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Baran’dan...
Selam ile…
Türkiye’de millete ihanetin remzi
hâline gelmiş ve kuruluşu itibariyle
milletimizin ruh köklerine düşmanlık
etmeyi kendisine şiar edinmiş olan
küfür ocağı CHP, Üstad Necip Fazıl’ın
tabiriyle bir parti değil, Türk’e dinini, dilini ve özünü kaybettirmeye memur bir
katliam müessesesidir. İttihat ve Terakki
çetesi artıkları tarafından darbeyle kurulan Kemalist rejim ve onun müesseseleşmiş hali olan CHP, bu topraklarda
kalıcılığını da kan, zulüm ve gözyaşıyla
sağlamıştır. Müslümanlara karşı sergilediği mezalimin yanında bu topraklarda
İslam’a dair her ne varsa tüm izlerini
silmek için mücadele etmiştir.
Malumdur ki, gerçek Müslüman
Anadolu insanı CHP’nin bu hüviyetini yakinen bilir. Bir Müslüman’ın
domuzdan kaçarcasına CHP’den kaçtığını gösteren şu hadise de Müslüman
Anadolu halkı nazarında CHP’nin ne
olduğunu gözler önüne sermektedir:
Konya’da ihtiyar bir köylü kadın, köyün
girişinde bir çeşmeden su doldurmaktadır. Onlarca araçlık bir konvoy gelir ve
konvoyu en öndeki otomobilden çıkan
bir adam durdurur. Çeşmeden testisine
su doldurmakta olan ihtiyar kadının
elindeki testiyi alır, evine kadar götürür. İhtiyar kadın sorar, “Oğlum sen
kimlerdensin, seni daha önce buralarda
görmedim.” Adam cevap verir, “Nineciğim ben CHP adayıyım.” Nine hışımla
su dolu testisini alır, yere döker ve şöyle
der, “Eyvah, niye daha önce söylemedin, ben bu suyla abdest alacaktım.”
Türkiye’nin sırtında habis bir ur gibi
duran CHP, rejim kurucu olması ve
servetin dağıtılmasında oynadığı rolden
aldığı cesaretle, her ne kadar iktidara
gelemese de sanki iktidardaymış gibi siyasi, hukuki ve kültürel olarak her işini
yaptırabilmenin muktedirliğini yaşarken; Ak Parti ise iktidar olduğu halde,
işi sadece kuklacılarına hizmet etmek
olan ve daha iki lafı bir araya getiremeyen Kemal Kılıçdaroğlu gibi birine karşı
bile muktedirliğini sergilemekten aciz
bulunmaktadır. Haftalardır düğmesine
basılmışçasına hareket eden Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı’nın gerekeni gerektiğince yapmak yerine yalnız
bir hakaret davası açmakla yetinmesi ne
kast ettiğimizi izah eder mahiyette bir
vesika teşkil etmektedir.
Memleketi bu kadar namussuz,
hain, soysuz sarmışken, memleketin
damarlarında binlerce kripto Yahudi ve
Ermeni dolaşırken, sanki her şey güllük
gülistanlıkmış gibi, “bu millet CHP’ye
haddini sandıkta bildirecektir” gibi
açıklamalar yaparak her fırsatta millete
yük bindiren iktidar, CHP ve benzeri
ihanet kurumlarının her geçen gün
palazlanması karşısında gereken tavrı
sergilemekten yana acizdir. Bu arada
millet 20 senedir sırf bu küfür ocağına
olan kini dolayısıyla Ak Parti’yi iktidara

