünün demokratik olarak seçilmiş
hükümeti devirmek için Türk halkına
silah çektiği" ifade edildi.
"Geç gelen adalet, adalet değildir." ifadesinin yer aldığı ilanda, ABD

yönetimine, "FETÖ mensuplarını iade
edin ve Türk demokrasisinin yanında
durun. Terörle mücadelede dayanışmanızı gösterin." çağrısı yapıldı.
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KEMAL GÜMÜŞ:

FETÖ'NÜN
NE OLDUĞUNU
ANLATAMADIK!..
15 Temmuz’un sene-i devriyesini geride bıraktık. 15 Temmuz,
Müslüman Anadolu insanı için
nasıl bir mânâ ifade ediyor ve
etmeli?
15 Temmuz, emperyalist güçlerin
taşeronlar eliyle Türkiye’yi bağımsızlık yolunda atmış olduğu büyük
adımlardan vazgeçirme, geçmişte
olduğu gibi tamamen Batı’nın hegemonyası altına sokma girişimidir.
Bu bakımdan 15 Temmuz bir darbe
teşebbüsünden öte bir işgal teşebbüsüdür. Bunun bileşenleri sadece
yerli işbirlikçiler ve FETÖ değil, aynı
zamanda onunla birlikte ABD, İsrail
ve Batı istihbarat örgütleri de işin
içindeydi, beraber hareket ediyorlardı. Bu yüzden 15 Temmuz’daki
millî birlik uyanışı, halk ile bastırılan
bu işgal girişimi emperyalist ülkeler
tarafından olabildiğince yok sayılmaya, görmezden gelinmeye, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bunu da
hatırlatalım. Yerli işbirlikçiler eliyle
bu hâlâ bu devam ettiriliyor. Türk
halkı 15 Temmuz’da bu saydığımız
uluslararası emperyalist güçlere ve
yerli işbirlikçilerine tarihi bir ders
vermiştir. Biz bunu her daim gelecek
nesillere bu şuurla yansıtmalıyız.
Tam da bu noktada şunu soralım;
bu şuur yaşatılıyor mu, 15 Temmuz’un üzerinden geçen 5 senenin
ardından nasıl bir manzara ortaya
çıktı?
15 Temmuz’un üzerinden 5 sene
geçti ama mücadele bitmedi ve bitmeyecek de. Çünkü işgal girişimi
halk tarafından püskürtüldü ve bunu
hazmedemediler. Biz o gece çok
acılar çektik, kayıplar verdik, 251
şehidimiz ve binlerce gazimiz var.
Ancak biz halk olarak emperyalist
güçlere bir mesaj verdik; “Asla
boyun eğmeyeceğiz, tarih boyunca
bu tür baskılara boyun eğmedik,
köleleşmeyeceğiz.” dedik. Bu mevzuyu iki türlü ele almak gerekiyor,
birincisi halk, ikincisi de devlet.
Devlet tarafından bakacak olursak
terör örgütü ve uzantıları sistemin
bünyesinden temizlendi, arındırıldı
ve hâlâ arındırılmaya devam ediyor,
henüz bitmiş değil. Hem siyasî hem
de bürokratik arenada devam ediyor
maalesef. Bunlara gereken dersi vermek için halk ve devletin birlikte,
koordineli bir şekilde hareket etmesinin önemi ortaya çıkıyor. Bu da
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kolay değildir çünkü, düşmanlarımız
hem yurt içinde hem de yurt dışında halen aktif bir şekilde az önce
de söylediğimiz gibi 15 Temmuz’u
itibarsızlaştırmaya, yok saymaya,
asıl bakış açısından uzaklaştırmaya
devam ediyor. Ama ben bunun bir
süreç olduğunu ve bu sürecin devam
ettiğini, bitmediğini düşünüyorum.
Dolayısıyla bu halk bir daha bu
oyunlara gelmeyecektir.
İçerideki yerli işbirlikçilerden
bahsettiniz. Bunlar 15 Temmuz’u
sulandırmaya çalışan kişiler, diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da
ilk dönemlerde söylemiş olduğu “at
izi it izine karıştı” gibi ifadeleri vardı.
Akabinde birtakım mağduriyetlerin
de oluştuğunu kimse inkâr edemiyor
maalesef. Elbette burada bir mücadele veriliyor. Peki bu noktada ne gibi
yanlışlıklar yapıldı ve bu yanlışlar
nasıl telefi edilebilir?
Küresel istihbarat örgütlerinin
desteklediği bir terör örgütüyle mücadele etmek kolay değil. Elbette bu
mücadelede yol kazaları olabiliyor.

Bunu da esasında bu bahsettiğim aktörler yapıyor, FETÖ ve işbirlikçileri
de bunun altyapısını oluşturmaya
çalışıyor. Hatırlayalım, 15 Temmuz
işgal girişiminden 5 gün sonra ana
muhalefet lideri yaptığı konuşmada
terör örgütüyle mücadeleyi asıl darbe olarak nitelendirdi. Halen sistematik bir şekilde bunu eylemleriyle,
söylemleriyle bunu dillendiriyorlar,
devam ettiriyorlar. Mesela işgal
girişiminin 5. yıl dönümünde bu
bahsettiğimiz unsurların basın-yayın
organlarına baktığımız zaman 15
Temmuz işgal girişimini bir işgal girişimi olarak değil, bir tiyatro, oyun
olarak görüyorlar. Bu süreci itibarsızlaştıracak, mağduriyet yaşatacak
yol kazalarının oluşması için ellerinden geleni yapıyorlar. FETÖ bunu
yaparken bazen kendi militanlarını
feda ediyor. Ters algı oluşturmak için
akla hayale gelmeyecek yöntemlere
başvurabiliyorlar. Ekonomik, siyasî,
kültürel vb. her alanda bunu yapıyorlar ve yapacaklar da. Seslerinin
çok çıkıyor olması hakikatin öyle
olduğu anlamına gelmiyor. Bugün
ne yazık ki, özellikle basın üzerinden bu algıyı çok güçlü bir şekilde
dillendirebiliyorlar. Sosyal medyada
gündem oluşturmaya çalışıyorlar ve
yurt içinde bu kara propagandayı
yapıyorlar; ama gerçekte böyle değil.
Vatandaşın arasında bu algı hiç değerli değil. Sadece çok görülüyor ve
duyuluyor olması onların bu alanda
başarılı olduğunu göstermiyor. Onların bu propagandasına karşı bizler
de Anadolu milleti olarak bunların
bir oyun olduğunu her platformda
söyleyeceğiz.

Hatırlayalım, FETÖ’nün soruşturmalarında birisi itirafçı oldu, masum insanları da işin içine katmaya
çalıştılar. Ama devlet ne yaptı bir
süre sonra FETÖ’nün bu oyunlarına karşı tedbirli hale geldi ve geri
püskürtmeye başladı. Şu anki süreçte ne yapmaya çalışıyorlar? Her
kurumda bu propagandaları yapmaya çalışıyorlar. Ama bu tutmuyor
ve tutmayacak da. Çünkü bütün
dünyanın gözü önünde özellikle
vatandaşlarımızın iliklerine kadar
hissettiği barbar bir işgal girişimi
yaşandı. 251 şehid verdik, tankın altında parçalanmış insanlarımız oldu,
F-16’larla vurulan onlarca kurum
ve şehidimiz var. Dolayısıyla hiçbir
argüman bu hakikati perdelemeye
yetmez.
Seslerinin çok çıkmasından bahsettiniz. 15 Temmuz’da 251 şehid
vermiş bir millet var, bahsettiğiniz
gibi vahşi manzaralar altında can
veren insanlarımız var. Buna rağmen
onların sesi çok çıkıyorsa ve hâlâ ellerine birtakım argümanlar veriliyorsa
bir problem var demektir. Mesela 15
Temmuz davalarında birtakım açık
noktalar bırakılıyor ve bu açık noktaları sonuna kadar istismar ediyorlar.
Mesele bu açıkları bırakmamak değil
mi?
Klişe bir söz var; “Sahada kazandık, masada kaybettik” şeklinde.
FETÖ yetişmiş kadrolara sahip, yetişmiş kadrolarıyla beraber yetişmiş
gönüllü işbirlikçileri var. Mesela ana
muhalefet partilerinin tamamı FETÖ’nün argümanlarıyla hükümeti
eleştiriyor. “Düşmanınım düşmanı
dostumdur” mantığıyla hareket

söyleşi

ediyorlar bu bir; ikincisi, az önce de
söylediğimiz gibi uluslararası alanda
çok ciddi destek var. ABD FETÖ’ye
40 yıldır ciddi bir şekilde yatırım
yaptı. 170 ülkede CIA’nın ofisleri var
FETÖ vasıtasıyla. ABD’nin giremeyeceği, girse dahi rahat bir şekilde
kontrol edemeyeceği 170 farklı ülke.
Bu gücü Türkiye’de kaybetti; ama
yurt dışında çok ciddi ihtiyacı var.
Bu yüzden sonuna kadar destekleyecektir, sonuna kadar FETÖ’yü aklamaya çalışacaktır. Yetişmiş kadroları
vasıtasıyla bu algıyı, propagandayı
oluşturdu. 40 yıldır tüm birimlerde,
en kritik görevlerde bu terör örgütü
mensupları vardı. Mesela Ankara’da
bir devlet memuru sabah işine gider,
akşama kadar işini yapar ve evine
döner. Ama terör örgütü mensupları
Hakkari’den Edirne’ye kadar, en alttan en üste kadar, çaycısından okul
müdürüne kadar hepsi kontrollü
ve sistemli bir şekilde çalışıyor. Ve
halen dışarıdaki unsurları deşifre
edilmemiş yahut deşifre edilip tasfiye edilmiş olanlar dahi alttan alta bu
propagandayı bilinçli bir şekilde sürdürüyor. Kritik kurumlar için insan
yetiştirmek kolay değil. Bir hâkimin,
savcının dört dörtlük olabilmesi için
meslekte yıllarını vermesi gerekiyor.
Ancak 5 yıl öncesine kadar tüm bu
kadrolar FETÖ’nün elindeydi. 15
Temmuz’dan sonra on binlercesi tasfiye edildi ve yerlerine yeni insanlar
geldi. Bunların da çoğunun tecrübesi yok ve ciddi mânâda manipülasyonlara maruz kalıyorlar. Mesela
İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde basın
mensubu olarak çalışıyordum, 15
Temmuz’a kadar katiplerin, memurların ve 3-4 başsavcı dışında savcıların hepsi FETÖ ile bağlantılıydı.
Bunlar 15 Temmuz’dan sonra tasfiye
edildi. 15 Temmuz’dan günümüze
kadar 23 bin FETÖ’cü deşifre edildi
ve hâlâ da devam ediyor. Dolayısıyla
bazı hataların yapılıyor olabilmesi
normal geliyor bana. Onlar sadece
bu algıyı çok profesyonelce ve çarpıtarak verebiliyorlar. Ama bunun
Türk halkı nezdinde bir karşılığı yok.
Sosyal medyada kimi etkiliyorlar,
kime hitap ediyorlar? Bir, kendi tabanlarını ellerinde tutabilmek için;
“Bakın bize böyle zulüm, haksızlık
yapıyorlar” dedirtmek istiyorlar. İki,
işbirlikçilerine kullanabilecekleri
malzeme, argüman üretmeye dönük.
Üçüncüsü de Batı’dan desteklerini
daha çok alabilmek için ürettikleri
argümanlardır bunlar. Yoksa halk
nezdinde bir karşılığı yok.
Bir şeyi çok fazla söyledikleri zaman, sen tersini ispat etmedikçe belli
bir süre sonra insanların hakkında
şüphe oluşması da kaçınılmaz olur
ama.
Doğru söylüyorsunuz da 15 Temmuz işgal girişimini FETÖ’nün yaptığı gerçeğini ortadan kaldırır mı?
Bu gerçeği değiştirmez ama zihin-

22 - 28 Temmuz 2021

leri bulandırır, ruhu pörsütür.
Ne olur? FETÖ’nün en büyük
argümanlarından bir tanesi “cezaevlerinde öğretmen, memurlar” var
algısı. Bizim kendi öz eleştirimiz
şu olmalı; FETÖ’nün örgüt yapısını
halka anlatabildik mi? Bence bazı
noktaları anlatamadık. Ne gibi? En
büyük mağduriyet iddiası FETÖ’nün
sivil mensuplarının tutuklanıyor
olması. “Adam Anadolu’da öğretmenlik yapıyor, ne yapmış olabilir
ki?” diyorlar. Oysa bu öğretmen,
memur, mühendis dedikleri kişiler
FETÖ’nün en mahrem yapılarını
yöneten kişiler. Neyi yönetiyor bunlar? TSK ve yargıdaki kritik yerleri
yönetiyorlar. MİT TIR’larını hatırlayalım, onları organize eden kişiler
bunlar. Adil Öksüz bir öğretim görevlisiydi. Kemal Batmaz FETÖ’nün
sivil toplum kuruluşunda yöneticiydi. FETÖ’nün diğer mensupları
da öyle, bunun gibi yüzlercesi var.
Ekrem Dumanlı vb. kişilerin hepsi
sivil değil miydi? Gazeteciydi, öğretmendi. Bu hakikati anlatmak lâzım.
FETÖ’cüler takiye yaparlar. Bu takiyeyle halkın gözünde masum, kendi
halinde memur, öğretmen, bürokrat
gibi gözükürken esasında bombayı
yağdıran teröristlere talimatı veren,
onları motive eden, onları bunu yapmaya iten bu sivillerdir.
Adil Öksüz’ün adı geçmişken, 15
Temmuz ruhunun pörsümesine sebep
olan ve hep sorulan şu soruyu soralım, “Adil Öksüz mademki darbenin
bir numaralı ismiydi yahut en önde
gelen isimlerindendi niçin yakalandıktan sonra serbest bırakıldı?”
Örgütün ne kadar güçlü
olduğunu, devletten daha çok devlet
olduğunu açıklamıyor mu bu olay?
15 Temmuz işgal girişimine kadar
FETÖ’nün yüzde 3 ila 5’i deşifre
edilebilmişti. Jandarma’da, EGM’de
çok az kişi tespit edilebilmişti.
MİT’te 2011 yılına kadar en son
550 kişi tespit edilebilmişti. PKK
ile mücadele masasının başındaki
kişi FETÖ’cüydü. Çözüm Süreci
boyunca bütün sabotajların oluşturulduğu dönemde vali yardımcıları,
kaymakamların tamamı, Jandarma
istihbarat komutanlarının tamamı,
emniyetin başına gelenlerin tamamı
FETÖ’cüydü.
Geçtiğimiz günlerde Eski Kara
Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar
Atasoy’un FETÖ’cü olduğu ortaya
çıkmıştı. Bu hususta neler söylemek
istersiniz?
Serdar Atasoy, Kara Kuvvetleri
İstihbarat Başkanlığına kadar gelip
terfi aldı, ne zaman? 2020’de. 15
Temmuz’un hemen öncesinde belki Kemal Batmaz bir numaraydı,
bilemiyoruz. Dört kişi yakalandı
ama bir kişi kaçabildi. Çünkü orada hâlâ FETÖ’nün güçlü kadroları
vardı. Sıcağı sıcağına ne yazık ki bir
şey yapılamadı. Ama ondan sonra
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Küresel istihbarat
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mücadele etmek
kolay değil. Elbette
bu mücadelede yol
kazaları olabiliyor.
Bunu da esasında
bu bahsettiğim
aktörler yapıyor,
FETÖ ve işbirlikçileri
de bunun altyapısını
oluşturmaya çalışıyor.
Hatırlayalım, 15 Temmuz
işgal girişiminden
5 gün sonra ana
muhalefet lideri yaptığı
konuşmada terör
örgütüyle mücadeleyi
asıl darbe olarak
nitelendirdi. Halen
sistematik bir şekilde
bunu eylemleriyle,
söylemleriyle bunu
dillendiriyorlar, devam
ettiriyorlar.

gün geçtikçe işin aslı ortaya çıktı. O
yüzden FETÖ’yü basite almamak
lâzım. Düşmanı alt etmenin en
iyi yolu onu iyi tanımaktır. Onun
argümanlarını, yöntemlerini iyi
bilmektir. Gülen’in asıl kadrolarının Türkiye’de neşvünema bulması,
halktan teveccüh alması mümkün
değildir. Burada işbirlikçiler devreye
giriyor. Geçtiğimiz gün CHP genel
başkan yardımcısı “Biz göreve
gelirsek yeniden yargılama ile ihraç
olanları göreve iade edeceğiz.” dedi.
Onlar da bunu bildikleri için ısrarla
suçüstü yakalanmalarına rağmen
inkâr ediyorlar suçlarını. Darbe
günü Kemal Batmaz’ın Akıncı Üssü’nde kamera görüntüleri var, o ben
değilim diyor. Orada yakalanmışsın.
Benzer diğer tüm kumpaslarda görev alan kişiler suçüstü yakalandı.
Çünkü onlar yarın öbür gün devran
dönecek, iktidar değişecek ve yeni
iktidar ile anlaşma yaptıklarında
tekrar yargılanıp beraat edeceklerine
inanıyorlar. O yüzden suçlarını kabul etmiyorlar; “Bize iftira atıyorlar.”
diyecekler. Bu süreçte bir akıl devreye girdi ve bütün siyasî partileri PKK
ile yan yana getirdi. Türkiye tarihinde bunun örneği yok. En marjinal
solculardan sağcılarına kadar hepsi
bir araya geldi.
Esasında bu mevzuları konuşmamızın ve gündeme getirmemizin
sebebi geçtiğimiz Perşembe günü

15 Temmuz’un sene-i devriyesiydi
ve geçmiş dönemlerdeki kadar
heyecanının olmadığı, bugünün
ehemmiyetinin idrakinde olunamadığı ve bunu kaybettiğine dair intibalar
uyandırdı. Bu çok vahim bir durum.
Bu durumun sebebi nedir, 15 Temmuz ruhunun kaybedilmemesi için
ne yapmak lâzım?
Konjonktürel ve süreç içerisinde
yıpranmışlıklar olabiliyor. FETÖ ile
mücadelenin bir süreç işi olduğunu,
hemen neticelenmeyeceğini, uluslararası aktörlerle beraber çok ciddi
bir savaş içerisinde olduğumuzu
söyleyebilirim. FETÖ, bir yandan
kamu nezdinde işgalci, darbeci ve
kumpasçı olarak tescillenmiştir. Bu
hakikati hiçbir güç değiştiremez
ama diğer yandan da terör örgütüyle mücadele eden ana aktörlerin
itibarsızlaştırılması, sürecin başka
argümanlarla etkisizleştirilmesi için
çok yoğun bir şekilde çalışılıyor.
Adamlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı
yıpratırken asıl olguyu arka plana
itmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz’daki
gerçeği başka yanlışlıklar üzerinden
yıpratmaya çalışıyorlar. Ama bu yöntem kalıcı ve sürdürülebilir değildir
çünkü, bugün FETÖ mensuplarının
yargılandığı davaların neredeyse
yüzde 90’ı neticelendi. Hepsinin
suçları sabit. 15 Temmuz’un sene-i
devriyesinin kısmen sönük geçtiği
söylenebilir ama genel olarak öyle
bir algı yok, sadece söylediğim gibi
seslerinin çok çıkıyor olmasıyla
izah edilebilir. Bugün biz medya
mensupları olarak, kamudaki görevliler olarak üzerine düşünmemiz
gereken, bunları daha çok gündeme
getirip, özellikle yeni neslin bunun
idrakine varmasını sağlamak. Onların yapmaya çalıştığı algılara, eğer
uyanmazsak aleyhimize neticelenebileceğini düşünüyorum.
Buna fırsat vermememiz gerekiyor. Artık bu millet kolay kolay
oyunlara gelmez. Çünkü, düşünün
20 yıl öncesine kadar bağımlı bir
devlet, bağımlı bir siyasî mekanizma
vardı. Kime bağlı? Batılı sermaye odaklarına, CIA’ya, NATO’ya
vs. Ama Türkiye özellikle de 15
Temmuz’dan sonra birçok alanda
bağımsızlığını ispat etmiş ve kendi
özgün politikasıyla ilerlemeye devam ediyor. Kolay bir şey değil. 40
yıllık bir terör örgütü ve arkasındaki
devasa sermaye ve istihbarat gücünü
düşünün. Bu sürecinde kolay kolay
neticelenmesini beklemek hata olur.
O yüzden moralimizi bozmamamız
gerekiyor, moral bozacak bir durum
da yok. Çünkü FETÖ’nün nasıl karanlık bir örgüt olduğu bütün yönleriyle deşifre edildi. Bu çok kıymetli
bir şey.
Bu noktada medyadan bir örnek
verelim; “Dava neticelendi, şu kadar
kişi ceza aldı.” haberi yapılıyor mesela. Ama yapılan haberler halkı ikna
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söyleşi

KISA KISA
-Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne
ait okulları teslim aldı.
6 ilde İstanbul merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 27 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.
Kırgızistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı itiraf etti. İnandı’nın FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği bildirildi. FETÖ
elebaşı Gülen’in kaldığı Pensilvanya’daki
örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer
üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.

etmiyor. Açık ve şeffaf, daha detaylı
boşluk kalmasına müsaade etmeyici
şekilde yapılmalı haberleri.
Neden böyle haber yapılıyor?
FETÖ’nün davasını, dosyasını ve
haberini yaparken basın mensupları olarak teknik bilgilerden ziyade
meselenin aslını aktarmalıyız. Bu
adamların eylemleri nedir belirtmeliyiz. FETÖ’cü bir kaymakam ihraç
edildi ve ceza aldı peki bu adam ne
yaptı? Bunların da anlatılması lâzım.
O davanın içeriklerini halka anlatmak, halkı bilgilendirmek gerekiyor.
Ben size bir şey daha anlatayım.
Bir gün FETÖ’cü bir kaymakam
itirafçı olmuştu, ben gerekli izinleri
alıp onunla röportaj yaptım. Ve şu
soruyu sordum; “Bir kaymakam
yahut üst düzey bürokrat, asker
neden FETÖ’ye mensup olur,
FETÖ’nün içerisinde yer alır?”
FETÖ’cü kaymakam ise şu cevabı verdi; “Ben dershaneye gittim,
maaşımın yüzde 10’unu himmet
verdim, şu eve gidip Kur’an okuduk.” vs. Ben o kaymakama; “Bizim
derdimiz bu değil ki, sen bu örgüt
için devletin imkânlarını kullanarak
hangi illegal eylemlere imza attın,
devlet kaynaklarını FETÖ’ye nasıl
aktardın, FETÖ’nün hangi emirlerini uyguladın?” deyince “Evet bu tür
şeyler de oldu.” dedi ve anlatmaya
başladı, “Bize 2014’ten sonra talimat
geldi devleti kilitleyin, şeklinde.”
dedi. Nasıl kilitlediniz devleti diye
sordum. “Kamu yatırımlarını durdurduk, fakir fukara yardımlarını
durdurduk, hükümete yakın iş
adamlarının aleyhinde dosyalar hazırladık.” dedi. Bunlar nereye gitti?

“Ana muhalefet partisine gitti.” Bazen Kemal Kılıçdaroğlu TV ekranlarında bunları söylüyordu bazen de
Fuat Avni. Bir kaymakamın görevi
bu mu?
FETÖ’cü bir asker ise diyor ki;
“Ben bizden olmayanların özel
hayatlarını araştırdım.” Ne yaptın?
“Karısı ne yiyor ne içiyor, kızı ne
seviyor ne sevmiyor, mahrem ilişkileri, dostlarını araştırdım.” Sonra?
“Bunların tasfiyesi için kamu kurumlarına ihbar mailleri oluşturduk,
sosyal medyada algı oluşturduk ki,
adam rezil rüsva olsun istifa etsin.
Öyle de oldu yahut görevden aldılar, hakkında soruşturma açıldı.”
Her FETÖ’cü bunları yaptı. Esas
bunları anlatmak lâzım. Yahut vergi
memuru FETÖ’cü, gidiyor esnaftan,
iş adamlarından haraç almaya çalışıyor. Haraç verilmediği zaman kaşının altında gözün var deyip ceza kesiyorlar. Sonra da “Biz kaldırabiliriz,
bizim yurdumuz var, öğrencilerimiz
var, sen bize himmet ver kaldırırız.”
diyorlar. Ama vatandaş bunu görmüyordu. Niye görmüyordu? Çünkü, karşısında devlet memuru, vergi
memuru, polis memuru, öğretmen
vardı.
Vatandaş o FETÖ’cüleri devlet
kimliği ile tanıyordu. Oysa bugün
bu soruşturmalarla esasında bunların devlet mensubu olmadıkları, bu
eylemleri örgüt talimatı ile yaptıkları, esnafa, vatandaşa ceza kestikleri
anlaşıldı.
Vakit ayırdığınız için teşekkür
ederiz.
Ben de teşekkür ederim.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ'nün faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelere,
“Sizlerin milli güvenliği, çocuklarınızın geleceği için hainlerden yol yakınken ayrılın ve
bunlardan kurtulun. Yarın çok geç olabilir”
çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı, “aranan teröristler”
listesinde yer alan 338 Fetullahçı Terör
Örgütü firarisi için toplam 664 milyon
lira ödül koydu. Kırmızı kategoride başına 10'ar milyon lira ödül konulanların
arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in
yanı sıra darbe girişimini Akıncı Üssü'nde
yöneten Adil Öksüz, örgütün sözde istişare heyetinden Cevdet Türkyolu, Abdullah
Aymaz, Halit Esendir, Mustafa Özcan, Harun Tokak, Ali Bayram, İsmail Büyükçelebi, Şerif Ali Tekalan, Mustafa Yeşil, Reşit
Haylamaz, Suat Yıldırım ve Ahmet Kurucan bulunuyor.
FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” yapılanmasında
“mahrem imam” olan “Ahmet” kod adlı
üyesi, “elma yedirme” adı verilen yöntemle
zarar vermek istedikleri personelin bilgisayarlarına bir flaş bellek takarak, özel bilgilerini elde ettiklerini söyledi.
FETÖ’nün MİT mahrem yapılanması içinde bulunan Salim Zeybek, 15 Temmuz
darbe girişiminin kilit isimlerinden biri
olan Adil Öksüz ile ilgili çarpıcı itiraflarda
bulundu. Zeybek, Adil Öksüz’ün, “MİT’çi”
olarak gösterildiği sahte belgeyi kendisinin hazırladığını itiraf etti.

yorum
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İktidar 15 Temmuz Mücadelesini Ayasofya Önünde
Koreografi Yaparak mı Veriyor?
M. Taha İnci
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe
girişimi, Batı destekli Batıcıların bir
buçuk asırdır bu topraklarda gerçekleştirdiği darbelerin devamıydı. Eğer
başarılı olsalardı, katı Kemalizm’in
İslam’ı Anadolu’dan silmeye çalıştığı
gibi, İslam’ı değiştirmek suretiyle bu
topraklardan silmeyi deneyeceklerdi.
Fakat Müslüman Anadolu halkının
feraseti buna izin vermedi. Millet
gerekeni gerektiği yerde yaptı; fakat hükümet yapamadı. Bu zaman
zarfında Kemalistler 15 Temmuz ile
FETÖ’yü, FETÖ’cüler de Kemalistleri
daha da sevmeye başladı. Kardeşlikleri pekişti. Darbe girişimi sırasında
Kemalistlerin pencerelerden tankları
selamlaması, bankalara koşması,
marketlere saldırması, hain askerleri
temize çıkarması ve daha sonra beraber hareket etmesi kardeşliklerine
birer örnek oldu. Nitekim, 2016 yılında dergimizin kapağında “FETÖ'nün
babası Kemalizm'dir” manşetiyle
kimin kiminle el ele olduğunu da
göstermiştik.
Kemalizm ve FETÖ arasında hiçbir farkın olmadığını, iki yapının da
İslam’ı köklerinden koparmayı amaçladığını, ılımlı İslam anlayışıyla üç
dinin birleştirilmeye çalışılıp değişik
bir din ihdas edilmeye çalışıldığını
müteaddid kere dile getirdik.
Batı projesi olan ılımlı İslam anlayışı uzun süredir Türkiye’de reformist,
mezhepsiz ve Dinlerarası Diyalogcular eliyle empoze edilmeye çalışılmış;
fakat 15 Temmuz’da tamamen bertaraf edilmiş ve ruh köklerimize vurulmaya çalışılan bu darbenin resmî
bir hüviyete kavuşması engellenmişti.
Fakat FETÖ’nün uzun yıllar istediği
gibi at koşturduğu memleketimizde,
FETÖ’cü anlayış sirayet etmişti ki bugün de bunun yansımalarını sıklıkla
görüyoruz.
15 Temmuz’un
Hesabı Soruldu mu?
Peki milletin ruh köklerine yapılmaya çalışılan bu suikastın hesabı
sorulabildi mi?
Bu zamana kadar yapılan darbelerin hesabı sorulmadığı gibi 15
Temmuz’un da hesabı sorulamadı.
Batıcı-Kemalist rejimin acilen değiştirilmesi konusundaki uyarılar dikkate
alınmadı. Oysaki Müslümanların bu
memlekette ikinci sınıf insan muamelesi görmesinin sebebi olduğu gibi 15
Temmuz darbe girişiminin de sebebi
Batıcı-Kemalist rejimdir.
15 Temmuz darbe teşebbüsü
sonrası FETÖ’cülere yönelik yargıla-

malarda ele başları serbest bırakıldı,
mahkemelerde ise hainlerin günlerce
süren savunmalarına karşılık süreç
yavaş işlerken sulandırıldı ve bu esnada Batıcıların yaptığı propaganda ile
mesele sulandırıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası geçilen Başkanlık
sistemine halk “evet” diyerek yine
elinden geleni yaptığı halde Başkanlık
sistemi yürütülemedi. Sistemin denge
ve kontrol mekanizmaları oluşturulamadı. Kemalist rejimin dayattığı
anayasaya bağlılık olan parlamenter
kölelikten kurtuluş olacağı düşünülen
Başkanlık sistemi, Kemalizm’e büyük
bir darbe olacağı yerde Kemalistlerin
yine dilediğini yapabildiği bir ortamı
oluşturdu. Kardeşlikleri pekişen iki
kesim de 15 Temmuz’u darbe girişimi
olarak kabul etmediği gibi, sivil darbe
olarak 20 Temmuz’u işaret etti. Akabinde 15 Temmuz ruhu ilk ayından
itibaren öldürülmeye çalışıldı ve 15
Temmuz’dan sonra iktidarın FETÖ’ye
karşı yürütmeye çalıştığı mücadele,
mücadele olmaktan çıktı ve at izi it
izine karıştı. İktidar, 15 Temmuz’dan
sonra bu darbe girişimini Anadolu
halkının lehine kullanarak devletten
FETÖ ile birlikte Kemalizm’i de tasfiye etmesi gerekirken bu fırsatı değerlendiremedi ve ileri gidilmesi gerekirken geriye gitmeye başladı. Daha
sonra iktidar için yerel seçimlerde

büyük şehirlerin kaybına giden yol
açıldı. Bugün iktidar, gerekli adımları
atmayarak heyecanını söndürdüğü
15 Temmuz ruhunu, absürt etkinlik
ve konserlerle ayağa kaldırabileceğini
zannediyor. Tablo her geçen gün öylesine vahimleşiyor ki, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun İBB’yi alır
almaz konser vermek için Ayasofya
önüne koşmasını tenkit edenler, Ayasofya’nın önünde koreografi ve ışık
gösterileri yapıyor. Fatih Fevzipaşa
Caddesi’nde 10. Yıl Marşı eşliğinde
15 Temmuz korteji tertipliyor. Elbette
bunlardan öte 15 Temmuz sonrasında yapılan onca tasfiyeye rağmen
FETÖ’cüler devlet kadrolarındaki
etkinliğini sürdürüyor. Tasfiye edilen
FETÖ’cülerden boşalan yerlere ise
Kemalistler dolduruluyor.
Neler yapılabilirdi? Mesela Dinlerarası Diyalog faaliyetleri ve FETÖ’nün bu alandaki çalışmaları yazılı
veya sözlü olarak anlatılabilirdi. Beş
senelik zaman zarfında 15 Temmuz’a
neyin sebep olduğu idrak edilip bir
daha böyle bir manzaranın ortaya
çıkmaması için köklü çözümler üretilebilirdi. Bunun yerine saçma sapan
etkinliklerle 15 Temmuz iyice sulandırıldı ve manası yok edildi. Adeta
15 Temmuz’a dair yapılan her faaliyet
mide bulandırmaya başladı.
Türkiye’nin en geniş gençlik kol-

ları teşkilatı olan “Ak Gençlik”in iş
yapmak yerine son model arabalarla
gezip tozduğunu, ihale peşinde koştuğunu söylemeye gerek bile yok.
Medyanın da neredeyse tamamına
sahip olan iktidar; bu alanda da beceriksizliğini göstermeyi başardığı gibi,
Kemalist rejimi yapmış olduğu ahlâksız yayınlarla devam ettirdi. İktidar
kendi icraatlarını bile aktarabilecek,
gösterebilecek kabiliyeti gösteremedi. Yaptıkları projeler yol, köprü ve
tünelden öteye gidemedi. Millete bir
manevî ideal aşılanamadı. Savundukları ve karşı oldukları şeylere bile Kemalist rejimin “şuur süzgeci” ile karşı
oldular. Onlar gibi düşündüler onlar
gibi baktılar. Hatta onlar gibi olmanın
peşine düştüler.
“70 milyon birlikte Büyük Doğu’yu kuracağız” diyerek Müslüman
halkı heyecanlandıran iktidarın; Ak
Gençlik kadrolarında, Kültür Bakanlığı’nın projelerinde ve kendisine ait
olan sosyal mecralarda Büyük Doğu
ideolojisine dair hiçbir eser-fikir, etkinlik, sempozyum göremedik. Buna
mukabil bir türlü fikrî iktidarın tesis
edilemediği yönündeki yakınmalarla
karşı karşıya kaldık ve dolayısıyla
bunlar da bizim nazarımızda hiçbir
mânâ ifade etmiyor. Çünkü fikrî iktidarın yolu Büyük Doğu-İbda’dan geçmesine rağmen teşkilatlanma, projelendirme, tatbik etme noktasında
hiçbir faaliyet gösterilmedi. Erdoğan
etrafına da bu mânâda iş yaptırmadı.
İktidar kürsülerden devamlı hizmet
bağımlısı gibi “şunu yaptık, bunu ettik” gibi söylemler yerine yitip giden,
çoğu ateizm ve deizm bataklığına
saplanan gençleri şuurlandırmak
adına faaliyetler ortaya koymalıydı.
İdeolocya Örgüsü eseri üzerine projeler yapmalı, Kültür Bakanlığı’ndan
gençlik meclislerine, her alanda bunun üzerine projeleri hayata geçirilmeliydi. Bu minvalde 15 Temmuz’un
bir işaret olduğu daha doğrusu büyük
bir ikaz olduğu anlaşılamadı.
Her fırsatta önüne getirilen sorunun cevaplarını “milletime bırakıyorum, milletim halleder” diyerek her
işi millete havale eden, millet işini
yapsa da kendi üzerine düşeni yapmaya bir türlü cesaret edemeyen bir
anlayışla bu işlerin yürütülemeyeceğini bir kez daha hatırlatalım. Bu millet
deneme tahtası değildir. İktidarın bu
saatten sonra yapacağı iş, Ayasofya
önünde koreografi yaparak 15 Temmuz mücadelesi vermek değil, bir
buçuk asırdır Müslümanların dinine,
diline ve değerlerine kasteden Batıcılığın bu topraklardaki hâkimiyetini
sonlandırmak ve 15 Temmuz ruhunu
bu manada canlandırmak olacaktır.
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Tek Taşla Kaç Kuş Vurulur?
Sinami Orhan
Namusluyuz. Haklıyız. Şehit ve gazilerin, Halil Kantarcı’nın kanının lekelenmesine izin vermeyiz. Ama “akılsız”
değiliz, “harp hudadır”ın bol bol “salla”
demek olmadığını da biliriz, kanunlara
en önce bunları uygulayanların tabi olmasına ve özenli çalışmaları gerektiğine
inanırız.
Garip garip iddialarla yazılmış iddianameler var, her ne kadar mütalaa safhasına gelindiğinde geri adım atılıyor olsa
da, çoğu kalıyor ve daha mühimi iddianameye giriyorlar. Madem yazdınız, bari
diğer iddianameler ve raporlar, tanıklar
ile uyumlu olsun, değil mi?
15 Temmuz’un en önemli davası olan
Marmaris suikast davasını biliyorsunuz.
Bir de Sözcü muhabiri Gökmen Ulu’ya
açılan (sonra gazete davasıyla birleşen)
davayı da biliyorsunuzdur.
Gökmen Ulu’ya dava açılmasının sebebi, 15 Temmuz 2016 günü, (yayın saati
16:25) websitesinde “Sözcü Erdoğan’ı
buldu!” başlıklı haberi; “altı gündür kameralar önüne çıkmayan cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Serkan Yazıcı’nın villasında
olduğu ortaya çıktı” yazısı ve villanın denizden çekilmiş fotoğrafı, darbeden hemen sonra basında konu olmuş ve darbecilerin Erdoğan’ın kaldığı yeri bu haberle
öğrendiği, GU’nun da “Fetöcü” olduğu
yazılmıştı. 17 Mayıs 2017’de gözaltına
alındı GU. Savcılığın tutuklama talebi,
“örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil
olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme,” “Cumhurbaşkanına
suikast ve filli saldırıya yardım etme” ve
“Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarına dayanıyordu. (1) Sulh hâkimi
ise “örgüte bilerek ve isteyerek yardım
etme” ve “Cumhurbaşkanına suikast ve
filli saldırıya yardım etme” suçlarından
tutuklanma kararı verdi. 17.4.2019’da
verilen savcılık mütalaasında talep şöyle
yazıldı:
“… sanığın (Bekir Gökmen Ulu),
Sözcü Gazetesi muhabiri olduğu, 15
Temmuz 2016 günü saat 16:00 da “SÖZCÜ ERDOĞANI BULDU” başlıklı haberi gazetenin internet sitesinde yayınladığı, haber saati itibariyle FETÖ/PDY terör
örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen
darbe girişimi kapsamında asker - silahlı
birimlerin kışlalarından çıkmadan, başka
bir deyişle fiili olarak harekete geçmeden
önce adı geçen gazetede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının bulunduğu
yerin aniden haber yapıldığı, Cumhurbaşkanının o ana kadar bulunduğu coğrafi yerin ayrıntılı mevkii ve konumunun
kamuoyunca bilinmediği, bilindiği üzere
örgüt üyelerinin birkaç saat sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik silahlı
kalkışmaya giriştikleri/darbe girişiminde
bulundukları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda
darbeyi planlayan FETÖ/PDY üyelerinin
Cumhurbaşkanı'nı almak istedikleri sırada bulunduğu yer ile ilgili arayışlarının
olduğu, bunun bilinmemesi / tespit edilmemesi halinde, bulmalarına yarayacak
başka planlarının olduğuna dair bilgile-