getirerek kendi üzerine düşeni fazlasıyla
yapmıştır ve artık muhataplarından,
kendi üzerlerine düşeni yapmasını beklemektedir.
Her türlü hainliğin taşeronluk görevini üstlenen CHP’ye karşı Ak Parti’nin
bugüne kadar izlediği muvazaacı tavrın
neticesini de belediye seçimlerine bakarak rahatlıkla görebiliyoruz. Türkiye’yi
Kemalist vesayetten kurtarmak yerine
Kemalist vesayeti yaşatacak siyaseti
izlemeye devam eden Ak Parti büyük
kan kaybediyor. Türkiye’nin bekası için,
rahat bir nefes alması için ve hepsinden
de öte kendisine biçilen tarihî misyona
uygun bir hüviyete bürünebilmesi için
bu küfür ocağının köküne kibrit suyunun dökülmesinin vakti çoktan gelmiş,
hatta geçmektedir.
Kapağımızda bu meseleyi işledik
ve “Madem Batı Ajanı Kılıçdaroğlu ve
Ortakları Ülke Aleyhine Çalışıyor Gereğini Yapın! Memleket Aleyhine Çalışamaz Hâle Gelsinler!” manşetini attık.
Kapak mevzumuzu Ömer Emre Akcebe
“Fıdıllıoğlu Darı Ambarında” başlıklı
yazısında ele aldı.
Araştırmacı-Yazar Cemal Toptancı
ile kapak mevzumuzla alakalı bir röportaj gerçekleştirdik. Toptancı, “Türkiye,
ABD Maşaları Tarafından Sıkıştırılıyor”
dedi.
ASİMDER Başkanı Göksel Gülbey
ile memleketimizdeki kripto Ermenileri
konuştuk. Gülbey, “Kripto Ermeniler
Tüm Siyasî Partilerde Faaliyet Gösteriyor” dedi.
Çakal Carlos (Salim Muhammed),
Venezüella-Türkiye ilişkilerinin gelişiminden bahsediyor.
Yasir Abdüllaziz, “Fransa Seçimlerinde Müslümanlar” başlıklı yazısında
Fransız işgalcilerin ve Macron'un Müslümanlara karşı tutumu çerçevesinde
Fransa’daki siyasî atmosferi ele alıyor.
Orta sayfamızı Mevlid gecesi Rahmeti Rahman'a kavuşan Yalçın Turgut
Balaban'a ayırdık. Kumandan Salih
Mirzabeyoğlu'nun dava arkadaşı olan
Yalçın Turgut'un hayatını ve Kumandan
ile olan münasebetini ele aldık.
Kazım Albay, “Yalçın Turgut Balaban'ın Ardından” başlıklı yazısında
Yalçın Turgut'un İbda harekâtı içerisindeki çalışmalarına ve birkaç hatıraya yer
veriyor.
Sinami Orhan, “Kasap Amca Dolandırıcılığı” yazısının beşinci bölümünde,
içerisinde Fatih Çıtlak’ın da olduğu
iddia edilen dolandırıcılık hadisesinin
derinine inmeye devam ediyor.
Osman Temiz, “İdman ve Spor Kelimelerinin İştikak Bilgisi veya Etimolojisi Çevresinde” başlıklı yazısının üçüncü
bölümüyle dergimizde.
Abdulkerim Kiracı, Gelibolulu Mustafa Âlî'nin portresini çiziyor.
Dergimizde sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de bulabileceksiniz. Allah’a emanet olun…
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Fıdıllıoğlu Darı Ambarında
Ömer Emre Akcebe
Cumhuriyet Halk Partisi büyük
bir yoksunluk çekiyor. 1923 ile 1950
seneleri arasında Müslüman milletimize ve milletimizin İslâmî ruh
köklerine karşı sergilediği, zaman
zaman vahşete varan aleni düşmanlık
hasebiyle millet onu bir türlü iktidara
getirmiyor ve CHP’de bir siyasî parti
olarak senelerdir memleket idaresinde söz sahibi olamıyor. Bu sebeble
hükmetme, idare etme, sevk etme
noktasında büyük bir yoksunluk çekiyor. Bu derecede çekilen yoksunluğun, son kertede hayalî olsa da tatmin
edici sanal bir gerçeklik doğurması
kaçınılmaz… CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, iktidara
geleceğine dair eline adeta bir senet
tutuşturulmuşçasına hareket etmesi,
açıklamalarda bulunması da çölde
susuzluktan serap gören yolcunun,
kendisini darı ambarında sanan tavuğun hâline benziyor.
Tabiî şartlar içerisinde, kriz geçiren bir müptezelin zihninde kurmuş
olduğu tasavvurların ne memleketin
ne de bizim meselemiz olması ne
mümkün; fakat bu müptezel toplumun bir kesimini sırf Erdoğan
düşmanlığı müştereğinden yakalayıp
kendisine rey verdirebiliyor, kendi
benzerleriyle siyasî ittifaklar tesis
edebiliyor, tüm bunları da içeride ve
dışarıda millet ve memleket düşmanı kliklerden aldığı direktiflere göre
yapıyorsa, işte, o zaman bu bizim de,
memleketin de meselesi hâline geliyor.
Ahlâksız Demokrasi
CHP’nin ve örtülü yahut açıktan
ittifak içinde olduğu siyasî parti ve