Senelerdir söylüyoruz,
15 Temmuz’un en
önemli davası, Marmaris
suikast davasıdır.
Hiçbir kurmay subayın,
ister darbe denilsin
ister “darbe değil
isyan” denilsin, saat
21:00 civarında küçük
bir birlikle köprüleri
kapatmaları, beş-on
kişilik ekiplerle orayı
burayı teslim almaya
kalkışmaları, ilk elden
gözaltına alınmaları
gereken idarecilere hiç
uğramamaları vs. bir
yana, en ciddi hadise
Marmaris’te Erdoğan’a
karşı girişilen harekattır.
Ve evet bu harekât,
yargılanıp ceza alan
sanıklar açısından
içler acısı beceriksizlik
tablosudur.

rin elde edildiği, sanık hakkında yapılan
bu tespitler neticesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin içindeki hiyerarşik
yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek-isteyerek yardım ettiği…”
Diyelim ki, 2017’nin ilk aylarında
daha iddianameler hazırlanmadığı, bilgiler karmakarışık olduğu için yukarıdaki

cümleler yazıldı, ama 2019’da, bilhassa
Marmaris suikast dosyası bitmiş, savunma ve belgeler ortaya saçılmış, Akıncı
Üssü ve GKB davalarında da neyin ne
olduğu aşağı yukarı ortaya çıkmışken,
“… cumhurbaşkanının bulunduğu yer
ile ilgili arayışlarının olduğu, bunun
bilinmemesi/tespit edilmemesi halinde,
bulmalarına yarayacak başka planlarının
olduğuna dair bilgilerin elde edildiği”
diye mütalaa vermek en hafif tabirle
özensizlik ve hadiseye vakıf olmamak
demektir!
Senelerdir söylüyoruz, 15 Temmuz’un
en önemli davası, Marmaris suikast
davasıdır. Hiçbir kurmay subayın, ister
darbe denilsin ister “darbe değil isyan”
denilsin, saat 21:00 civarında küçük bir
birlikle köprüleri kapatmaları, beş-on kişilik ekiplerle orayı burayı teslim almaya
kalkışmaları, ilk elden gözaltına alınmaları gereken idarecilere hiç uğramamaları
vs. bir yana, en ciddi hadise Marmaris’te
Erdoğan’a karşı girişilen harekattır.
Ve evet bu harekât, yargılanıp ceza
alan sanıklar açısından içler acısı beceriksizlik tablosudur. Bu ayrı bir yazı
konusudur ve sanıkların bunda payı ne
kadardır, ayrı mevzudur.
TBMM tarafından hazırlanan ama
bir türlü “resmi” olarak yayınlanmayan 15 Temmuz Raporu, bahsettiğimiz
iddianamelerdeki garipliklerden birini
gösteriyor.
Gökmen Ulu vasıtasıyla darbecilere
Erdoğan’ın yerini bildirmiş, değil mi?
Raporda, “12 Temmuz günü, Diyarbakır
8. Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz
Kartepe'nin de beraberindeki iki pilotla
aylık uçuş planlamasında olmamasına
rağmen 2 ayrı F-16 uçağıyla Dalaman
Havalimanı'na uçtukları, buraya gelirken
de Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel ve
civarında uçup fotoğraflama yaptıkları”
ve “13 Temmuz'da Gökhan Sönmezateş
tarafından Ankara'dan İzmir'e F-16 ile
uçuş yapıldığı ve bu sırada da yakıt alma
bahanesiyle güzergaha Dalaman Havali-

manı'nın eklendiği ifade edilen raporda,
yine bu uçuş sırasında da Erdoğan'ın
Marmaris'te kaldığı otel ve civarında
Sönmezateş'in fotoğraflatma işlemi yaptırarak, Cumhurbaşkanı'na suikast suçunun hazırlıklarını yaptığı” kaydedilmiş.
(2)
İşin garip tarafı, Meclis Komisyonu
bu hükme, emniyet ve savcılıklardan
aldıkları evrak ve raporlarla ulaşırken,
tarih 2017 Temmuz, bundan üç ay önce
de İstanbul savcılığı Gökmen Ulu hakkında “yeri bildirdi” diye iddianame
düzmeye başlıyordu! Garip değil mi bu?
12-13 Temmuz’da darbeciler bizzat keşif
yaptıysa, gazeteciye ne gerek?
Muhafız Alayı davasında yargılanan
Cumhurbaşkanı yaverlerinden (havacı)
Binbaşı Erkan Kıvrak’ın, Antalya Serik’de
tatildeyken, 15 Temmuz günü (15:00
-18:00 arası) kendisini arayan başyaver
Albay Ali Yazıcı’ya otelin yerini söylediği
iddiasıyla 16 Temmuz’da tutuklandığı
malum. Kıvrak söylediğini (koruma müdürünü arayarak, Yazıcı’nın sorduğunu
söyleyerek öğrenmiş) inkâr etmiyor. Erkan Kıvrak’ın avukatı, Uğur Mumcu’nun
kardeşi Ceyhun Mumcu’dur. Mumcu,
“En titiz şekilde her şeyleri ayrıntılarına
kadar incelendi. Başyaver müvekkilim
değil diye onunla ilgili bir şey demiyorum. Benim müvekkilim hava yaveri.
Hava yaveri o gün Antalya'da. Antalya'da
hiçbir darbe faaliyeti yok. Sadece başyaver Cumhurbaşkanı'nın yanına gitmek
istediğini belirtip Marmaris'te hangi
otelde kaldığını öğrenmesini istiyor.
Cumhurbaşkanı'na suikast davasında
tanık bile yapmadılar müvekkilimi. Adı
yaver diye 4 sene gereksiz yere tutuklu
kaldı.” (3) açıklamasını yaptı; birkaç gün
önce başyaver hariç tüm yaverler (karar
duruşması öncesi) tahliye edildikten
hemen sonra!
Gelelim “sanıklar açısından içler acısı
beceriksizlik” dediğimiz durumun “yer
bildirme” ile ilgili kısımda gözüken resmine.

yorum
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MAHREM'IN
YÖNETMENI
STV ELEMANI
ÇIKTI
Diziyi merakla bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Belgeselin FETÖ'nün
“Işık Evleri”nin anlatıldığı
bölümün bir sahnesinde, kendilerinden başka
kimsenin kitabını evlerine sokmayan FETÖ’cülerin evlerinde başka gruplara ait kitapların olduğu
gösterildi. Bu hadise
üzerine tepkiler yağdı.

Marmaris harekâtını Tuğgeneral
Gökhan Sönmezateş yönetti. Mahkemede verdiği savunmasının belki de en
önemli yeri şurasıdır:
“- Bu arada birdenbire televizyonlara
bir bakıyoruz tanklar Boğaz köprüsünde. Yemin ederim ki tanklarla alakalı
bir bilgim yok. Böyle bir planlamadan
da haberim yok. Arkasından da Ankara'daki uçuşlar. Bu arada ben ekibimi
tecrit ettim. Telefon kullanmak yasak,
Özel Kuvvetlerde geçerli olduğu gibi. Sen
darbe yapacağım de, önce tanklar çıksın,
uçaklar uçsun, bir sürü patırtı gürültü
olsun, sonra da suikast yapacağım. Mantıklı mı bu? Görev iptal yani. Yaptığım
görüşmeler sonucu bana emir geldi, Okluk Koyu'na gideceğim. Cumhurbaşkanı
daha önce Okluk Koyu'na hiç gitmemiş.
Gittiyse de kalmamış. Ben ve adamlarım Okluk'u çalıştık 2-3 saat… Gecenin
ilerleyen saatlerinde 'Akıncı'ya geri dön'
kararı çıktı. Sonra tekrar Okluk emri verildi. Bütün bunlar olurken Genelkurmay
ve Akıncı'da olanlardan haberim yok,
bana soran da yok sen ne yapıyorsun
diye. Tam Akıncı'ya gideceğiz Şükrü geldi, 'Görev bu' dedi, baktım otel. Telefondan bakıyoruz otele. Bendeki düşünce şu,
bu görev başarılamaz. Bir taraftan görev
var, bir taraftan ters giden bir sürü iş var.
Gelen emirlere güvenmiyorum, bir taraftan tuzak kokusu alıyorum. En son kararı
Şükrü ile verdim. 'Ne diyorsun' dedim.
Gitmeye karar verdik. Kıdemli helikopter
pilotu dedi ki 'Bölgeyi ben biliyorum,
önden ben gideceğim.’ Ben de son anda
Cougar'a geçtim, Marmaris'e gittim.” (4)
Görüldüğü üzere, Erdoğan’ın kaldığı
yeri zaten aynı gün havacı yaver Erkan
Kıvrak, Ali Yazıcı’ya söylemiş. Gökmen
Ulu’nun haberine kalmamış mesele; söyleyen de tahliye! Unutmadan CB yaverlerinin (A. Yazıcı hariç) avukatları Ceyhun
Mumcu ve Nusret Senem, yani Perinçek

Acı olan şu yalnız. Bu
“tek taş birkaç kuş”
meselesi sadece bu
anlattığımız davalarla
kayıtlı değil ve bu
“garip durumlar”
üzerinden de Fetöcüler
yaşam alanı bularak
temize çıkmaya
çalışıyorlar. İddianame
ve kararlar, işte
buna da yarıyor!

ekibi olduğunu kaydedelim. 15 Temmuz
günü Erdoğan’ın kaldığı yer, saat 15:00
civarında ortaya çıkmış ama Marmaris
harekatını yapacak G. Sönmezateş ve
ekibi hâlâ Erdoğan’ın nerede kaldığını
bilmiyorlar, Okluk’daki Cumhurbaşkanlığı konutu olarak biliyorlar, Akıncı’dan
“kalk” emrini bekliyorlar! Garip değil mi
bu? Sonra daha trajik! Okluk iptal ediliyor, bekliyorlar, Marmaris emri veriliyor
ve kısa süreli bir uçuşla saat 03:30 civarı
iniyorlar; Erdoğan o saatte Atatürk havalimanına iniyordu!
Gökmen Ulu, “FETÖ/PDY silahlı
terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına”
çarptırıldı! Aslında onun haberi yazmasına gerek yokmuş, zaten 12-13 Temmuz’da otel üstünde keşif yapılmış, keşif
yapılmış ama harekât timinin haberi yok!
Olsa, saat 03:30’da mı giderlerdi otele?!

G. Sönmezateş’in gece boyunca irtibatta
olduğu Akıncı Üssü’ndeki “Hüseyin”
de “Erdoğan otelden ayrıldı, İstanbul’a
gidiyor.” demiyor ki bu daha da ilginç ve
trajikomik!
***
Görüldüğü üzere “Erdoğan’ın kaldığı otel” meselesi, oldukça kullanışlı bir
şekle sokulmuş; kaç kişi tutuklanmış!
Garip tarafı o kadar insan yer tespiti
için uğraşmışlar ama onların tutuklanmasından başka bir şeye yaramamış! Ya
bunlar, sanıklar gereğinden fazla ahmak
ya birileri “bir taşla birkaç kuş vurmaya”
niyetlenmiş!
Acı olan şu yalnız. Bu “tek taş birkaç
kuş” meselesi sadece bu anlattığımız davalarla kayıtlı değil ve bu “garip durumlar” üzerinden de Fetöcüler yaşam alanı
bularak temize çıkmaya çalışıyorlar. İddianame ve kararlar, işte buna da yarıyor!
Gökmen Ulu, görüntüsü daha sonra
yayınlanan, o gece Erdoğan’ın otelden
ayrılırken, kapı önünde yaptığı ve meydanlara çağıran açıklamayı kısa bir süre
içinde duyuran ilk gazetecidir, unutulmasın ayrıca.
Kaynaklar:
1) https://expressioninterrupted.com/
tr/gokmen-ulu/
2) https://www.sozcu.com.tr/2017/
gundem/sozcuye-atilan-iftirayi-meclis-raporu-curuttu-1872780/
3) https://www.aydinlik.com.tr/haber/avukat-ceyhan-mumcu-adi-yaver-diye-4-sene-gereksiz-yere-tutuklu-kaldi-212439
4) https://tr.sputniknews.com/
turkiye/201905211039117530-erdogana-suikast-girisimini-planlayan-eski-tuggeneralsonmezates-evet-marmarise-gittim-bu-isi-yaptim/

TRT'nin 10 bölümden oluşan Mahrem belgeseli bu hafta
yayınlanmaya başlandı. Bu
dizi-belgeseli merakla bekleyenler hayal kırıklığına uğradı.
Belgeselin FETÖ'nün “Işık
Evleri”nin anlatıldığı bölümün
bir sahnesinde, kendilerinden
başka kimsenin kitabını evlerine sokmayan FETÖ’cülerin
evlerinde başka gruplara ait
kitapların olduğu gösterildi. Bu
hadise üzerine tepkiler yağdı.
Star yazarı Nuh Albayrak
"Mahrem belgeselinde büyük
rezalet..." ifadeleriyle sosyal
medyadan tepki gösterdi.
Belgeselin yapımcısı Halis
Cahit Kurutlu ise, sıkıntının
sanat yönetmeninden kaynaklandığını belirterek özür diledi.
Bu hususta dikkat çeken
ayrıntı ise sanat yönetmeni
Fatih Amal’ın FETÖ’cülerin
kanalı STV ile bağlantısı.
STV’de Nizama Adanmış
Ruhlar dizisinde yönetmenlik
yapan Amal’a, FETÖ’yü anlatan
Mahrem belgeselinin sanat
yönetmenliği vazifesi verildi.
Şaşırdık mı? FETÖ’ye iltisakı
herkesçe bilinenlerin hâlâ tepe
kadrolarda kendine yer bulduğu bir memlekette tabiî ki
şaşırmadık…

YILANLI KUYUDAN TAH
22 - 28 Temmuz 2021

“Tahliyeyi bekliyordum veya beklemiyordum gibi şey değil, kesinlikle değilim. Tabii her ikisi de geçerli.
Olmasaydı bir sükutu hayal olacak değil ama olması da iyi oldu. Allah hakkımızda hayırlısını versin
demişimdir her zaman. Hakkımızda hayırlı olanı Allah bilir, tabii biz çıktığımız için
gayet memnunuz ama geride arkadaşlarımızı bıraktık. Şimdi biz çıktık diye
sadece kendimiz çıkmanın rahatlığı içinde olamayız.”

22 Temmuz 2014
Salih Mirzabeyoğlu
cezaevinden tahliye edildi

15 yaşında Üstad Necip Fazıl
Kısakürek ile tanışan, Akıncılar’ın
fikir babası ve dünya görüşü mimarı, İbda fikriyatının kurucusu,
sanat ve aksiyon adamı Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu, 12 Eylül
1980 askeri darbesi sırasında
gözaltına alındı ve daha sonra
serbest kaldı. Ardından 1991'de
Amerika'nın Irak'a saldırmasıyla
oluşan dönemin siyasi baskıları
sonucunda yine tutuklandı ve
serbest kaldı.
28 Şubat sürecinde İBDA-C
örgütünün lideri olduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan
ve yargılanan Mirzabeyoğlu’na 2
Nisan 2001’de ise İstanbul 6 No'lu
Devlet Güvenlik Mahkemesi
(DGM), dünya hukuk tarihine
kara bir leke olarak geçen idam
cezasını verdi. Davada verilen
idam kararı Yargıtay tarafından
18 Nisan 2002 tarihinde tasdik
edildi. Daha sonra idam cezası
müebbet hapse çevrildi. Mirzabeyoğlu cezaevinde 16 sene boyunca Telegram işkencesine maruz
bırakıldı.