22 Ekim
1596 - Haçova Savaşı.
1600 - Kanije’nin Fethi.
1993 – Seyyid
Muhammed
Raşit Erol Hazretleri
vefat etti.

oluşumların bir araya gelmesindeki
müşterek paydanın Erdoğan düşmanlığı olduğu noktasında şüphe yok.
Toplumun büyük bir kesiminin bu
payda etrafında bir araya gelmesinin
ne kadarının muhalefetin ne kadarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresinin marifeti olduğu ise ayrıca bir
tartışma konusu.
CHP’nin başı çektiği, Devlet Bahçeli’nin tabiriyle Zillet İttifakı’nın,
Erdoğan iktidarına karşı toplumda
biriken gerilimi istismar etmesi son
derece anlaşılabilir. Nihayetinde yürürlükte olan demokratik düzen hasebiyle iktidar olmak için seçimlerde
oy kullanacak seçmeni ikna etmek ve
onların reyini toplamak gerekiyor. Bu

düzenin bilhassa memleketimiz özelinde ahlâkî bir dayanağı bulunmadığı için, pratikteki siyaset, memleketi
idare etmek üzere fert ile toplum ve
toplumumuz ile diğer toplumlar arasında muvazene kurmak iddiası ve
programı olan siyasî partiler arasında
değil, “devletin malı deniz, yemeyen
domuz” ölçüsünü şiar edinmiş, birbirinin gözünü oymaya yeminli leş
kargaları arasında işliyor. Bu bakış
açısı noktasında iktidar ile muhalefet
kesimleri arasında bir tefrikin olmadığını, bunu da belediye seçimlerinde
muhalefetin kazandığı büyükşehir
belediyelerinde sergilediği performansa(!) bakıldığında rahatlıkla görülebileceğini açıkça ifâde edebiliriz.

CHP, hükmetme, idare
etme, sevk etme
noktasında büyük bir
yoksunluk çekiyor.
Bu derecede çekilen
yoksunluğun, son
kertede hayalî olsa da
tatmin edici sanal bir
gerçeklik doğurması
kaçınılmaz… CHP
Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun,
iktidara geleceğine
dair eline
adeta bir senet
tutuşturulmuşçasına
hareket etmesi,
açıklamalarda
bulunması da çölde
susuzluktan serap
gören yolcunun,
kendisini darı
ambarında sanan
tavuğun hâline
benziyor.
Değişim Sürecinin Sancıları
Türkiye’nin iyi yahut kötü bir
değişim sürecinin içinde. Böyle bir
cümle okunduğunda yahut işitildiğinde, insan idrakinin statik olması hasebiyle umumiyetle “Türkiye’nin artık
değiştiği”, değişim fiilinin sona erdiği
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Belediye seçimlerinde
büyükşehirlerin küfür
ocağı CHP tarafından
kazanılmasından
sonra Kemal Efendi her
geçen gün gemi azıya
alırken, iktidar cenahı
da inisiyatifi karşı
tarafa bırakabilmek
için elinden geleni
ardına koymadı.
Bunun neticesinde ise
en sonunda Merkez
Bankası’na baskına
gideceğini duyuran
ve giden, memurları
hükümetin emirlerine
uymamaya çağıran
ve bir de tehdit eden
canavarcığımız oldu.

gibi bir mânâ anlaşılır; fakat üzerine
basa basa tekrar etmemiz gerekir ki
Türkiye bir değişim sürecinin içinde,
aktif olarak değişimini sürdürmektedir. Değişim, mevcut olanın artık
kendisinden beklenen maddî ve psikolojik ihtiyaçları karşılayamaz hâle
gelmesi üzerine başlar. Türkiye’deki
müesses nizamın başından beri yalnız belli başlı zümrelerin maddî ve
psikolojik ihtiyaçlarının karşılamak
üzere tesis edildiği, 2000’li yıllarla
beraber artık açıktan işleyen böylesi adaletsiz bir düzenin daha fazla
sürdürülemeyeceği, mevcut olanın
yerine bir yeni düzenin tesis edilmesi
gerektiği toplumun her kesiminden
herkesin dillendirdiği bir muamma

24 Ekim
1945 - Birleşmiş Milletler
(Domuzlar Diktatöryası)
Kuruldu.
25 Ekim
1072 - Sultan
Alparslan’ın vefatı.

hâlini almış bulunmaktaydı. Mevcut
olandan kimse razı değildi; fakat
mevcut olanın yerine neyin konulacağı konusunda herkes yarım ağız bir
şeyler sayıklasa da, kimsenin tek tek
her ferde ve ardından bütün topluma
teklif edilecek esaslı bir fikri yoktu.
Bilinen ve bulunan aranır ölçüsüne
aykırı davranıldığında el yordamıyla
bir arayış başlar ki arananın ne olduğu bilinmediğinden bulunanın da ne
olduğu bilinemeyecektir. İşte, bu şartlar Türkiye el yordamıyla bir değişim
ve dönüşüm sürecine girdi.
Bizim nazarımızda bu değişimi
değerli kılan, bu sürecin meçhul olan
hedefi değil, neredeyse yüz senedir
sakat kaynamış kemikler üzerinde
binbir ıstırab içinde ayakta durmaya
çalışan memleketin en azından rahatsızlığını kabul etmesi ve deva aramaya başlamış olmasıydı. Yanlış kaynayan kemiklerin, bu süreçte Ak Parti
tarafından çatır çutur kırılıp, doğru
yerine yerleştirildikten sonra yeniden
sağlıklı bir şekilde ve süratle kaynaması sağlanacağı yerde, muvazaacı bir
tedavi benimsendi ve kemiklerin yanlış kaynayan kırıkları yerinde bırakılıp, bu yanlış kaynayan kırıklardan
doğan eğriliği adeta bir enstrümanı
akort edercesine uygulanan uzun ve
meşakkatli bir tedaviye başvurularak
doğrultmaya kalkıştı. Bunun neticesindeyse ne hasta düzeldi, ne de çekilen ıstırablar sona erdirilebildi. Ortaya çıkan memnuniyetsizliğin faturası
ise tabiî olarak iktidara ve başındaki
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneldi.
Fadıl Fıdıllıoğlu
Siyaset Sahnesinde
Fert ve toplumun ıstırabı büyüyüp
kendisine bir alternatif aramaya başladığında, bu kez karşısında meşhur

Fadıl Fıdıllıoğlu’nu buldu; fakat bu sefer karşısındaki varlık sebebi Türkün
ruh köküne düşmanlık etmek olan
küfür ocağı CHP’nin başındaki bir
karikatür tiplemesi değil, aynı zamanda Amerika, Avrupa ve İsrail tarafından sokma fikir, finans ve siyasetle
fonlanan bir karikatür tiplemesiydi.
Bir tarafta canı yanan, diğer tarafta ise
gözünü Erdoğan düşmanlığı bürümüş
toplum kesimleri bu kartondan adamın arkasından tutulan ışığı bir türlü
idrak edemedi.
İktidar Düşmanını
Yaşatmakta Pek Bir Mahir
İktidar cenahı ise hainliğini, FETÖ’cülüğünü, işbirlikçiliğini her dem
sayıp döktüğü bu tip hakkındaki dosyayı savcılığa verip, ardından dokunulmazlığını kaldırıp, hakkında gereken hükmün verilmesinin sağlanması
noktasında yargıya yardımcı olacağı
yerde, bütün bunları sayıp döktükten
sonra yine çıkıp beraber anayasa hazırlamak, 15 Temmuz’dan sonra birlik
olmak gibi martavallar sıralayıp karşı
tarafın meşruiyetini kendi elleriyle
sağlamak yoluna gidiyor. Ak Parti
çevresinde konuşlu bulunan diğer
siyasetçi, iletişimci ve gazeteciler de
milletin zekâsıyla alay edercesine
sergiledikleri tavır, tutum ve söylemle
karşı tarafın değirmenine su taşımayı
ihmâl etmiyorlar. Hepsinden saçması
ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hâlâ,
“millet CHP’ye haddini sandıkta bildirecektir” argümanını dillendiriyor
olması. Öyle ya, millet 20 senedir her
seçimde kendi üzerine düşeni lâyıkıyla yapıyor da, iktidardakiler üzerlerine düşeni bir türlü yapmıyorlar.
Yüz Verdiniz Kemal’e,
Şimdi Temizleyin Halıyı
Belediye seçimlerinde büyükşe-

hirlerin küfür ocağı CHP tarafından
kazanılmasından sonra Kemal Efendi
her geçen gün gemi azıya alırken,
iktidar cenahı da inisiyatifi karşı tarafa bırakabilmek için elinden geleni
ardına koymadı. Bunun neticesinde
ise en sonunda Merkez Bankası’na
baskına gideceğini duyuran ve giden,
memurları hükümetin emirlerine uymamaya çağıran ve bir de tehdit eden
canavarcığımız oldu. İktidar cenahı
ise yaşanan bu iki hadise karşısında
bile ancak bir gün sonra tepki koyabildi. Böyle olunca da bu tepki ancak
komik oldu ya, neyse.
Başkalaşım Süreci: Metamorfoz
Türkiye bir değişim sürecine girdi
diyoruz; fakat bize kalırsa artık bu ifadeyi değişim diye değil de metamorfoz-başkalaşım şeklinde ele almak
daha bir uygun olacaktır. Yoksa bu bir
yılan deri değiştirdiğinde, eski derinin altından çıkan yeni derisiyle de
olsa yine yılandır ve Türkiye’nin artık
aynı rejimin farklı derilerle zuhuruna
tahammülü kalmamıştır.
Metamorfoz (Başkalaşım), pek
çoğumuzun bildiği gibi bir türün,
aynı tür içerisinde, morfolojik, fizyolojik ve anatomik olarak birbirinden
tamamen farklı yapılara dönüşmesi
demektir. En bilinen örneği ise tırtılın
belli bir süre sonra önce koza (pupa)
haline, sonra ise kozanın farklılaşarak
kelebeğe dönüşmesidir. Türkiye’nin
de artık hem rejim ve hem de bütün
müesseseleri ile beraber bir başkalaşım içine girerek, kendisine has
yepyeni bir devlet olarak devletler
arasındaki yerini alması zaruret hâlini
almış bulunmaktadır. Aksi takdirde
Türkiye’yi bugün Fadıl Fıdıllıoğlu’yla muhatab edenler yarın öbür gün
Cumhur Abi’yi de başımıza musallat
ederler de, iş işten geçmiş olur.