Mirzabeyoğlu’nun
maruz kaldığı
hukuksuzluklar

Mirzabeyoğlu ağır işkencelere rağmen iki duruşmada verdiği 30 küsur sayfalık, Sokrat misali tarihî
savunmasında, sistem eleştirisi ve alternatif sistem
teklifini çarpıcı örneklerle sundu.
Davanın hukuk garabeti olması yanında Mirzabeyoğlu’nun insanî, fikrî ve ahlakî yönü bu duruşmalarda düşmanlarını bile kendisine hayran bıraktı.
Devlet gücünü, yürütme ve yargı erkini eline geçirmiş bir canavarın ne olursa olsun kuzuyu yeme
teşebbüsü ve kuzu olmayı kabul etmeyen İBDA
Mimarı Salih Mirzabeyoğlu’nun devleşen direnişi
ve davası, herkes için ders alınacak ve yaşadığımız
çağa ayna tutacak hüviyettedir. Dokuz klasörden
oluşan dava dosyasında; polis ve savcı ifadeleri,
mahkeme sorgu ve kararlarında hukukun somut,
objektif ve genel ilkelerine hiç riayet edilmediği,
bilakis Salih Mirzabeyoğlu’nun işkenceler altında
yaptığı savunmasında derin bir hukuk, ahlâk ve
siyaset ilişkisi kurduğunu ve nefsini düşünmekten
öte içtimai bir dert taşıdığını görmekteyiz. Şu söz
ona ait: “Devlet hukuk demektir; hukukun olmadığı
yerde devlet değil çete vardır.” Hukukun olmadığı
yerde sadece iki tarafı ilgilendiren bir mesele olmadığını, hukuka güven duygusunun zedelenmesinin
insanî, ahlakî ve içtimaî yıkımlara ve bunun da rejim bunalımına yol açacağını, bütün suçların olduğu gibi iktisadî suçların da artacağını, vicdanımızı
infilak ettirircesine bizlere gösterdi Mirzabeyoğlu.

Tarihi savunmasıyla
Batıcı Kemalist rejimin
maskesini düşürdü
Tüm hukuksuzluklara ve işkencelere mukabil
vakur ve dik duruşundan asla taviz vermeyen Kumandan Salih Mirzabeyoğlu, 21 Şubat 2000 ve 17
Nisan 2000 tarihlerinde 6. DGM’de yapılan celselerde tarihî bir savunma yaparak, Batıcı Kemalist
rejimin maskesini düşürdü ve hukuksuzlukları
gözler önüne serdi. 2 Nisan 2001’de 6. DGM Salih
Mirzabeyoğlu’na idam cezası verdi. Mirzabeyoğlu
mahkeme çıkışında bu süreci iki kelime ile özetledi:
“Tiyatro bitti!”

AHLİYE
Ağır işkencelere
maruz kaldı

Salih Mirzabeyoğlu davası, dünya
hukuk tarihine kara bir leke olarak geçen, Türkiye’de yargının adaleti değil
de elitlerin ve çetelerin menfaatlerini
temin için bir sopa olarak kullanıldığını
gösteren dava olarak tarihteki yerini
aldı. Hiçbir suça karışmamasına mukabil “İBDA-C terör örgütü lideri” olarak
yargılanan Salih Mirzabeyoğlu, “tiyatro”
olarak nitelendirdiği bu yargı sürecini
protesto edip duruşmalara katılmayı
reddettiği için ağır işkencelere maruz
kalmış, üstelik işkence görmüş hâli, tüm
Müslümanlara, “sizin de sonunuz böyle
olur” dercesine televizyonlarda, gazetelerde servis edilerek cemiyetin gözüne
sokulmuştu. İşkence görmüş hâliyle
duruşmaya çıkarılan Mirzabeyoğlu’na,
duruşmanın hâkimi “Bu vaziyetin ne,
bunu kim yaptı?” demeye dahi tenezzül
etmedi. Bu, Mirzabeyoğlu’nun tutuklanmasından yargılanmasına ve ceza
almasından tahliyesine kadar geçen sürede maruz kaldığı hukuksuzluklardan,
işkencelerden sadece biriydi…

Mirzabeyoğlu
Tahliye edildi

Toplumsal mutabakatın oluşmasının
ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2014 yılında Salih Mirzabeyoğlu’nun yeniden yargılanmasına ilişkin
talebi kabul etti ve “Mirzabeyoğlu'nun
tutuklulukta ve infazda geçirdiği süre ile
kaldığı bu sürenin uzun olması ve telafisi güç mağduriyetlere yol açma ihtimalini” dikkate alarak, geç gelmiş bir
şekilde tahliyesini kararlaştırdı. Kumandan Mirzabeyoğlu 22 Temmuz
2014 tarihinde İstanbul 14’üncü
Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Bolu F Tipi Cezaevi’nden
tahliye oldu.
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Sükût suikastına maruz bırakıldı

Salih Mirzabeyoğlu, işkence görmüş fotoğraflarının medyada boy boy yayınlanmasının ardından bir sükût
suikastına maruz bırakıldı. Müslümanlar Kumandan Mirzabeyoğlu’nun adını anmaktan korkar vaziyete getirildi. 2010’lu yıllara girilirken Salih Mirzabeyoğlu ismi yeniden ülke gündemine girmeye başladı. Müslümanlar
üzerindeki ölü toprağı atılırken, Mirzabeyoğlu isminin yeniden gündeme gelmesi esasında onun fikrinin de
Müslümanlar için uyanış vesilesi olduğunun bir nişanesi olarak ortaya çıktı. İbda cephelerinin eylemleri, basında Mirzabeyoğlu’nun maruz kaldığı hukuksuzluklara dair yazıların neşredilmeye başlanması, hukuksuzluğun
siyasîlerin gündemine taşınmasıyla beraber Mirzabeyoğlu’nun cezaevinden çıkması gerektiği yönünde toplumsal
mutabakat oluştu.

“Bana zehir yedirdiler
ben onu bala çevirdim”

Tahliye olduktan sonra tahliye kararını değerlendiren Kumandan
Salih Mirzabeyoğlu, “Tahliyeyi bekliyordum veya beklemiyordum gibi
şey değil, kesinlikle değilim. Tabii her ikisi de geçerli. Olmasaydı bir
sükutu hayal olacak değil ama olması da iyi oldu. Allah hakkımızda hayırlısını versin demişimdir her zaman. Hakkımızda
hayırlı olanı Allah bilir, tabii biz çıktığımız için gayet memnunuz ama geride arkadaşlarımızı bıraktık. Şimdi biz
çıktık diye sadece kendimiz çıkmanın rahatlığı içinde
olamayız.” diyerek vakur duruşunu ortaya koydu.
Cezaevinden çıkar çıkmaz, kendisiyle röportaj
yapmaya gelen gazetecilere fikir ziyafeti veren
büyük mütefekkir, bundan sonraki süreçte neler
yapacaksınız sorusuna da “Ben hayatımın bir
kayıp devresi olarak görmüyorum 15 seneyi.
Benim hayatımın kaybolmuş bir devresi olarak görmüyorum. Bana zehir yedirdiler ben
onu bala çevirdim. Bundan dolayı yaşamayı
fikir, fikri yaşamak diye bilen bir insan olarak
bu devreyi de bu şekilde verimli geçirdim. Bu
yönden kayıp olarak görmüyorum. Bizi uçurumdan attılar biz yere sağlam indik. Paraşütü
icat etmiş olarak indik.” diye konuştu.
Sabah kalkar kalkmaz kaldığı yerden çalışmalara başlayacağını ifade eden Mirzabeyoğlu,
“Hayatımın hiç değişmeyen bir rutini vardır.
Aynı şekilde devam edeceğim.” dedi.
Cezaevinde kaldığı sürede 17-18 tane
kitap yazdığını belirten Mirzabeyoğlu, tahliyenin ardından geldiği
Sapanca'dan sloganlar eşliğinde İstanbul’a uğurlandı.

Büyük Doğu aksiyon ruhunu gençliğe aşıladı

Batıcı Kemalist rejime karşı Müslümanların nasıl duracağını,
nasıl tavır alacağını ve şuurlanacağını Büyük Doğu ideolocyasıyla
gösteren Necip Fazıl’ın bu sistemini hem teoride geliştirip
hem pratize eden, fikir-eylem planında sistemli biçimde bir mücadele
başlatan Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun sayha sayha yayılan
sesi, Anadolu’da Müslümanların dirilişine vesile olmuştur. 28 Şubat
sürecinde Müslümanların ayaklanışının, eziklikten arındırılışının,
yenilenişinin Salih Mirzabeyoğlu’nun eylemleri ve faaliyetleriyle
doğrudan alakası olduğunu belirtelim. “İslam’da kavga yoktur,
slogan yoktur, ideoloji yoktur.” diyen sünepe beyinlere İslamcı
mücadelenin nasıl yürütüleceğini, Üstad Necip Fazıl’ın
Büyük Doğu ideolojisine göre fikir-eylem misyonu içerisinde
göstermiş, Büyük Doğu aksiyon ruhunu gençliğe aşılamıştır.
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Necip Fazıl'ın Sanat ve Müzik Anlayışı
Kâzım Albay
İki bölüme ayırdığımız bu çalışmamızda önce Necip Fazıl’ın sanat
anlayışını sonra ise mûsiki ile ilgili
görüşlerini inceleyeceğiz.
1.Necip Fazıl’ın Sanat Anlayışı
Sanat denince resim, mimarî, mûsiki, edebiyat gibi güzel sanatlar akla
gelir. Ancak geniş mânasıyla sanat,
ruhî oluş ve imâna taalluk eder. Necip
Fazıl’ın sanatçı yönünü de bu açıdan
değerlendirmemiz gerekir. O’nun şiir
için söylediği “duygulaşmış fikir” tanımı da sanat anlayışını gösterir. Ona
göre, ahlâk ve fikir iç içedir ve sanat,
“üstün fikirden süzülmüş üstün duygu”dur.
Necip Fazıl’ın ortaya koyduğu
Büyük Doğu İdeolojisi’nde insan ve
kâinat, bir şiir bir âhenkli beste olarak
görülmektedir. Onun şiirindeki vezin,
kafiye ve mûsikiyi de sadece sanatlı
bir söyleyiş olarak değil de, kâinat
nizamındaki ritme iştirak etme duygusu ve onu yakalama iştiyakı olarak
görmek gerekir. Necip Fazıl her ne
kadar sanatın edebî türleriyle ilgili
olsa da, kâinat nizamındaki sanatı
yakalamak hususunda dikkatli bir
göze, derin bir fikre, eşsiz bir duyguya
sahiptir. Öyle ki, bir çift kuşun âhengine bakarak çok güzel bir makale
yazabilmektedir. Necip Fazıl, kendi
iç nizamında aradığı birlik ve düzeni
kâinatta da görmek ister.

25 Temmuz
2016 - Boğaziçi Köprüsü’nün adı “15 Temmuz
Şehidler Köprüsü”
olarak değiştirildi.
27 Temmuz
1980 - İran-Irak
savaşının başlaması.
28 Temmuz
1914 - 1. Cihan
Harbi’nin başlaması.

Çileli hayatında ve
bütün eserlerinde,
“âhenk ve birlik sırrı”nı
yakalamaya çalışan
bir mütefekkir olarak
karşımıza çıkan
Necip Fazıl, Âhenk
ismini verdiği söz
konusu makalesinde,
kumruların âhenkli ses
çıkarışlarını, “kâinattaki
ezelî ve ebedî vahdet
ve nizam senfonisinden
ılık ve içli bir flüt sesini
örgüleştirmeleri”(1)
şeklinde müzik
kavramlarıyla tasvir
eder. Onun dünya
görüşü bir müzik
âhengiyle işler. Öyle
ki, Necip Fazıl’ın temel
eseri olan İdeolocya
Örgüsü’nde “Adımız,
Dâvamız, Mânamız”
bölümündeki bir bahsin
adı, “Orkestra, Senfonya
ve Biz”dir.

Çileli hayatında ve bütün eserlerinde, “âhenk ve birlik sırrı”nı
yakalamaya çalışan bir mütefekkir
olarak karşımıza çıkan Necip Fazıl,
Âhenk ismini verdiği söz konusu
makalesinde, kumruların âhenkli ses
çıkarışlarını, “kâinattaki ezelî ve ebedî
vahdet ve nizam senfonisinden ılık ve
içli bir flüt sesini örgüleştirmeleri”(1)
şeklinde müzik kavramlarıyla tasvir
eder. Onun dünya görüşü bir müzik
âhengiyle işler. Öyle ki, Necip Fazıl’ın
temel eseri olan İdeolocya Örgüsü’nde “Adımız, Dâvamız, Mânamız” bölümündeki bir bahsin adı, “Orkestra,
Senfonya ve Biz”dir.
“Sanat bir milletin iç mayalaşmasını ifade eder.” diyen Necip Fazıl,
bu hususta cemiyetçi bir mütefekkir
olarak, hakikî sanatı üstün aksiyon ile
bir tutarak yeni bir gençlik yoğurur.
Çünkü sanat damarı tıkanmış bir
milletin büyük eserler vermesi, soylu
nesiller yetiştirmesi mümkün değildir. Dışımızdan bir örnek verelim.
Batı resimde, heykelde, mimarîde vs.
önce büyük sanatkârlarını çıkararak
rönesansını yapmıştır.
İslâm’da sanat ve bediî idrakı,
“Allah güzeldir, güzeli sever.”(2) hadisinde tecelli ettiği gibi, “Kur’ân’ı

sesinizle süsleyiniz. Çünkü güzel ses,
Kur’ân’ın güzelliğini artırır.”(3) hadisiyle de bunu kurumsallaştırmıştır.
Bilal-i Habeşî, güzel sesiyle Hz. Peygamberin müezzinidir. Aynı şekilde
ses ile birlikte yazı devreye girer ve
hat sanatına vücut verir. Demek ki ses
ve yazı sanatlarının kaynağı Kur’ân-ı
Kerim olup bunu öbür tezyinî sanatlar (Kur’ân kitaplarının süslenmesinden bütün taş işçiliğine kadar) takip
eder. Çil çil kubbeler ile güzel seslere
mekân olan minareler İslâm medeniyetine vücut veren mimarî eserlerdir.
Sanat ve telkin dili olmadan ne
din ne de herhangi bir dava anlatılır.
Din ölçülerine imân ve sanat tavrıyla
yanaşıp onları telkin diliyle aktaran
Necip Fazıl, İman ve İslâm Atlası eserinde usulünü şöyle açıklar: “Öğretme içinde benimsetmenin, belletme
içinde sindirmenin, anlatma içinde
sevdirmenin, tarife bilgisi içinde
mânaları yaşatma ve ruh avlamanın
eseri…”(4)
İman ve Sanat İlişkisi
İmân ve sanat birbirleriyle yakın
alakalı olup her ikisi de ruhî arayış ve
inanış temellidir. Necip Fazıl, sanatı
da imân davası için bilmiş bir fikir
adamıdır. Allah Resulüne sanat tavrıyla yanaştığı Çöle İnen Nur eserinin
girişinde 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.”(5) Bu eserin etkileyiciliğinin yüksek oluşunun
sebebi ise, onun yazılışındaki temel
faktör olan imân ve sanat müşterekliğidir. İmân ve sanat tavrına derin
fikrin iştirak ettiğini de ilave edelim.
Aynı hususu Peygamber Halkası eserinde şöyle ifade eder. “Bizim taraf ve
tesbit üslubumuz ilim üstü bir vecd
dilidir ve lügat paralamalarla alâkasızdır.”(6)
Batı’da yaygın olan ve oradan
bize intikal eden sanatı beş duyularla
sınırlama anlayışına şiddetle karşı
çıkan Necip Fazıl şöyle der: “Ben,
dindar olmayan, Allah’ı her yerde hissetmeyen sanatkâra sanatkâr gözüyle
bakmam!.. Muhakkak ki, mavera’dan,
büyük “niçin?” ve “nasıl?”dan bir raşe
bir titreyiş sahibi olmalıdır sanatkâr…”(7)
Taş, halı, gergef ve kâğıt üzerine
aksetmiş bütün İslâmî ruh plâstikasını, mümkün olduğu kadar kaba ve
bayağı müşahhastan uzaklaşmış ve
namütehahî mücerrede yaklaştıkça
aslî gayesine varmış olarak niteleyen
Necip Fazıl, Batının duyumcul sanat
telakkisine karşı olduğu gibi bizdeki
ham softaların hiçbir şey bilmeksizin
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resim, mûsiki gibi sanatlara karşı oluşunu da özellikle eleştirir.(8)
Necip Fazıl’ın İslâma yol açma geçidi olarak Büyük Doğu ideolocyasını
kurduğunu, bunun ise asrın meselelerine İslâmı tatbik eden bir dünya
görüşü olduğunu ve böylece sanat
görüşünü de (sanatın ahlâkla içiçe
oluşu ve ahlâkın fikri de doğurucu
yönü hatırlanmalı) bu fikrî manzumeden hareketle inşa ettiğini belirtelim. Böylece duygu-düşünce ve iradî
davranışlardan ibaret olan insanı da
bütünlemiş olur. Onun meşhur beytinde de, sanat görüşünün yanında,
Allah-insan ve âlem ilişkisi bir âhenk
içinde yerine oturur:
Anladım işi, sanat, Allah’ı aramakmış;
Marifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmış…
Sanat ve Aksiyon Birlikteliği
Önce “sanat için sanat” anlayışına
mâlik olan Necip Fazıl, mürşidi Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleriyle tanıştıktan sonra içine ulvî davanın cemiyete nakşı ateşi düşmüş olup
sanatın da bir amacı olduğunu idrak
ederek “Sanat kendi için olduğu kadar
cemiyet için, cemiyet için olduğu kadar kendi için…”(9) anlayışına erer.
Necip Fazıl’da sanat, kendi kendinden ibaret ve sadece görsele hitap
eden bir anlayış olmayıp onda fikir,
sanat ve aksiyon birlikte ele alınır.
Bazıları sanatı, kendi içine kapanma
ve dar bir çevreye hitap etme olarak
anlar ve halkı da küçük görür. Necip
Fazıl ise sanatçılara özgü “fildişi kule”yi kendi elleriyle yıkıp hayatının
anlamını imân ve aşka bağlarken,
sanatı da imân davası olarak bilir ve
siyaset dahil bütün sahalara kendi
sanat anlayışının nakşını (aksiyon)
vurmaya çabalar. En sevdiği şey olarak, “daima aksiyon” diyen Necip Fazıl, önce bu işin ruhiyatını, kültürünü,
irfanını verdiğini ve sonra aksiyona
geçtiğini ifade eder. “Fikir, sanat, aksiyon” şeklinde kendi misyonunu da
bu üçlü terkipte ifade eder.(10) “Yeni
nizam-yeni insan” davası güderek
yepyeni bir cemiyet ve gençlik yoğurmaya başlar.
Saf şiir ve sanat bakımından eşsiz
bir yeri varken politikaya atılmasının
sebebini kendisine soran gazeteciye
Necip Fazıl, “Ben şiirimin ruh iklimini inşâ etmek, fert ve toplumunu yoğurmak için dâva ve politika meydanına atılmış bulunuyorum, 40 yıldan
beri…” diye cevap verir. Siyasete atılmasının sanatı için bir dağınıklık olmadığını da aynı cevabın devamında
şöyle izah eder: “Şiir benim için hissi
idrak demek olduğuna göre onun
fikri fakültelerini de aynı cevherin
içinde görüyor ve dağıldığımı, parçalandığımı sanmıyorum. Tıpkı petrol
ve onun yan ürünleri gibi…”(11)
Necip Fazıl, cemiyetin sanatkârı
kendi kanunları ve seviyesine göre

doğurduğunu, ancak sanatkârların
kanunlarına da baş kesmeye ve seviyesine de tırmanmaya mahkûm olduğunu ifade eder. Kop Dağında Bir
Dükkân isimli hikayesinde, kendisini
ve mücerret sanatçıyı kastederek,
“Kop dağında ipekli kadın çorabı
satan zavallının azabından bir şeyler
duymuş olmak” gerekir, der.
Bahsi geçen hikâyede, “Ebedî
hakikat adına, gerekirse Kop dağına
çıkacak ve ondan sonra da oraya
bütün insanlığı davet etmenin çaresini arayacaksın. Tek kelimeyle kalabalıkların ayağına düşmeyeceksin,
kalabalıkları ebedî hakikatin ayağına
çekeceksin…” diyen Necip Fazıl, sanat
ve estetik anlayışa tâbi olmayı şöyle
formüle eder: “Dudağa göre lezzet
değil, lezzete göre dudak…”(12)
Sanatın ölçüsü, bizim zevkimiz
değil, ergin bir kültürden beslenen seziştir. Necip Fazıl bu ortamı oluşturmak için mücadele vermiştir. Sanat ve
aksiyon budur.
2. Necip Fazıl’ın Müzik Anlayışı
Önce bazı kısa bilgiler verelim:
Müzik, hallerin sese giydirilmesidir. Resim renklere, mimarî ise hallerin taşa-mermere giydirilmesidir.
İslâm medeniyeti meşk medeniyetidir. Buna Cibrilî eğitim diyoruz.
Cebrail Aleyhisselam Allah Resulüne
meşk ediyor. Hz. Peygamber bir nevi
onun müezzinliğini yapıyor. Kur’ân
yazıyla değil, sesle indirilmiştir.
Meşk usulünün terki, bütün eğitim
sistemimizi olduğu gibi mûsikimizi
de zayıflatmıştır. Meşk usulü sadece
sesi ve bilgiyi değil, hâli de öğrenciye
yansıtır ve böylece canlı bir hâl doğar.
Her medeniyette farklı sanat dalları çiçek açar. Kiminde resim, kiminde

heykel, kiminde müzik öne çıkar.
Görsel olan sanat dalları daha çabuk
çiçek açar. Hissî ve ruhî olanların ise
ortaya çıkması zordur, uzun zaman
alır. Müzik gibi… Osmanlıda müzik,
yükselme çağından iki asır sonra duraklama çağında Dede Efendi ve Itrî
ile altın çağını yaşar. Mimarî ve şiirde
ise Kanuni dönemi zirve sayılır.
Mûsikî tamamiyle metafizik bir
sanattır. İfade ettiği sembole göre
onda bâtınî (iç) oluş daha hakikîdir.
Melodilerin akışı, ardı arkası kesilmeyen hareketli şuurun akışıdır. Mûsikî
bizi çok seri bir şekilde müteal-aşkın bir duruma yükseltir. Mantık ve
mekândan kurtularak artistik ve ilahî
düzenin esasındaki hürriyeti kavratmış olur. Güzelin heyecan veren duygusuna hızlıca ulaştırır.
Necip Fazıl’ın Müzik Tercihi
Necip Fazıl’ın bütün güzel sanat
dallarıyla İslâmî bir zuhuru savunduğunu ve bu hususta öncü eserler
ortaya koyduğunu biliyoruz. O’nun
sanat ölçüsünün keyfiyet olduğunu
ve “Dudağa göre lezzet değil, lezzete
göre dudak…” diye bu hususa işaret
ettiğini yukarıda belirtmiştik.
Üstad’a, “Alaturka mı, alafranga
müzik mi?” diye soruluyor.” O, “İkisinin de soylusunu ve iyisini…”(13)
diyerek seçici bir müzik zevkine dikkat çekiyor.
Üstadın klasik Batı musikisini
dinlediğini de biliyoruz. Tabiî ki bu
kültürel bir tercih değil, oradan hoşuna giden parçaları dinlermiş. Bizzat
seslendirdiği 33’lük şiir plağının fon
müziklerini klasik Batı müziğinden
seçmiş idi. Kullandığı müziklerin
şiirlerinin ruhuyla uyuşması onun incelikli bir müzik zevkini gösteriyor…

“Beyaz sarayın kaba softa ham yobaz”
esnafının daha uhrevî bir hava olsun
diye müzikleri “ney taksimi” ile değiştirmeye kalkması ise trajikomik bir
yaklaşıma misal olur. Üstadın muradı
böyle gayretkeşlikler değildir.
Abdülhamid Han’ın piyano çalıp
çalmadığı ve müzikle uğraşıp uğraşmadığını eleştirel bir tarzda soran bir
Arap gazeteciye ise Üstad, müziğin
dini yönden hükmünü de şöyle açıklar:
“Müzik ilahî tefekküre yaklaştığı
kadar mübaha yaklaşır. Fitneye ve
kötülüğe iltifat ettiği kadar da harama
yaklaşır. Yoksa asla yasak değildir!..
Bu bir fıkhî mesele midir? O zaman Mevlevîleri tekfir etmek lâzım
gelir. Yani nefsanî olduğu mertebede
yanlıştır. Abdülhamit ise, en büyük
diyânetperver padişah olduğuna göre,
böyle bir şeyi irtikâb etmez!..”(14)
Esseyyid Abdülhakîm Arvâsî’nin
Rabıta-i Şerife risalesindeki Sema
bahsini özetleyen Necip Fazıl işin
tatbikatı da içinde şöyle der:
“Muhib’e akşam üzerleri, yüksek
sesle okutturdukları ilâhiler, yanık
türküler, kulağımda… Allah için İlahî
hikmet zaviyesinden âhenkli ses…
Bu bahisteki ölçü, “Râbıta” risalesindedir özü:
“Sema ismi verilen ses ve âhenk,
vesile olduğu şeye göre kıymetlenir.
Haram ve kötülüğe vesile oluyorsa
o nisbette haram ve kötü, ulvilik ve
iyiliğe yardımcı oluyorsa o nisbette
mübah ve iyi…”(15)
Üstadın İman ve İslâm Atlası
eseri ile İdeolocya Örgüsü eserinde
de müzik mevzuu incelenmekte ve
âhenkli sesin kalbe tesirinin inkâr
edilemeyeceği ve ancak kötülüklere
yol açan müziğin reddolunacağı ifade
edilmektedir.(16)
Büyük Doğu’nun “niçin” buudunu temsil eden Salih Mirzabeyoğlu,
Büyük Doğu hareketi ile sanat hamlesinin iç içe olması hususunu şöyle
ifade eder:
“Sanatla, öteler âleminden ses ve
işaret alma ve Allah’a inanma davasının birbirini besleyici iki yakın fakülte olduğunu kabul eden Büyük Doğu,
yeni İslâm hareketinin mutlaka güçlü
bir sanat hamlesiyle yürütülebileceğini ve üstün fikir yanında bir de derin
hassasiyet gerektiği tezini savunur…
Bu çerçeve içinde mûsiki, iç saiki din
alâkası olarak gösterebildiğince makbuldür!..”(17)
“Kör ve Mûsikî”
Üstad, “Kör ve Mûsikî” isimli
çerçeve yazısında, 15-16 yaşında bir
çocuğun soylu müzik çalan bir gazinonun önünde durup madde gözü
kapalı olmasına mukabil ruhunda
açılan gözlerle huşu içinde nağmeleri
dinlemesini, gazino soysuz müziğe geçince ise yüzünü buruşturup
oturduğu yerden kalkarak oradan
uzaklaşmasını anlatır. Madde ile ruh
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arasındaki bu paradoksu şöyle bir
netice bağlar:
“Gözleri açık körler arasından
geçip giden bu çocuk bana öğretti ki,
bir çoğumuzda göz, görmenin değil
görmemenin aleti… Hakkı verilmeyen alet, görmeye memur olduğu işin
aksini yapar.”(18)
Üstad, maddî gözü güya açık
bizlere, her şeyden önce gönül gözümüzü açmamızı ve bunu da zevk ve
duygularımızın rafine olması ve ince
idrak ile yapmamızı öğütlüyor.
Mevlâna’ya veya bir başka bir büyüğe atfedilen şu kıssayı da mevzuya
ilave edelim. Gece dama çıktığında,
uzaklardan gecenin sessizliğini aşıp
gelen bir ney sesini duyuyor ve şöyle
diyor: “Yarabbi, nasıl dinleyebiliyorlar?”
Türk ve Batı Müziği Mukayesesi
Büyük Doğu dergilerinde rastladığım mûsiki ile ilgili yazılardan ikisine
temas etmek istiyorum.
23 Kasım 1945 tarihli Bülend Tarcan imzalı yazıda, Türk mûsikisinin
tek sesliliği ile Batı mûsikisinin çok
sesliliği mukayese ediliyor. Bu yazıda,
Klasik Türk Mûsikisî’nin, “Şark sanatına, Divan edebiyatına ve İslâm edebine uyarak tekemmül etmiş, birçok
şaheserler vermiş ve daima bu diyarın
içinde kalan samimî, fakat kapalı bir
melodi sanatı halinde bugüne gelmiş.”
olduğu belirtiliyor ve “bu sanatın
emsalsiz ritim ve usul zenginliğine”
dikkat çekiliyor. Batı mûsikisinin çok
seslilikle yakaladığı tekamüle de temas ederek Türk mûsikisinin tek sesli
olmasına rağmen makam zenginliği
olduğu ve makamlardaki çeyrek ses
taksimatı ile bazı yeniliklerin yapılacağını ancak Türk mûsikisinin bediî
şahsiyetini zedeleyecek yeniliklerin
dahiyane olsa da bir aksülamelinin
olacağı ifade ediliyor. Halk müziğini
ise, kendi eleğinden geçirecek ve samimî ilhamını katacak orijinal eserler
ibda eden sanatkarların yenileyeceğinden bahseder. Ancak zannımca
böyle bir yenilik zordur. Çünkü
türküleri doğuran kültürel ortam
kalmadığı için türkülerin yenilenmesi
söz konusu olamaz. Türkülerin içten
ve samimî tekrarları daha faydalı görülüyor. Söz konusu yazıda yeni Türk
mûsikisi için birçok sanat dâvalarını
birbiriyle telif etmek mecburiyetinden de bahsedilir. Bütün bu tezat ve
olamayışların sebebi olarak ise “her
sahada belli başlı ihata ve seziş melekelerine noksansızca ulaşmaktan
alıkoyan bir dünya görüşüne bağlı bir
cemiyet kuruluşu eksikliğine” işaret
edilir. Sanat, fikirden süzülme olduğuna göre dünya görüşü kurulamadan sanat hamlesine geçilemeyeceği
açıktır.
30 Kasım 1945 tarihli Büyük Doğu
dergisinde ise Nejat Muhsinoğlu bir
mülakatında alaturka mûsiki düşmanlığı yapanları eleştiriyor ve buna,

İslâm’da sanat ve bediî
idrakı, “Allah güzeldir,
güzeli sever.”(2)
hadisinde tecelli ettiği
gibi, “Kur’ân’ı sesinizle
süsleyiniz. Çünkü
güzel ses, Kur’ân’ın
güzelliğini artırır.”(3)
hadisiyle de bunu
kurumsallaştırmıştır.
Bilal-i Habeşî, güzel
sesiyle Hz. Peygamberin
müezzinidir. Aynı
şekilde ses ile birlikte
yazı devreye girer ve
hat sanatına vücut
verir. Demek ki ses
ve yazı sanatlarının
kaynağı Kur’ân-ı
Kerim olup bunu
öbür tezyinî sanatlar
(Kur’ân kitaplarının
süslenmesinden bütün
taş işçiliğine kadar)
takip eder.

o zamanın Kültür Bakanı Hasan Ali
Yücel’in, “kendi mûsikisini mânasız
ve kültürsüz, Batı müziğini üstün
gören” sözleri misal veriliyor. Mâlûm
olduğu üzere bu ülkede bir dönem
Türk Sanat Müziği ile Halk Müziğinin
radyoda çalınması yasaklanmıştı.
Selahattin Pınar ise Büyük Doğu
dergilerinde çıkmış bir mülakatında
özetle şöyle diyor: “Bizim müziğimiz
için 5-6 saz yeter. Çok sesli olacağız
diye Batıdaki gibi enstrüman doldurmaya gerek yok. Bizde ara sesler çok
ve makamlar zengin. Bunlar da çok
sesliliğe karşılık gelir.”
Necip Fazıl’ın Bestelenen Şiirleri
Üstad’ın birçok şiiri bestelenmiş ve
bestelenmeye devam ediyor. Biz hepsini takip edemedik ve dinleyemedik.
Şarkı, türkü, ilahî ve senfoni formunda besteler yapılmış. Üstad’ın şiirlerinin çok güçlü bir mûsikisi olduğu için
onları bestelemenin de ayrı bir zorluk
doğurduğunu ifade edelim. Üstad’ın
ezgilerini 1996 yılında İBB vasıtasıyla
bir albümde toplayan Türk mûsikisi
sanatçısı Mehmet Gültekin bu hususu
şöyle ifade eder.
“Üstad’ın şiirleri güfte olsun diye
yazılmadıklarından, bestelenmeleri
büyük zorluklarla doludur. Hafakanların, sancıların, kaygıların ve korkuların şiiri diyebileceğimiz Necip Fazıl’ın şiirinin, Türk musikisi tarzında
bestelenebilmesi ise imkânsız gibidir.
Zira musikimizin ruhu ile Üstad’ın

şiir dünyası, yolları pek az noktada
kesişen iki ayrı ırmak gibidir. Az sayıdaki yakınlaşma alanları ise zaten
öteden beri bestekârların ilgilerini
çekmiş ve üzerinde Türk müziği yoğunlaşılabilecek çok az sayıdaki eser
ortaya çıkarılmıştır. “VEDA”, “KALDIRIMLAR” VE DİĞERLERİ…”(19)
Üstad’ın şiirlerine yapılan besteleri
kısaca şöyle değerlendirebiliriz: Yücel
Arzen’in senfonik tarzda bestelediği
Sakarya Türküsü ön plana çıkıyor. Şiir
ile uyum sağlamış ve zenginlik verilmeye çalışılmış. Uğur Işılak’ın senfonik tarzda besteleri bulunmaktadır.
Canım İstanbul bestesi dikkatimi
çekenlerden. Grup Büyük Doğuş gibi
amatör çalışmaları da hatırlatalım.
Ayrıca dinleyebildiğimiz ve dikkatimizi çekenleri sayalım: Kaldırımlar
(Aykut Kuşkaya bestesi), Kaldırımlar
(Orhan Eren ve Yücel Arzen bestesi,
seslendiren Funda Arar), Dağlarda
Şarkı Söyle (Taşkın Ongunman),
Veda (beste ve seslendiren Alaaddin
Yavaşça), Uyan Yarim (Fırat Kızıltuğ
bestesi, seslendiren Esma Başbuğ).
Sonuç
Müzik ruhun derinliklerinden
gelen bir sestir. Bunun için denmiş,
“Müzik, ruhun gıdasıdır.” diye. Ruhun acısından özgürlüğü duymak
gerekir. İç âlem düzeni tertibi peşinde
koşan insan bu acıyı da hissedecek,
güzeli de arayacaktır. İç âlem düzeni
tertibi gayesi olmazsa insan huzuru
da bulamaz, hakikî güzel sesi de yakalayamaz. Önce iç sesini, ruhunun
dinginliğini dinlemeyi bilmek gerek,
bu husus kalbin ritminde, nefesin
sesinde de yakalanır.
Günümüzde eğlenmek ile mutlu
olmak birbirine karıştırılıyor. Güzellikten anlaşılan ise mevcut kültürün
gıpta ve kıskançlığa dayalı hiyerarşisine kapılmak zannediliyor. Buna
katılanın kendi de farkında değil ve
maalesef muhafazakârım diyen de bu
sürü psikolojisine ayak uydurmuş.
Sürü psikolojisine kapılmak ise kolay.
Çünkü daha az emek istiyor, insanı
arayış çilesinden kurtarıyor. Ancak
kolaycı ve ucuz bir nesil doğuyor.
Güzeli tanımak, anlamak zordur.
Güzel, insan ruhunu acıtır. Güzele
ulaşmak uçurumun kenarında yürümek gibidir, aşağıda her zaman
uçurum (süflî olan) vardır. Güzeli
korumak ve onunla kanatlanmak ergin bir zevkle mümkündür ancak. Bu
erginliğe ermeye bakmalı, popülist ve
günübirlik zevklerden uzak durmalı.
“Dudağa göre lezzet değil, lezzete
göre dudak” dâvası. Giyeceği kıyafet
için renk seçmek ve sadece duyumcul olana odaklanmak “soylu güzel”
değildir. Bütün bunların üstünde acılarla olgunlaşan bir idrak seviyesidir
güzel.
Bir fikrin yayılması için yapısal formlarla taşınması gerekir. İyi
müzik, iyi resim gibi. Estetik forma