söyleşi: m. taha inci
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ARAŞTIRMACI-YAZAR
CEMAL TOPTANCI:
TÜRKIYE, ABD
MAŞALARI TARAFINDAN
SIKIŞTIRILIYOR
Kılıçdaroğlu’nun memurları
tehdit etmesi olayını nasıl yorumlamamız gerekmekte?
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir Amerikan projesi olduğunu uzun süre
CHP’de üst kademelerde görev yapmış kişiler söyledi. Kılıçdaroğlu’nun
bir Dersimli olarak CHP’nin başında
olması siyaset sosyolojisi açısından bana çok ilginç geliyor. Çünkü
1937-38 yıllarında Dersim isyanına
bizzat katılan Kılıçdaroğlu’nun aşireti
Kureyşanlardan birisinin Mustafa
Kemal’in kurduğu partinin başına
getirilmesi çok anlamlı geliyor. Bildiğiniz üzere Dersimliler Kürt değildir.
Kürtler Ehli Sünnet ve Şafidir. 1916
yılında Kureyşanlar Ruslardan aldıkları silahlarla Ermeniler ile birlikte
Osmanlı’ya isyan ederler. Diyarbakır’da Kurt ovasına kadar gelip 6500
Müslüman Kürdü üç-dört gün içerisinde şehid ederler.
Böylesi bir kişinin, ABD’nin maşası PKK’nin siyasi kanadı HDP’yle
ittifak kurması senaryosu esasen çok
derin manalar ifade eder. Kılıçdaroğlu konuşmuyor çünkü kuklalar
konuşmaz. Kılıçdaroğlu kukladır,
ABD ise kuklacıdır. Kuklacılar, kuklaları perde arkasından konuşturur.
Kılıçdaroğlu’nun yaptığı beyanatları
da bu cihetten okumak gerekmektedir. Kendisini de Türkiye’ye ihanet
edici olarak ve bir beka sorunu olarak
milli birlik ve beraberliğimize haddi
zatında tahribat noktasında görevlendirilmiş bir ajan ve provokatör olarak
görüyorum.
Kendisinin benzer çıkışlarını sürekli görmemize rağmen ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu
açıklamaların bir tehdit olduğunu
söylemesine rağmen neden gerekli
müdahale yapılmıyor?
Bunlar mağduru oynamak istiyorlar. Çünkü şu anda Türkiye’de
ajanslarıyla yaptıkları araştırmalarda
bütün Kürtleri kendi yanlarında göremiyorlar. 2023’e yaklaşırken azınlık
halinde kaldıklarını düşünüyorlar.
6 değil 16 parti olarak da bir araya
gelseler, Kürtler uyandılar. Özellikle
Diyarbakır anneleri gerçek yüzlerini
ortaya çıkardı. ABD’nin 10 bin kilometre öteden gelip 4 milyona yakın
Suriyeliyi Türkiye’ye hicret ettirmeye
zorlaması, bölgede yaşayan Kürtlere
olası tehlikeyi ve tehdidi gösterdi.
Dolayısıyla “Millet İttifakı” dedikleri

Böylesi bir kişinin,
ABD’nin maşası
PKK’nin siyasi kanadı
HDP’yle ittifak kurması
senaryosu esasen çok
derin manalar ifade
eder. Kılıçdaroğlu
konuşmuyor çünkü
kuklalar konuşmaz.
Kılıçdaroğlu kukladır,
ABD ise kuklacıdır.
Kuklacılar, kuklaları
perde arkasından
konuşturur.
Kılıçdaroğlu’nun
yaptığı beyanatları da
bu cihetten okumak
gerekmektedir.

“zillet ittifakı” denilen kesime Kürtlerin paye vermeyeceği mahiyetinde
emareleri aldılar. Bunun için de Ekrem İmamoğlu görevi olmadığı halde
gelip Diyarbakır’da Ertuğrul Özkek’le
halay çekmesi bu durumu düzeltme
adına yapılan bir harekettir. Erdoğan’ın bu konuda müdahale etme
yetkisi yoktur. Türkiye bir hukuk
devletidir. Hukuk devletinde merci
olarak kanunlarımız vardır. Erdoğan
kendi hakkında yapılan iddialara
yönelik avukatlarıyla suç duyurusunda bulunmuştur. Erdoğan bir
diktatör değildir. Kılıçdaroğlu’nu asıp
kesemez. Türkiye demokrasi ile idare
edilen bir devlettir ama bu demokrasi
ile yönetilen devlette ne hazin ki Kemal Kılıçdaroğlu gibi vatan hainleri
rahatlıkla siyaset yapabilmektedir. Bu
da bizi demokrasi noktasında ne kadar demokratik bir ülke olduğumuzu
Avrupalılara göstermektedir.
Kılıçdaroğlu’nun bu söylemleri,
İmamoğlu’nun şehirleri gezmesi
neyin habercisi?
Ne yaparlarsa yapsınlar yenilgileri
mukadder, bunu da görüyorlar. Tabii
bu yaptıkları fevri hareketler, milleti
germeye çalışmak suretiyle seçimlere
giderken seçimin arka planında bir
iç savaş çıkarma amacı gütmekte-

dir. Çünkü ABD, Yunanistan’dan
başlamak suretiyle Gürcistan başta
olmak üzere ta Irak’ın kuzeyine kadar
konuşlanmış durumda. Gerek kara
gerek denizde yeni yeni çalışmalar
yapıyorlar. Amerika şu an fiili olarak
bizimle bir çatışma halindedir. Fakat
bunu Rumların üzerinden ikame
ediyor. Suriye’de ve Irak’ta ise Kürtlerin üzerinden ikame ediyor. Bu arada
PKK, Kürtlerin değil Amerika’nın
bir temsilcisidir. Bu örgütün siyasal
kanadında da HDP vardır ve bu parti
de bir Kürt partisi değildir. HDP’nin
onursal Genel Başkanı Ertuğrul
Kürkçü’nün dedesi Kadri Ahmet
Bey Kürtlerin katilidir. 1920’lerde 97
Müslüman kürdü idam etmiş biridir.
Kısacası HDP’nin kendisi de bir Kürt
partisi değildir.
Kılıçdaroğlu’nun Ermeni olduğuyla alakalı iddialar için ne dersiniz?
Şu anda Almanya’da yaşayan
Dersim Ermenileri Derneği var. Bu
derneğin başkanı olan kripto Ermeni
Almanya’ya gitmeden önce Türkiye nüfusunda Selahattin Gültekin
olarak kayıtlıydı. Fakat Ak Parti’nin
azınlıklara tanımış olduğu haklar
muvacehesi kapsamında birçok kripto Ermeni kendi asıl kimliklerini
bölgede deklare ettiler. Almanya’da
mukim olan Selahattin Gültekin Dersim Ermenileri Dernek Başkanı’dır ve
şu andaki vaftiz ismi Miran Pirgiç’dir.
Pirgiç’in beyanatlarında Kılıçdaroğlu’nun anne tarafından Ermeni olduğu söylenmektedir. Kılıçdaroğlu kendisinin de Ermeni olduğunu söylüyor
ve neden kimliğini gizliyorsun diyor.
Agos gazetesinde yıllarca ya-