musiki

girmeyen bir dâva yaşayamaz, sürdürülemez. Üstad Necip Fazıl şöyle
tavsiyede bulunuyor: “Umulur ki, 15.
İslâm Asrının yenileyicisi İslâmda estetik plânı başa alsın… Zira güzellik,
hesap ve kitap sordurmadan, yakalayıcı, zapt ve feth edicidir.”(20)
Kâinat ritimden ibarettir. Her şey
ritmini kaybettiği zaman hastalıklarda artıyor, huzursuz bir toplum doğuyor. Müzikte, sanatta aranan aslında
insanın kendi iç sesinde yaratılıştan
gelen âhenktir. Necip Fazıl’ın bütün
fikriyatı bu âhengin açığa çıkmış hâli,
usta bir bestesidir.
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Yeni Asyacıların “Hür Dünya”sı
Bahattin Yeşiloğlu
Demokrat, meşveretci, Süleyman
Demirel hayranı, güya her dem hakikati
dost hatırından üstün tutan Yeni Asya
gazetesinden Ahmet Battal isimli “zatı
muhterem” 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde yayınlanan “Beşinci 15 Temmuz”
başlıklı yazısında, darbe teşebbüsü sonrası yaşanan hukuksuzluklar için “Hür
dünya nezdinde ülkemizin itibarını zedeledi.” diyor.
Vah vah ne kadar üzülmüş demokrat,
meşveretçi arkadaş. Bir insan eğer bütün
dünyayı kan gölüne çeviren sömürgeci
Batıya “Hür Dünya” tabirini layık görüyorsa kendisini hangi sıfatla vasfetmek
gerek acaba.
Ha bu zati muhterem şu meselede
haklı, insanlarının uyuşturucu ve fuhuş
batağına saplandığı "Hür Dünya" dediği
bu yer Fettoş'a ve avanesine gerçekten
hür. “Hür Dünya” Fettoş'un ve Fettoşçu
köpeklerin koruyucusu. “Hür Dünya”
dedikleri 15 Temmuz gecesi bu köpekler
vasıtasıyla vatandaşımızı şehid edip binlerce kardeşimizi yaralayanlar. Bu köpeklerin başı (Pensilvanya domuzu) sözde
iki ceketle ama saraydan bozma koca bir
malikanede Hür Dünya’nın başı Amerika’da tevazuu (!) dolu bir hayat yaşıyor.
Yersen…
Hoşgörü batağında debelenirken
birden beddua seanslarına sarılan, her
türlü pisliğini oradan idare edip Haçlıları
ülkemizi kuşatmaya çağıran, “Onların
kırmızı çizgisi vardır Müslümanlara dokunmazlar.” diyen, “Cebrail gelse falan
partiye oy ver dese vermem.” diyen ve
kendini siyaset üstü gören hain, ülkemizi
bölme siyasetine oradan devam ediyor.
Bu Yeni Asyacı “zatı muhterem” sözünü ettiği “Hür Dünya”nın ne olduğunu
bir de büyüğünden küçüğüne kadar Afganistanlı, Iraklı kardeşlerimize sorsa, bu
insanlar demokrat meşveretçiye ne der
acaba? Her dem hakikatin yanında olduğunu iddia eden bu düz kafaya hangi yıkık binaları, hangi virane mezarlıkları ve
hangi kolu-bacağı kopmuş gazileri gösterirler? 28 Şubat’ın sütü bozuğu Süleyman
Demirel masonuna aşık Beyfendi, “Hür
Dünya”yı mazlum Asyalı, masum Afrikalı kardeşlerimize sorsa kimbilir hangi
acımasız sömürü manzarasını anlatırlar?
Peki Güney Amerikalılara sorsa “Hür
Dünya”yı, darbelerin arkasındakinin
kimler olduğunu, uyuşturucu trafiğini
kimin yönettiğini anlatmazlar mıydı?
Bu Yeni Asyacı demokrat, meşveretçi,
adaletsever, mazlumdan yana kardeşler
Süleyman Demirel aşığıdır. Süleyman
Demirel başörtülü kızlarımızın bu memlekette yaşamasını uygun görmeyen bir
tipti. “Burası sizin yaşayacağınız yer değil
ya kurallarımıza uyarsınız yahut defolup
gidersiniz” diye kime yol göstermişti acaba? Çağdaş değerleri Asya ve Orta Doğu'ya taşıyıcı görülen yağ tulumu kimdi?
Bu ensesi kalın, göbekli Demirel bunlara
bakanlık sözü vermiş verdiği sözü de
tutmamıştı. Bunun üzerine bu demokrat,
meşveretçi arkadaşlar yanlarına gidince
de “Size bakanlık vermedik lakin sizden

Yeni Asyacı “zatı
muhterem” sözünü
ettiği “Hür Dünya”nın
ne olduğunu bir de
büyüğünden küçüğüne
kadar Afganistanlı, Iraklı
kardeşlerimize sorsa,
bu insanlar demokrat
meşveretçiye ne der
acaba? Her dem
hakikatin yanında
olduğunu iddia eden
bu düz kafaya hangi
yıkık binaları, hangi
virane mezarlıkları ve
hangi kolu-bacağı
kopmuş gazileri
gösterirler? 28 Şubat’ın
sütü bozuğu Süleyman
Demirel masonuna aşık
Beyfendi, “Hür Dünya”yı
mazlum Asyalı, masum
Afrikalı kardeşlerimize
sorsa kimbilir hangi
acımasız sömürü
manzarasını anlatırlar?

başbakan var.” demişti. Bu hakikatsever,
basiretli ve ferasetli demokrat meşveretçi
arkadaşlar adeta Demirel'in bu sözüyle
kendilerinden geçmişlerdi. Kadiri kar-

deşlerimizi kıskandıracak şekilde cezbeye
gelmişlerdi. Gerçi devir de tarikat devri
değildi. Risale-i Nur dönemiydi, Risale-i
Nur okudun mu tamam. Tarikatlarda
makam vardı, mevki vardı Risale’de ise
bunlar hiç olur muydu? Tayyip Erdoğan,
bu Yeni Asyacı kardeşleri çağırıp Risalelerin bulunduğu bir odada güzel güzel
konuşsa, onlara “Size güzel bir matbaa
yapalım, bakın sizden milletvekili-bakan
yoksa da bir Cumhurbaşkanı var.” deyip
gönüllerini alsa, bu basiretli, ferasetli, demokrat mesveretçi arkadaşlar kıyamete
kadar hükümeti destekler mi acaba?
Bu demokrat meşveretçi arkadaşlar
bağlı oldukları şahsın siyasete girmemesiyle övünürler. Sanki gazete çıkarmak
siyaset değil. Çıkardıkları bu günlük
gazetelerde hadiseleri yorumlamak siyasetin daniskası sayılmaz mı? Bakmayın
siyasete girmedikleri iddiasına her türlü
siyaset oyununu oynayıp menfaat devşirmekten eksik kalmazlar. Tıpķı Fettoş gibi
siyaset yaparlar hem de. Sonra da kendilerini hizmet ehli gibi sunarlar. Kendileri
siyasetin kirli batağında değildir; amma
bizleri siyasetin kirli batağında yüzmekle
itham edip hakir görürler. Böyle bir arsızlığa hangi çağ şahitlik etmiştir acaba?
Demokrat, meşveretçi arkadaşlar;
bu ülke mademki böyle, sizler de Fettoş
köpeği gibi "Hür Dünya"ya gidin, özgürlüğünüze kavuşun. Hani çok sevdiğiniz
Süleyman Demirel kızlarımıza “Arabistan’a” diyerek yer göstermişti ya ne
olacak ki biz de size yer gösterelim, çok
yakışırsınız oralara…
Risalelerle oradaki insanları aydınlatın. O insanlara ilmi delillerle, pozitivist
mantıkla iman hakikatlerini anlatın. Bu
devir iman kurtarma devri. İmanı kurtar
yeter, başka bir şey isteme. O insanlar
Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında ne
kadar ölüme, yıkıma sebep olsalar da, bu
insanlar ne kadar acımasız ve güçlü si-

Ahmet Battal
lahlar üretse de, bu insanlar demokrasiyi
bizim topraklarımıza bombalarla dayatsalar da sizce medenîdirler zaten. Saidi
Nursi bu medeni insanlara topuzla gidilmez ilimle gidilir, diyor. Bu insanların
yanına gidin. Sakın topuz göstermeyin,
asla güç göstermeyin, Risale’yi okuyun,
şipşak imana gelirler.
Evet, demokrat ve mesveretçi kardeşlerim bu toprakları terk edin artık
Anadolu insanını daha fazla kirletmeyin,
Anadolu insanını yalan ve dolanlarınızla
kandırmayın. “Hür Dünya”nıza gidin, o
insanların kalplerini Risalelerle avlayın.
Biz artık sizlerden kurtulmak istiyoruz.
Çünkü siz asla Müslüman Anadolu insanından yana olmadınız ve görünen o ki
olmayacaksınız. Hep bir münafıksever,
hep bir papazsever, hep bir Hristiyansever oldunuz ve görünen o ki öyle olmaya
devam edeceksiniz. Hakikat-i Kur'aniye
deyip durdunuz, hendekmekan ayyaş
İsmet Sezgin'e, Salomon Demirel münafığına yamandınız.
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Su Keyfiyeti Çerçevesinde İbdacı Olmak Vasfına Dair
Osman Temiz
21. Yüzyıl İslâm Dil ve Diyalektiği
olarak da anlam kazanan “Yürüyen
Büyük Doğu: İBDA” ruh ve fikir sisteminin en temel argümanlarından
biri de “su keyfiyeti” üzerinden dile
getirilendir. Şöyle ki; İBDA Mimarı’nın yüksek ifadeleriyle, “Biz, su
gibi bir keyfiyetin mâlikiyiz; buhar
oluruz, buz oluruz... Fikirse fikir,
kavgaysa kavga; her şartta geçerli bir
hassaya sahibiz…”
“Su keyfiyeti”ne malik olmak;
akmak, buz olmak veya buhar olmak… Bizler, yani “Yürüyen Büyük
Doğu: İBDA” ruh ve fikir sisteminin
muhipleri olarak İbdacılar, yıllarca
İBDA Mimarı’nın gölgesinde hep
“akar” gibi göründük. Tabii ki de
istisnalar hariç, ama denilebilir ki
şimdilerde hemen hepimiz ya “buz”
kesildik veyahut da “buhar” olmuş
gibi bir hâl yaşıyoruz.
“Fikirse fikir, kavgaysa kavga”
tabiri, hiç şüphesiz ki İBDA Mimarı
tarafından İslâmcı mücadele tarihine kazandırılmış bir mottodur. Her
şart altında mücadele edebilmenin
asgari şartını yerine getirebilmek
adına dile getirilen bu motto, “gerekeni gerektiği yerde gerektiği kadar
yapmak” terkibi hükmü ile de büyük
ölçüde desteklenmiştir. Bu çerçeveden bakıldığında, mücadele tarihi
açısından, üzerinde bulunduğumuz
hâl açısından ne söylenebilir? Burada
söylenenler hiç şüphesiz ki ilkin benimle alakalıdır. Muhakkak ki daha
derin ve yerinde tespitler yapmak
mümkündür.
Şartların getirdikleriyle birlikte
daha düne kadar “kavgaysa kavga”da
piyasanın fevkinde bir performans
sergileyen İbdacıların bugün “fikirse
fikir”de benzer bir performans sergiledikleri söylenebilir mi? Ben şahsen
kendime baktığımda, daha doğrusu
kısa günün kârı üzerinden bir nefs
muhasebesi yaptığımda kendimi
boynu büküklerden biri olarak kabul
ediyorum. Yani kavgada kısmen de
olsa fikrin hakkını verebilmişken,
fikirde kavganın hakkını yeteri kadar verebildiğimi düşünemiyorum.
Evet; ne yapılması gerektiğini bilen
bir İbdacı olarak, yani yapılması
gerekenin ne olduğunu bilen fikre
muhatap bir insan olarak, diğer bir
ifadeyle de “yapılması gereken”e meftun bir gönüldaş olarak, “yapılması
gereken”e tam olarak bir nisbet tutturabildiğimi düşünemiyorum. Bunu
yaptıklarıma bakarak çok rahatlıkla
söyleyebiliyorum.
Hadis ile de sabit olduğu üzere,
“Kadın ve erkek her Müslüman’a ilim

Su keyfiyeti”ne malik
olmak; akmak, buz
olmak veya buhar
olmak… Bizler, yani
“Yürüyen Büyük Doğu:
İBDA” ruh ve fikir
sisteminin muhipleri
olarak İbdacılar,
yıllarca İBDA Mimarı’nın
gölgesinde hep “akar”
gibi göründük. Tabii ki
de istisnalar hariç, ama
denilebilir ki şimdilerde
hemen hepimiz ya “buz”
kesildik veyahut da
“buhar” olmuş gibi bir hâl
yaşıyoruz.

öğrenmek farzdır.” Bununla beraber
yine hadis ile sabit olduğu üzere, “Bir
günü bir gününe eş geçen aldanmıştır.” Bu hadislere riayet sözkonusu
olsaydı, hemen her iş ve eserde büyüme ve gelişme de sözkonusu olurdu
diye düşünmeden edemiyorum.
Yerinde saydığımız aşikâr olduğuna
göre, büyüme ve gelişmeden bahsetmek yerine, aslında sadece yaşlanmaktan söz edilebilir. “İlim mi din

mi?” çerçevesinde bir değerlendirme
yapmak icab ettiğinde ise, sahici insan mânâsına “İbdacı nesil”den ziyade, <teneke insan> vazeden transhumanizm daha bir baskın duruyor
gözükmektedir.
Dünden bugüne, modern dünyanın kurucu iradesi olarak beliren
Hıristiyan-Yahudi Batı Medeniyetinin Avrupa merkezcilik anlayışı,
kendisiyle birlikte bütün dünya kültürlerini de Ortaçağ Karanlığından
daha karanlık bir çağın içerisine
sürüklemiştir. Bir Batılı fikir adamının dediği veçhile, “Batı medeniyeti
sadece pratikte değil, teoride de kötüdür.”
Peki; ne yapmak lazım? Nasıl yapmak lazım? Nasıl ve niçin yapmak
lazım? Cevabı verilmesi gereken bu
tür sorular, kafamızın üzerinde “Demokles’in Kılıcı” gibi sallanıp durmaktadır. “Sarık mı, kelle mi?” suali
karşısında hiç tereddütsüz bir şekilde
“kelle!” cevabını vermekten uzak
düşmüş bir şekilde cenneti arzularken, kaçamayacağımızı bilmemize
rağmen ölmekten olabildiğince kaçmak tecrübesi bizi daha çok trajikomik bir duruma düşürmektedir.
Evet; Nasreddin Hoca’nın eşeğine
ters binerek komiklik yaptığını zannedip gülenlere biz de çok güldük;
ama pişmiş kelle gibi eşekle başbaşa
kaldıklarını göremediklerinin bize
bir faydasının olamadığını ise göremedik. Hoca onca eşek arasında

sırtını istikbâle dayamış bir şekilde
eşeğini meçhule sürmeye devam etti
de ardından bakakaldık.
Halbuki, zirvenin zirvesinin zirvesi de vardı. Meselâ bildik kurban
kesiminin Müslüman açısından bir
zirve olduğunu düşünelim. Bunun
zirvesinin “bedenin fedası” olduğunu
göremedik. Zirvenin zirvesinin zirvesinin ise “nefsin fedası” olduğunu
hayalden öteye geçemedik. Klasik
nefsin fedasından söz etmiyorum.
Her şart altından ruh ve fikrin izzetini muhafaza etmekten söz ediyorum.
Yani fikre nisbet tutturabilmenin
posedesi olmaktan söz ediyorum.
İlk insan ve ilk peygamber olan
Hazret-i Âdem Aleyhisselâm, cennetten dünyaya sürgün edildi. Niçin?
Varlıklar mecmuu içerisinde halifeliği görünsün diye. Nitekim sürgün
aynı zamanda dal vermek, yeşermek
mânâsınadır. Cennetten sürgün
edilen insan dal-budak vermek veya
yeşermek, diğer bir ifadeyle de üremek durumunda olan bir varlıktır.
Yeşermek, her insan İslâm fıtratı
üzere dünyaya gelir mutlak ölçüsü
ile de örtüşen bir mânâdadır. Her bir
ibdacı, kendisini fikrin sürgünü olarak algılasa yeridir.
Mücadele tarihi içerisinde yeşillikten ziyade kuruluk daha bir baskın
durmaktadır. Şartların getirdikleriyle
birlikte “fikirse fikir” çerçevesinde
istenilen bir performans gösteremediğimiz anlaşılmaktadır. Dünyanın
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beklediği bir fikir kahramanın örgüleştirdiği “Yürüyen Büyük Doğu:
İBDA” ruh ve fikir sisteminin yüce ve
aziz bir fikir olduğuna inandık, onu
öylece kabul ettik ve bundan dolayı
da hiç tereddütsüz bir şekilde davete
icabet ettik ve verdiği kavgada yer
alabilmenin liyakat şartlarına dahi
bakmadan bir kamyonun altına bir
piliç gibi atlarcasına kendimizi deyim yerindeyse savaş meydanında
bulduk. O hengamede devlet denilen
kamyon ne kadar piliç varsa neredeyse hemen hepsini ezdi geçti. İyi
mi oldu kötü mü oldu sorusu dahi
anlamsız. Ne kadar iyi olduğu bugünkü manzaradan pekâlâ takib edilebilir. Neyse, kalan sağlar bizimdir
deyip şehid olan oldu kalan sağlarla,
yani gazilik payesiyle yaşayanlarla
birlikte şehidlik adayları yoluna devam etti, ediyor. Tam da bu noktada
yeni şartlar karşısında yeni refleksler
sözkonusu oldu ve “kavgaysa kavga”dan çıkan ruh ve fikir, kendisine
“fikirse fikir” ortamında muhatab
bulmakta zorlandı. Evet; şimdilerde
herkes, aziz ve yüce ruh ve fikre muhatap olan olmayan hemen herkes
kendi fikrini çalakalem de olsa bir
şekilde konuşturmaya başladı. Dünkü kavgadan kaçan ne kadar kaçkın
varsa bugün “fikirse fikir” modunda
adeta piyasanın göbeğinde at koşturuyor. Sıkıntı değil tabii ki de. Ama
bari bu noktada ehil olmak söz konusu olsa. Ara ki bulasın!
“Fikirse fikir” noktasında iyi bir
performans gösteremedik, dedim. Bu
ifade kalıbını aslında kavgası verilecek bir ruh ve fikri olmayan insanlar
karşısındaki yetersizliğimizi ifade
etmek için de kullanıyorum. Bilgi
için bilgi formatında hayatını tanzim
edenlerin bilgi birikimi hakikaten
aklımızı başımızdan alacak kadar
geniş bir yelpaze arz ediyor. Her
mevzuun “dipsiz bir kuyu” olduğu
gerçeğinden hareketle önüne gelen
sahiden malzeme biriktirmiş, hem
de bayağı bir biriktirmiş. Birikim olmuş yani. Şimdi de konuşturuyorlar
tüm bildiklerini. Hiçbir nisbet derdi
olmadığından da sadece biriktirdiklerini her platformda döktürüyorlar.
Halbuki insanın bir derdi olmalı,
öyle değil mi? Söylediklerinin nereden geldiğini nereye gittiğini sonrasında neleri nelere vesile kıldığını
tekrar başa sardığında neyin üzerine
neyi bina ettiğini falan filan şeklinde
dert edinmeli, öyle değil mi? Adam
konuşuyor da konuşuyor. Ezberine
ezber katarak önüne geleni boğmaya
çalışıyor. Ve sayıları oldukça fazla.
Meselâ;
Her şeyden evvel devlet erkanı
ve bu erkana eşlik eden sürüsüne
bereket okur-yazar ne de cesurca
konuşuyor. Her şeyi Türkiye merkezli değerlendirmeleri yok mu,
insanı çileden çıkartıyor. Her şeyin
Türkiye merkezli olmasının ne tarih
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muhasebesi var ve ne de mevzuun
lübbüne dair ele avuca gelir herhangi
bir değerlendirmesi. “İktidar yalakalığı” denilen durumdan bir adım
öteye geçilemiyor. Sürüsüne bereket
troller! Muhalefet denilen melanet
çetesinde ise bu da yok, ayrı mesele.
Diğer taraftan;
Okunmuş bilmiş bir taife olarak,
mesela kendi gönüldaşlarımızdan
değil de kendi camiamızdan, yani
İslamcı camiadan birkaç örnek verelim. Meselâ “İslâmî Araştırmalar
Enstitüsü” ve “Klasik Düşünce Okulu” ve benzeri yapılanmalar etrafında
yapılan çalışmalar. İmrenmemek
mümkün değil. Ekrem Demirli,
Ömer Türker, Ayhan Çitil, İhsan
Fazlıoğlu ve daha nice kafadan yana
dolu olan insanlar döktürüyor adeta.
Onları dinledikçe “fikirse fikir” çerçevesinde malzeme kabilinden sahib
olmamız gereken bilgilerin neler olduğuna dair fevkalade ufuk açıcı bilgiler. Ama onlarda bu birikimi seyrederken yazık, çok yazık diyebilmenin
bilgisine sahib olmak da ayrıca bir
yük. Meselâ son dönemlerde yapılan
düşünce seminerlerinde dile getirilen “Bütünlük Sorunu” kabilinde
serzenişlerin “Yürüyen Büyük Doğu:
İBDA” ruh ve fikir sistemi tarafından
cevabı verilmiş olmasına rağmen hiç
mi hiç o tarafa esen yok. “Yeni metafizik” ihtiyacına, dahası “Matematik
üzerinden metafizik yapmak” imkanının irdelenmesi mevzuuna kadar
düşünce egzersizleri yapılmasına
rağmen yine de teklif edilen bir ruh
ve fikir sistemine teveccüh her nedense yok da yok. Diğer taraftan;
Meselâ İsmail Hakkı Aydın, adeta
ayaklı kütüphane gibi döktürüyor.
Benzer bir formatta döktüren Turker Kılıç denilen tıpçı. Modern Tıp
dünyasının verileri merkeze alınarak,
“zamanı gelmiş fikir” konseptinin
muhtevasını kendi mevzularına taşıma gayretinden başka bir şey yap-
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tıkları yok. İ. H. Aydın Bey’in yapıp
ettikleri ise daha bir dikkate değer.
Çünkü onun yapıp ettikleri daha
tehlikeli bir boyut arzediyor. “Yeni
Dünya Düzeni” tetikçiliğini yapan ve
“Küresel Sermaye” odaklı çalışmaların iddialarını tersinden yaşatıcı bir
dil ve diyalektik kullanıyor olması da
ayrıca dikkate değer. İslamî hassasiyetiyle ön plana çıkıyor olması ise
mevzuyu daha da “sıkıntılı” bir hale
sokuyor. “Kuantik Çağ”, “Q Çağı”,
“Kuantofilozofisi”, “Sentetik İnsan
Çağı”, “Holistik Çağ” vs. kavramlar
üzerinden döktürüyor. Mevzuun bir
dünya görüşü mevzuu olduğu ise
umurunda değil. Onlarca esere her
gün yenisini eklemek derdinden başka görünen yeni bir şey yok. Diğer
taraftan;
Meselâ M. Ali Bulut, akşam sabah döktürüyor. İ. Hakkı Aydın’ın
aksine, itikadi problemli olan birisi
değil. Ehl-i Sünnet hassasiyetini
olabildiğince diri tutuyor, ama ehli
sünnet kalabilmenin asgari şartı halinde tezahür eden bir ruh ve fikir
sisteminin varlığını derinden hissetmesine rağmen her defasında kulak
arkası yapmayı tercih ediyor. Doğrusu anlamak mümkün değil. Ruh
ve nefs arasındaki kavgada Allah’ın
nefse vermiş olduğu mühlet üzerinden hadiselerin önüne geçmenin
mümkün olmadığını, mukadderat
çerçevesinde hadiselerin İlahi irade
üzerinden kotarılacağını her platformda işlemesine rağmen “Yürüyen
Büyük Doğu: İBDA” ruh ve fikir sisteminin “İstikbâl İslâmındır” mutlak
müjdesine yataklık eden bir ruh ve
fikir sistemi olduğunu sanki şuurlu
olarak gözlerden ırak tutuyor. Said-i
Nursi Hazretleri’nin muhibbi olmasına rağmen, “İBDA, Said-i Nursi
Hazretleri’nin rüyasını gördüğü bir
temsil makamındadır. Bu mânâda
Said-i Nursi Hazretleri İBDA’nın
kadrosudur.” sözünü umursamıyor

bile. Diğer taraftan;
Meselâ, Ahmet Serhat Tan, Ertan
Özyiğit, Ramazan Kaan Kurtoğlu,
Kaan Sarıaydın ve daha nice ağzı bol
laf yapan sürüsüne bereket malumat
bilgi küpleri. Bulundukları her yerde
ne kadar çok birikim üzere olduklarını göstermekten imtina etmiyorlar.
Hakikaten insan birikimlerine gıpta
ediyor. Tam da bizim sahib olmamız gereken malumat çerçevesinde
bilgi birikimi bu dedirtecek cinsten.
Ama gel gör ki, tam da, “Her şey
bilinebilir ama gerekli olan bilinmedikten sonra hiç bir bilginin hiç bir
önemi yoktur.” dedirtecek cinsten.
Bu insanlar bu kadar bilgiyi sırf bilgi
olsun diye biliyor olamazlar diye de
düşünmeden edemiyor insan. Tam
da bu noktada şu şekil bir kaygı beni
çok rahatsız ediyor. Bu insanlara bu
bilgiler bir şekilde servis mi ediliyor
acaba? Bu soruya evet demek için
yeteri kadar sebeb var. Bunun biricik
sebebini ise esas görülmesi gereken
bilginin üstünün örtülmesine bağlamak mümkündür. Öyle ya; meselâ
Ertan Özyiğit ve benzerlerinin sıkça
kullandığı bir motto halinde, “Zamanı gelmiş bir fikri durdurabilecek
hiçbir güç yoktur.” mottosunun kullanılmasındaki gaye ne ola ki? Evet,
esasında vakti gelen bir fikir olduğu
çok açıktır. Bu mevzu bugünün mevzusu değil. Arka planında ilkin 40,
öncesinde 40, daha da öncesinde 40
olmak üzere tam 120 yıllık bir geçmiş var. Peki bu fikir hangi ruh ve fikirdir sorusunun cevabı hakkında ne
söylenebilir? Bence biliyorlar. Biricik
dertleri, “zamanı gelmiş bir fikir”
olan “Yürüyen Büyük Doğu: İBDA”
ruh ve fikir sistemini perdelemek.
“Zamanı gelmiş fikir” mottosu İBDA
Mimarı ile düşünce dünyamıza girmiştir ve bu motto bizzat “Fikir Çağı:
İBDA Çağı” mânâsını ifade etmek
üzere kullanılmıştır.
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Plantago Lanceolata - Sinir Otu
Ramazan Sevinç
Sinir otunun takriben 260 türü
mevcuttur. Tedavide en çok kullanılanları Sivri Sinir Otu (Plantago Lanceolata) ve Büyük Sinir Otu (Plantago Major)dur. Bu iki türün dışında;
Dağ Sinir Otu (Plantago Alpina),
Beyaz Sinir Otu (Plantago Medial)
ve Karga Ayağı Sinir Otu (Plantago
Coronopus)nu sayabiliriz.
Eski çağlardan bu yana Yolların
Kralı diye anılır. Latince Plan tago
ayak tabanı, Lenceolata ise mızrak
anlamına gelir. Yapraklarını koparınca içinden beyaz ipliğimsi damarlar
çıktığı için bizim coğrafyamızda Sinir Otu adı verilmiştir.
Sinir Otu 10-15 cm boyunda çok
yıllık kökleri saçak şeklinde ve dikine yükselir. Rozet yaprakları koyu
yeşil, mızrak şeklinde, kenarları bütün, ucu sivri, hafif tüylü, baştan uca
doğru 5-9 adet adet ana damar bulunur. Çiçekleri 10-15 cm uzunluğunda bir sap üzerinde silindir şeklinde
çiçek demetleri bulunur. Meyveleri
3-4 mm büyüklüğünde yumurta
şeklinde içinde iki adet tohumları
bulunur. Tohumları uzunca ve siyah
renktedir. Büyük Sinir Otuyla hemen
hemen aynı tıbbi değere sahiptir.
Büyük Sinir Otunun farkı, yaprakları
daha geniş, takriben 8-12 cm uzunluğunda, 5-9 cm çapında yumurta
şeklinde kenarları hafif dalgalıdır.
Ana vatanının neresi olduğuna
dair kesin bir bilgi yoktur. Hemen
hemen her yerde yetişen bir bitkidir.
Mayıs ayından Ekim ayına kadar
mümkünse yaprakları ezilmeden
toplanır. Havadar bir yerde kurutulur ve kurur kurumaz havayla ilişiği
kesilir.
Eskiden Çinlilerin verem için,
Romalıların yaralar için, Türklerin
de öksürük için kullandığı aktarılır.
Büyük İskender’in baş ağrısı için bu
ottan faydalandığına dair rivayetler
de mevcuttur.
“Onbirinci aşıra ait bir şifa kitabında dokuz kutsal şifalı ot için yazılmış şiir halinde bir metin vardır ki
orada sinir otu yer almıştır. Der ki:
Ey sen Sinir Otu,
bitkilerin anası,
doğuya açılırsın,
kudretle,
arabalar geçer üstünden,
kadınlar yürür,
gelinler geçer yanından,
atlar kişner,
sen hepsine dayanırsın,
ve direncini sunarsın.
haydi ülkeyi kasıp kavuran zehire,
vebaya, talihsizliğe de diren…
Şifalı bitki uzmanı İsviçreli Rahip

Sinir otu esasen
tüm nefes yolları
hastalıklarına karşı
kullanılır. Boğmaca,
akciğer astımı ve
tüberkülozda kullanılır
ayrıca şiddetli ve
balgamlı öksürüklerde
de çok fayda sağlar.
Akciğer ve bronşiyal
astımı olanlar, aynı
miktarda karıştırılmış
Kekik ve Sinir Otunun
çayını içerlerse çok
fayda sağlar. Taze
yaprakları ovalanıp biraz
tuzla karıştırılıp boynun
etrafına yapıştırılırsa
guatra karşı çok faydalı
olur. Apse ve çıbanı
iyileştirir. Siğillere iyi gelir.

Kuenzle, ‘Sinir otu tüm çeşitleriyle,
kökü, yaprakları, sapı ve tohumları
ile yararlıdır. Tüm şifalı bitkiler içerisinde, kan, akciğer ve mide temizlemede birincidir. Zayıf akciğerleri
ve böbrekleri olan, kanı az veya kötü
olan, sarı benizli, zayıf ve öksürüklü
insanların hepsine yarar. İyi bakıldığı
halde yeterince gelişmeyen zayıf çocuklarda da çok faydalıdır.’ der.” (1)

Sinir otu esasen tüm nefes yolları
hastalıklarına karşı kullanılır. Boğmaca, akciğer astımı ve tüberkülozda
kullanılır ayrıca şiddetli ve balgamlı
öksürüklerde de çok fayda sağlar.
Akciğer ve bronşiyal astımı olanlar,
aynı miktarda karıştırılmış Kekik
ve Sinir Otunun çayını içerlerse çok
fayda sağlar. Taze yaprakları ovalanıp
biraz tuzla karıştırılıp boynun etrafına yapıştırılırsa guatra karşı çok
faydalı olur. Apse ve çıbanı iyileştirir.
Siğillere iyi gelir. Bu yüzden birçok
yörede siğil otu olarak da bilinir.
Balgam söktürücüdür. Göğsü yumuşatma özelliği vardır. Kabızlığı ve
ishali dengelediği için bunlara karşı
da kullanılır. İdrar söktürücü özelliği
vardır. Parazit düşürmede oldukça
etkilidir. Mide ağrılarına karşı faydalıdır. Rahim kanseri hastalarına
tavsiye edilir. Damar tıkanıklığına
karşı etkilidir. Sinir otunun tümörlü
hücrelerini onarıcı özelliği vardır.
Yaprakları cilt bakımında kullanılır.
Sivilce, akne ve siyah noktaları geçirir. Gizli Şeker hastalığına karşı da
oldukça faydalıdır.
“Rahip Kuenzle’nin yazdığı gibi;
‘her hastalık için yetişmiş bir ot vardır’ şifalı otlara ilgim arttıkça, şahit
olduğum mucizeler de arttı. Pek çok
insan kanserleşmiş şişlerden dolayı
acı içerisinde ölüyor. Halbuki bunun
için bitkiler var. Birçok insan için
onlar yabani ottan öteye geçemiyor.
Bitkileri tanımak ve bulmak için
biraz zahmete girin şikayetlerinizin
çoğu yavaş yavaş ortadan kalkacaktır.” (2)
Geçenlerde Türkmenistanlı göç-

men bir ailenin evine misafir edilmiştim. Rafta çok eski olduğu anlaşılan bir kitap dikkatimi çekti. Kabı ve
sayfaları oldukça yıpranmış olan bu
kitabın yazarının kim olduğunu kitabın sahibi de bilmiyordu. Kitap Tatarcaydı. Kısa bir bölümünü benim
için okudu ve tercüme etti. Tercüme
ettikleri çok dikkatimi çektiği için
hemen not aldım. Şöyle diyordu:
“Ölüm türleri.
Tasavvuf yoluna varanlar, onları
hiçliğe hazırlamak için dört çeşit
ölümle ölmek zorunda kalacaklardı: Beyaz ölüm, kara ölüm, kırmızı
ölüm ve yeşil ölüm.
Beyaz ölüm, açlık ve az yemekti. Kara ölüm, insanların zulmüne
katlanmak sabırda karar kılmaktı.
Kırmızı ölüm tüm hatalardan uzak
durmak ve iradeye sahip olmaktı.
Yeşil ölüm, yamalı elbiseler giyip nefsi alçaltmaktı. Masumiyet, sağlığın
temel koşulu olarak kabul edildi ve
"ne istiyorsun" denilse, "sağlık" cevabını verirdi. "Sağlıklı olduğum gün,
günah işlemediğim gündür." derdi.”
Beden sağlığının manevi duygularımız üzerinde de etkisi olduğu
malum. Allah Resulü (s.a.s.) bunun
çözümünün, az yemekte olduğunu,
acıkmadan sofraya oturulmaması
gerektiği ve doymadan da kalkılması
gerektiğini bize emretmektedir. Şayet Allah Resulü’nün bu sünnetine
uyan bedeni açıdan selamete ermiş
demektir. Fakat dönemimizde genetiğiyle oynanmış besinler, düzensiz
beslenme gibi mevzular yüzünden
sağlıksız yaşıyoruz.
Şafi olan ancak Allah’tır. Fakat ve-
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yorum

sileler aleminde yaşadığımız ve duayı
icrada arama zarureti göz önünde
tutulursa, hastalığı tespit edip tedavisini gene kendimiz bulmak zorundayız. Hastanelerin teferruatlarda
boğulup veya boğultulup! Çözümsüz
olarak görünen birçok hastalığı aslında çok basit bir bitkinin tedavi ettiği görülmektedir. İlaç sektörünün;
“Ne öldür ne yaşat, sadece sömür
ve süründür.” ilkesi düşünenlerce
malum. Tabii burada hastaneye hiç
gitmeyelim demiyorum. Sadece kafayı doktorlara kiraya vermemeli biraz
da kendimiz araştırmalıyız diyorum.
Her sözü mânâ deryası Kumandan
Salih Mirzabeyoğlu’nun ifadeleriyle
noktalayalım:
“Hikmeti hikmet olarak sevmeyle, hikmeti Allah için sevme
arasındaki farkı TIBB ilmi üzerinden
açıklayan Erzurumlu İbrahim Hakkı
Hazretleri’nden: Felyesoflar, bedenlerin düzeni ve terkibi ilmine, vücud
ve “nefs-hürriyet” ismini vermişler,
bedenlerin ve ruhî olanların sırlarına
ermişlerdir. İmâm-ı Şafiî Hazretleri,
“İlim ikidir: Bedenler ve din ilimleri”
Hadîs’i üzere, bedeninin önemli ve