zılar yazan Ermeni tarihçi Sarkis
Seropyan, Kılıçdaroğlu’nun aşireti
konusunda (Kureyşan aşireti, ki bu
aşiret Orta Asya’dan gelen Türkmen
aşiretidir.) Dersim aşiretlerindendir.
17. yy’da Celali isyanları başlamıştır. Munzur’un eteklerinde yaşayan
Ermeni halklara da Urim şehrinden
olmadıkları halde zulüm yaparlar.
Munzur’un eteklerinde bir de
Dersimo isimli saygın bir Ermeni
papazı yaşar. Bu papaz ve çevresi Osmanlı'ya karşı isyan eder ve yenilerek
dağlara çekilir. Uzun seneler sonra
Celali isyanları bastırıldıktan sonra ortalık yatışır ve papaz Dersimo
avanesiyle birlikte başlarına bir yeşil
sarık bağlarlar ve şehre inerler. Artık Dersimo'nun ismi Seyit Ali olur.
Avanesi de Müslüman isimler takarlar kendilerine. Cumhuriyetin ilk
kuruluşunda soyadı kanunu çıktığı
zaman 200 bin Yahudi, 800 bin Ermeni Müslüman ismi almak suretiyle
bugün siyasi ve birçok arenada yer
almış durumdalar. İstanbul’da birçok
zenginin ismi Müslüman ama hepsi
Yahudi kökenli.
Dersimo, Kemal Kılıçdaroğlu’nun
Kureyşan aşiretinin başına geçer. Zaten o aşiret daha sonra deformasyona
uğrar. Kureyşan aşireti Harzem'den
göç eden Kızılbaş (Safevi tarikatı),
Türkmen bir aşirettir; fakat sonra
Ermeniler de bu aşiretin içerisinde
yer bulur. Bu aşiret o günden sonra
Osmanlı’ya sürekli isyan eder, hatta
Ruslarla birlik olurlar. Ayrıca bu aşiret Kürtlerin de katilidir.
Vakit ayırdığınız için teşekkür
ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
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ASIMDER BAŞKANI
GÖKSEL GÜLBEY:
KRIPTO ERMENILER
TÜM SIYASÎ PARTILERDE
FAALIYET GÖSTERIYOR
Kripto Ermeniler, Türkiye’de ne
gibi faaliyetlerde bulunuyor?
Kripto Ermeniler mevzuunda
çok fazla bilgi kirliliği var. Kulaktan
dolma “çalışma” yapanlar var. 1915’te
bir şeyler yaşandı, o zaman gidemeyen-gitmek isteyen Ermeniler vardı.
“Alevi Kürt’üm” diyenlerin genelinin
Türkmen yahut da Ermeni olduğu
ortaya çıktı. Halasoğlu da bunu açıklamıştı. Alevilik, Bektaşilik-Türkmen
kökünden geliyor. “Alevi Kürtlerindenim” demek olmuyor, araştırmak
gerek biraz… 1915’te Türkiye’den
gitmek isteyen, gidemeyen Ermeniler sıkıntı yaşamamak adına, olaylar
genişlemesin diye kendilerini “Kürt”
gibi gösterdi. İşte Kürtler camiye,
namazına gidiyor; bu Ermeniler
de gitmemek için “Aleviyiz” deyip,
Ateizm Aleviliği başlattılar. Onun
dışında, şu anda Kayseri’de tahmini
olarak “Ben Türk’üm” diyen aslen
Ermeni olan 5 bin insan var. Bu Türkiye genelinde de 37 bin 500 aileye
tekabül ediyor. Bunu da Azerbaycanlı
profesör bir arkadaşımız yaptı; araştırmalar, belgeleri var. Türk Tarih
Kurumu ile birlikte yaptı. Mesela,
biz yöresel çalışmalarımızı yaparken
de böyle insanlara denk geliyoruz.
Akdamar Adası’nda katıldığımız
bir programda, yanıma yaklaşan bir
Vanlı arkadaş, “Ben Ermeniydim
fakat döndüm ve Kürt oldum” dedi.
Anlatamadım, “Arkadaş din değil
ki bu değişesin.” “Yok” diyor, “Ben
Ermeni’ydim, artık Kürt’üm.” Malatya’ya gittik, Hrant Dink Vakfı vesilesiyle. Yaz kampları düzenliyordu, o
kamplarda özellikle Kürt öğrenciler
vardı. İşte orada, yaz tatilinde, “Siz
Kürt değilsiniz, Ermeni değilsiniz”
diye çalışmalar yapıldığını bulduk.
Malatya’da bir mahallede komple
Ermeni. 4 bine yakın sayıları var. Soy
ağacı, E-Devlet’te çıktıktan sonra
çoğu insan soyuyla ilgili baktığında,
belli bir yere gidiyor. Babasından
sonrası olmayanlar var, dedesinden
sonrası olmayanlar da var. Dedesinin
kardeşleri yok falan. Böyle gizlenmiş,
kripto Ermeniler var. Kars bölgesinde
bulunanlar da var. Benim bildiklerim
hem de… İnsan bundan utanmamalı.
Kripto Ermeniler ortaya çıkıp, kendilerinin kim olduğunu söylemeli.
Nitekim Van’da Aram Ateşyan’ın iki
yeğeni bir ara Kürt ve Müslüman idi.
Ama Aram Ateşyan Akdamar Ada-

Kripto Ermeni
dediklerimiz saklanıyor.
İslâm’da kelime-i
şehadet getirince
Müslüman oluyorsunuz;
fakat Hıristiyanlıkta öyle
bir şey yok. Kaydolmak
lâzım ya bir kiliseye…
“Ben Hıristiyan’ım”
dese biri, “Hangi
kiliseye kayıtlısınız?”
diye soruyorlar.
1915’te giden papazlar
bu kayıtlı defterleri
götürdüler. Ailelerin
kayıt yaptırdığı, vaftiz
olanların listesini
götürdüler. Ermeni
lobisi o dönemki kayıtlı
aileleri takip ediyor.
Buna KGB’de “kültür
istihbaratı” diyorlar.
Bu ailelerin isimleri,
dilleri, dinleri değişse
bile kim olduklarını çok
iyi biliyorlar. Bunlarla
irtibata geçiyorlar.