lüzumlu ilimlerden olduğunu duyurmuştur. Şu hâlde Tıbb, bir aziz ve
leziz ilimdir ki, hakikate ermişlerin
neticesi, mütehassıs tabiblerin sermayesi, yakîne ulaşanların nefislerinin gıdası, din ve dünya hasletlerinin
vesilesi, Mevlâ’yı tanımaya vasıta ve
yardımcıdır. Zira, Tıbb ilmini bilmeyen, bedenden, hikmetten ve kendini
tanımaktan gafil, Hakk’ı tanımaktan
uzaktır. İnsanların çoğu onun kıymetini anlamakta aldanmıştır. Tıbb
tahsil eden olursa da, beden tedavisinde mahir olmak için çalışır. Ama
Allah’ı tanımak için onu tahsil eden,
nefsini bildikçe, O’nu bilir. Şu hâlde
Tıbb ilmini mütalâa edip, Yaratıcı’nın
hayret verici kudretini kendinde
müşahede edersin ki, üç türlü faydası
olur. Birinci fayda: Böyle bir düzen
ve terkib eserini seyr edip bilirsin ki,
bütün dünyanın benzerlerini toplayıcı bu muhtasar ve ziynetli binanın
Yaratıcısı eksikli bir varlık olamaz,
mutlaktır; O’nun kudretini kesin bir
bilmeyle idrak edersin. İkinci fayda:
Bunca faydalı, idrak sahibi ve ziynetli
binayı icâd eden Yaratıcı’nın, ilim ve
kudretinde bir eksilme olamayacağı-
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nı hissedersin, Alîm ve Hakîm olduğunu “yakîn” gözüyle mütalâa edersin. Üçüncü fayda: Allah’ın sana lütuf
ve inayetlerini, şefkat ve merhametlerini kemalinle idrak edip, Rabbi’nin
seni her ân terbiye kıldığını “yakîn”
bir hakikat olarak müşahede edersin.
Âlemlerin Rabbi’nin lütuf ve keremleri, onsekiz bin âleme şâmildir. Hatta atlar, kediler, canavarlar, kuşlar,
sinekler, arılar, yılanlar ve karıncaların hayat ve bekasına, ziynet ve yaşayışına sebeb olan; durumlarında ve
tavırlarında, hiçbir kusur koymayıp,
hepsini mükemmel olarak tasvir ve
tadil etmiştir. Nitekim İmâm-ı Gazalî: “İmkânlar âleminde daha bediî
durum olamaz!” buyurmuştur… Şu
hâlde beden ilmi, nefsi tanımanın
anahtarıdır, Allah’ı tanımanın anahtarıdır. Ama nefsi tanımak, Hakk’ı
tanımaya nisbetle Güneş’ten bir zerre, denizden damladır… Beden bir
birleşiktir ki, insan nefsi ona binmiş
gibidir. Allah’ı tanımak asıl maksattır.
Şu hâlde bir kimse bedeninden nefsini idrak etmeksizin Rabbi’ni tanıma
davası eylese, o kimse öyle bir müflise benzer ki, kendi yiyeceği ve içeceği

olmayıp, beldenin fakirlerini toptan
ziyafete davet eden gibidir. Herkes
için lâzım olan, nefsini bilmek ve
sonra Rabbi’ne yönelmektir. Nefsi
tanıma Rabbi tanımayı gerektirdiği
gibi, Hakkı tanımak da sevgi işidir.
Meselâ güzel bir yazıyı veya fasih bir
şiiri görüp okursan ve bunların yazıcısını bilip, ona sevgi duyup, onunla
karşılaşmayı gönülden arzu edersin.
O da sana dost olup, muhabbet ve
muvafakat eyler… Ey Allah’ım, bize
kendimizi tanımayı ve seni tanımayı nasib et, sevginle rızıklandır…
Ya Vedud, ya Allah, ya Rahman, ya
Rahîm!.. (İmâm-ı Şâfî Hazretleri:
Helâl ve haram bilgisinden sonra en
faydalı ilim, Tıbb ilmidir!” (3)
Kaynaklar:
1. Maria Treben, Tanrının Ecznesinden Sağlık, s. 86-87.
2. Treben, a.g.e., s. 86-87.
3. Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm
Odası B Yedi – Dünden Bu Güne
(Çocuk ve Mühür), Baran Dergisi
244. sayı.

SALIH MIRZABEYOĞLU'NUN "MÜNŞEAT" ISIMLI ESERININ 3. BASKISI ÇIKTI
Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun “Münşeat -önsöz-bayramlık” isimli eserinin üçüncü baskısı
çıktı.
Münşeat, ne şiir, ne ne¬sir, ne
de mensur şiir; tama¬men Salih
Mirzabeyoğlu’nun icadının ismi...
Mal-zeme olarak, keşif olarak
Salih Mirzabeyoğlu’na ait. Büyük
sanatkârlar kendi tarzını, kendi
usulünü de icad eder; Münşeat
buna bir misâl...
Andre Gide’nin şu tesbitinde
olduğu gibi: “İşte bunun için haya-

tın en taşkın olduğu devirlerde değil midir ki, en heyecanlı dehâlar
en sıkı kalıpların ihtiyacı ile kıvranmışlardır. Bereketli Röne¬sans
zamanında Shakespeare’nin, Rensard’ın, Petrovca’nın, Michelangelo’nun so¬neyi, Dante’nin üçlü
kâfiyeleri kullanmaları; Bach’ın
Fugure’ü, aşırı duyduğu dayanılmaz ihtiyaç hep bundandır.”
Münşeat tarzı, şiirden daha
zor... Kendinden zuhur diyalektiği
ve sembol diliyle, yeni bir tarz,
yeni bir söyleyiş... Bize, bizdekini

bulduran, bize bizi hissettiren,
sezdiren bir usûl, bir şiiriyet.
Münşeat gibi zor bir tarzda girift
meseleler yalın bir dille veriliyor;
çünkü Mü¬tefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nda, çok girifti basite irca
etme hassası var... Münşeat’ta fikir
sanata yaklaştırılıyor; sanat hayata
daha yakın çünkü... Bazı yerler
ise özellikle atlanmış, özellikle
söylenmemiş; okuyucu doldursun,
okuyucu bulsun diye...
Samimî bir edâ, vurucu bir dil,
zoru kolayca verme, duygulu bir

("Münşeat", muhtevası nesir tarzında ele alınmış
bir eser değil, bir edebiyat nevi olarak kendini
unsurlarıyla tanıtan "şiir" olmadığı gibi, aynı şekilde
bilinen "mensur şiir" de değil. Onu "not defteri" kabilinden
karalamalardan ayıran husus da, keyfiyet cihetinden
karalama olmayan muhtevası ve mücerret şiiriyet
belirten edası. Hususi bir tarz, bir usul ismi; icâdımın ismi!)
Salih Mirzabeyoğlu

yakıcılık, çileli ve onurlu bir anlatım, deli dolu ve yerinde külhan
bir ağız, sevdiren ve sindiren bir
üslub, iflah olmaz bir aşk; yakışı
mest eden Münşeat...
Kitaba nasıl ulaşılır?
Kitabı Gölge Kitabevi'nden
temin edebilirsiniz. Kitabevine golgekitap@hotmail.com,
02125110065 veya 0538 489 80 58
irtibat numaralarından ulaşabilirsiniz.

Şair-Yine “sanat nedir?”
sorusu mu?.. Kelimenin lügât
karşılığında “ustalık, hüner,
marifet” mânâlarına geldiğini
söylemek, yahut “edebiyat” kavramının “güzel sanatlar” mânâsında
kullanıldığını belirtmek, “sanat”ın açıklanışına fazla bir şey
getirmez… “Sanat”ın önü klişeler
içinde tarifine meraklı olanlar
için söylenecek olan söz, şiirin
kuru tarifçisi için söylenebilecek
olandır:
-“Bazı kimselerin şiir hakkında yarım yamalak fikirleri vardır;
başka bazı kimseler de, o yarım
yamalak fikirleri yarım yamalak
anlarlar ve bu onlar için şiirin bir
nevi tarifi olur!”
Büyük mücerretleri kavanozun camından yalayan ve oluruna
getirenlere tevcih edilmesi gereken bu hakikatten sonra Picasso’nun verdiği cevabı aktaralım:
“Sanat ne değildir ki?” diyor…
Bedî-Öyle ya!.. Hayat, Yaratıcı
Sanatkâr’ın eseri; ve yaşamak,
bütün “ifade” şekilleriyle en geniş
mânâda sanat ve eseri… İnsanî
hakikati yerine koyabilmiş bir
hayat, ne güzel bir sanat eseri…
Şair- Daha önce verdiğimiz
Büyük Doğu Mimarı’na ait “Altın
Çiviler” hem bunu göstermekte
ve hem de eserimizin kapsamını
çerçevelemektedir… Bu kısa hatırlatmadan sonra, edebiyat: İlmi
edeb’in bütün yönlerini toplayıcı
mânâsıyla EDEBİYYAT, mücerret ve müstakil İDRAK ZEMİNİ’dir… Buna nisbetle onun,
bütün ilim ve söz sanatlarını

kapsayışına dikkat… İim, kanunlarını mücerret tefekkürden alıp
onları birtakım görünür nisbetler
içinde kalıplaştırma; sanat ise,
büyük mücerret peşinde edebî
bir arama ve kalıptan kaçınma
işi… Birini akıl, öbürünü ruh
besler, bu mânâsıyla da ilim,
felsefe ve hikemiyata nisbetle
“teknik” ifadesi içinde… Aynı
şekilde, mücerret fikir (hikemiyat ve felsefe), sanatın mânâsıyla
kaynaşmakta…
Bedî-Kısacası, “edebiyat” veya
Arapça mânâsıyla “edebiyyat”
herbiri ayrı usul, esas ve kural belirten ilim şubelerinin bütününü
toplayan mânâsıyla, kelâm plânına giren bütün alanları kapsayıcı
olarak, mücerret ve müstakil
idrak zeminidir…
Şair-Mâlum mânâda ise:
“Tanzimattan sonra Türkçe’de güzel sanatların söz sanatı bölümüne tahsis edilerek münferid isim
mânâsıyla kullanılmaya başlandı.
Şiir, roman, hikâye ve sair de bu
edebiyatın nevileri…” Edebiyat…
Çok şubeli ve ilmi de kucaklayan
tarafları olmasından ötürü, kuru
fikre ihtiyacı olmayan musiki, resim, heykel gibi öbür sanatlardan
farklı; ama kanatlarının çokluğu
ve genişliği, hem saf tefekkür ve
hem de tahassüste onu birince
mevkide oturtur ve güzel sanatların başına geçirir… Onların
başında da şiir!..
Devam edecek…
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf. 60-61.
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24 TEMMUZ 1923

LOZAN REZALETI

Müslüman Anadolu halkı öz değerlerinden koparıldı. Hukukunu, tarihini,
kültürünü reddetmek şartıyla sözde
özgürlüğü kendisine takdim edilen,
özde ise boynuna pranga vurulup
müstemleke hâline getirilen Müslüman
Anadolu halkına, İsviçre’nin Lozan
şehrinde imza edilen bu anlaşma
bir başarı hikâyesi olarak anlatıldı.
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Temmuz 1923 tarihinde
İslâm adına kazanılan
savaşın neticesi olarak
Lozan’da mağlubiyet ve manevî
teslimiyet anlaşması imzalandı.
Üçüncü dönem İstiklâl Mahkemeleri kuruldu ve Lozan Barış Anlaşması gereği olarak milletimizin
dini, kültürü, ahlâkı dar ağaçlarında sallandırılarak idam edilmek
istendi. Lozan rezaletinin getirisi
olarak hâkimiyet kayıtsız şartsız
milletindir denilerek, milletin
hâkimiyet hakkı gasp edildi. Daha
sonra İslâm Âlemini bir sancak
altında toplayan dinî ve siyasî
devletler üstü müessese olan hilâfet
kaldırıldı, İslâm hukukuyla beraber
Şeriyye Mahkemeleri kapatıldı ve
Batı hukukuna geçildi.
Lozan’da varılan mutabakat
üzerine hukuk reformları yapıldı.
İlginçtir, Batılı galip devletler, işgalleri altındaki Müslüman ülkelerin
hiçbirinde uygulamadıkları ve
Türkiye’nin bir iç meselesi olması
lazım gelen hukukî düzenlemelere
müdahil oldular. Batılılar hep kapıyı “gayrimüslimlerin hukuku ne
olacak?” sorusundan açmış, fakat
bu sefer istediklerini, hem de Müslüman ahaliyi kapsayacak şekilde,
yaptırmışlardır.
Ülke Lozan masasında
peşkeş çekildi
Müslüman milletimizin Osmanlı subaylarıyla beraber canıyla
kanıyla kazandığı İstiklâl zaferi,
Lozan masasında peşkeş çekilerek
Kemalistler eliyle Türkiye, Anadolu’ya kıstırıldı.
-Yine Lozan rezaletinin getirisi
olarak çıkartılan kılık kıyafet kanunuyla, belki de insanlık tarihinde
ilk kez bir devlet milletine kültür
emperyalizmini bizzat kendi eli
ve kurmuş olduğu İstiklâl Mahkemeleri vesilesiyle tatbik etti. 1934’e
kadar bu “yenilik”ler sürdü.
-İslâm’ı ve İslâm’ın üstünlüğünü
anlamaktan aciz hem devleti hem
de milleti Batılılara peşkeş çeken

küfür soyunca İsviçre’den kopyalanan medenî kanun Türkiye’ye
yapıştırıldı.
-Lozan anlaşmasının gereği
olarak İslâm harfleri kaldırıldı ve
yerine Latin harfleri getirildi. Latin
harflerini kabul etmeyenler cezalandırıldı.
-Kurulan Türk Dil Kurumu
ile dil piçleştirildi, kurbağacaya
çevrildi, ne kadar İslâm’ı hatırlatan
kelimeler varsa, yerlerine soysuz
sopsuz “sözcükler” eklendi.
-Türk milletini iğdiş etmek
üzere İngilizlere peşkeş çekilen
memlekette Ezan ve Kur’an Türkçe
okunmaya başlandı. Ezanı aslıyla
okuyanlar meczup diye cezalandırıldı.
-Daha sonra üniversite Reformuyla memleketin akademileri
Yahudi’nin emrine tahsis edildi.
-Soyadı kanununun maksatlı bir şekilde uygulanışıyla hem
nesebi gayri sahihlerle, yani piçlerle
gerçek ülke evlatlarının ayrıştırılması imkânsız hale getirildi hem de
büyük ailelerin dağıtılmasında ilk
adım atıldı.
-Ülkenin ipini Batıcı ve Batılıların eline vermekten başka bir işe
yaramayan Lozan Anlaşması ile
beyinlerin kolayca iğdiş edilmesi
sağlandı.
-Dinden, dilden, değerlerden,
ahlaktan ve kültürden kopuk olarak
hayvanca yaşama gayesi güdüldü.
Cemiyet darmadağın oldu.
-Şeklî bir bağımsızlık uğruna
bin yıllık hukuk mirası reddedildi.
Dolayısıyla Türk hukuku da gelişemedi. Çünkü kurucu temel olmadığı için hiçbir ilmî inkişaf olmamış,
taklit ve kopya seviyesinde kalındı.
Ne kültür, ne sanat, ne estetik, ne
mimarî gelişti. Bize özgü bir sanat,
estetik, ilmî anlayış doğmamıştır.
Batılılaşmak için bir milletin
kimliği tarihe gömüldü
Medeni Kanunu İsviçre’den,
Ceza Kanunu İtalya’dan, Ticaret
Kanunu Fransa’dan aynıyla tercüme
ile alındı. İsviçre’den alınan Medeni
Kanun’da sütanne ve kardeşler arasında evlilik yasaktı ve bu madde
de aynen alındı. Fakat henüz yürürlüğe girmeden zamanın Adalet
Bakanı Mahmut Esat Bozkurt bunu
fark ediyor ve Kur’an’da da sütkardeşle evlilik açıkça yasaklandığından, Kur’an’a muhalefet olsun diye
sütkardeşle evliliği getiriyor, İsviçre
Medeni hukukunda olmamasına

rağmen. Anlaşılacağı üzere din
karşıtlığı nefretten öte boyutlarda
sürdü.
Dört milyon kilometre karenin
tasfiyesi Lozan’da bir çırpıda yapıldı. Kültürel, dinî bütün bağlarımızı
reddederek, hatta böylesi bağlar
kurmayacağımızı resmen deklare
ederek 780 bin kilometre karede
Batı peyki bir ulus devlete razı
olundu. Ve kurulan yeni rejim ile
dünyada ne Türklere ne de Müslümanlara sahip çıkıldı.
Müslüman Anadolu halkı öz
değerlerinden koparıldı. Hukukunu, tarihini, kültürünü reddetmek
şartıyla sözde özgürlüğü kendisine
takdim edilen, özde ise boynuna
pranga vurulup müstemleke hâline getirilen Müslüman Anadolu
halkına, İsviçre’nin Lozan şehrinde
imza edilen bu anlaşma bir başarı
hikâyesi olarak anlatıldı. Sözde modernleşme adına Batılılaşmak için
bir milletin kimliği tarihe gömüldü.
Türk milletini soysuzlaştırma
çalışması olan Lozan için Mustafa
Kemal, Nutuk’ta “Osmanlı devrine ait tarihte benzeri olmayan bir
siyasi zafer eseridir.” sözleriyle bu
rezaletten ne kadar memnun olduğunu göstermiştir.
Kemal Tahir:
Lozan’da mirası reddettik
Kemal Tahir, Lozan antlaşmasıyla Osmanlı mirasının reddedilişini ve bu tasfiye edilen mirasın beş
ay içerisinde yapıldığını şu sözleriyle aktarıyor:
“1908'de Bosna Hersek, Bulgaristan, Girit, Kıbrıs, Mısır, Tunus,
Cezayir, Trablusgarp, Sudan impa-

ratorluk topraklarından sayılıyordu. (Lozan'da) Tasfiye edilen miras,
Osmanlı'nın sırf kılıç gücüyle
vuruşarak aldığı, tarih boyu vuruşarak savunduğu mirastı.
Oturuldu masaya. 22 devlet.
Lozan Anlaşması'nın bütün oturumları 5 buçuk ay sürdü. Mahzenler dolusu arşivleri düşünün.
Delegelerimiz incelediler mi bunu?
Kılı kırka yardılar mı? Hayır. Çünkü İstanbul hükümeti, delegeleri,
bizim isteğimizle sokulmadı bu
konuşmalara.
Bu iyiliğimize karşı İngiliz Generali Harington'un teşekkürünü
hatırlatalım. Demek, dört milyon
üç yüz seksen küsur kilometrekarelik bir imparatorluğun yedi yüz
yıllık hesapları tasfiye edildi 5 ay
içinde. Buna tasfiye denmez. Mirası reddettik...
Mirası reddettik. Hem de
borçlarından bir kısmını kabul
ederek reddettik. Değil bir dünya imparatorluğunun mirası, bir
mahalle bakkalının mirası bile,
bizim bugünkü mahkeme usullerimiz göz önüne getirilirse, bu kadar
kısa zamanda tasfiye edilip karara
bağlanamaz.
Yurtta sulh cihanda sulh diye şişinerek dolaşılmaz. Yunan, üst üste
yenildiği halde, 'Megalo idea'dan
vazgeçiyor mu? Yunanlılar çeşitli
zamanlarda On İki Adalar'ı, Kıbrıs'ı
istediler, bazı fırsatlardan yararlanarak sözler de aldılar. Anadolu'da
yenildikleri halde, Lozan'da Batı
Trakya'yı bizden almayı bile başardılar, sanki biz yenilmişiz gibi.”
(Kemal Tahir, Yol Ayrımı)
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