sı’ndan gittikten sonra iki yeğen çıkıp
gittikten sonra iki yeğeni çıkıp “Biz
Ermeni’yiz” deyip kimliklerine Hıristiyan yazdırdılar. Bu şekilde saklanmış insanlar var. Ateşyan’ın kendisi
bir TV programında, “Tunceli’nin
yüzde 90’ı Ermeni” dedi. Bu her tarafta var. Kripto Ermeni dediklerimiz
saklanıyor. İslâm’da kelime-i şehadet
getirince Müslüman oluyorsunuz;
fakat Hıristiyanlık’ta öyle bir şey yok.
Kayıt olmak lâzım ya bir kiliseye…
“Ben Hıristiyan’ım” dese biri, “hangi
kiliseye kayıtlısınız?” diye soruyorlar. 1915’te giden papazlar bu kayıtlı
defterleri götürdüler. Ailelerin kayıt
yaptırdığı, vaftiz olanların listesini
götürdüler. Ermeni lobisi o dönemki kayıtlı aileleri takip ediyor. Buna
KGB’de “kültür istihbaratı” diyorlar.
Bu ailelerin isimleri, dilleri, dinleri
değişse bile kim olduklarını çok iyi
biliyorlar. Bunlarla irtibata geçiyor-

lar. Ermeni Diasporası Türkiye’nin
Güney Doğu’sunu, Doğu Anadolu’sunu istiyorlar, Artvin de dahil. “Batı
Ermenistan” diyorlar. Türkiye’nin
20 şehrini istiyorlar… Türkiye’deki
“kripto Ermenilerden faydalanmak
gerekiyor” diye, Temmuz 2019’da
açıklama yaptılar. Muş’ta Daron
Derneği var, Muş Ermenileri orada.
Malatya’da HAYDER var. Tunceli’de
Dersim Ermeniler Derneği var. Buradaki derneklerden faydalanıyorlar.
Endişemiz bu. Gizlenen, saklanan,
kimliğini açıklamayan, Ermeni lobilerinin kullandığı insanlar var. Yarın
bir gün bir şey yapabilirler. 1915’teki
isyanlar gibi bir şeyler olabilir mi?
Endişelerimizi dile getirdik.
Bunların siyasetteki tesirinden
bahseder misiniz?
Oğuzhan Asiltürk vefat etmişti
ya… Zekeriya Beyaz hoca, Asiltürk’ün Ermeni asıllı olduğunu söylemişti. Mahkemede bunu kararla
netleştirdi. Bu konuda mahkeme
kararı var. Zekeriya Beyaz, ona “Ermeni’sin sen” demişti, Asiltürk de

Aram Ateşyan

hocayı mahkemeye vermişti. Sonra
mahkemede ortaya çıktı ki, Asiltürk
Ermeni. Kılıçdaroğlu’nun annesi
için de Dersim Ermeniler Derneği
açıklama yapmıştı, “o da bizden”
diye. Kılıçdaroğlu mahkemeye verdi,
“siyasetimi engellemeye çalışıyorlar”
dedi. Ama açıklayamadı, “Annem
Ermeni değil” diye. Ermeniler, siyasetin içerisinde bir şekilde var. Bir sürü
azınlıkta olan ırklar var, siyasette yok
gibiler. 70 bin Ermeni vatandaşımızın
varolduğu söyleniyor, Ak Parti’de de
var. MHP’de Bakırköy’de belediye
meclis adayı olanlar var. HDP’de de
var böylesi. Her taraftalar…
Artvin’de Hemşinliler ile çalışıyorlar. Hemşinlilere “Kürdistan” üzerinden Ermenistan’a nakliyat işleri
veriyorlar. İster-istemez kullanıyorlar
buradaki insanları. Mesela Hemşin
Hizmet Vakfı var. Siyasetin içerisinde
kökünü bilmediğimiz insanlar bulunuyorlar. Elbette devletimizin arşivinde bunların kayıtları mevcuttur.
Türk milliyetçisi bildiğimiz Ermeni
de var. E kimlikleri belli olmadığı

söyleşi

için de siyasetteki hamlelerini tahmin
edemiyoruz, gözükmüyorlar. Acaba
toplumu yanlış yönlendirebilirler mi?
Basın içerisinde haber-yorumlarla
insanları etkileyip bir şeylere kalkışabilirler mi? Yıllardır dile getiriyoruz,
belge sunduklarımız da var. Maalesef
toplumu da ayrıştırmak istemiyoruz,
bu kötü olur. Hoş değil. Fakat endişelerimiz de var. Ülkemiz gemi gibi.
Hepimiz içindeyiz, fakat bazı şeyleri
de göz ardı etmemek gerek.
Siz, Göksel Gülbey olarak seçimlerde bir adaylık koydunuz
CHP’den… “Ermeni Soykırımı’na
karşı çıktığınız için” adaylığınız
reddedildi öyle değil mi?
Evet, direkt reddedildi. Sayın Kılıçdaroğlu ile de görüştüm mecliste.
Ben CHP’yi tercih etmiştim... CHP’yi
yakın gördüm kendime. Görüştük.
CHP Milletvekili Ali Özgündüz de
yanımdaydı. Nedense ben dilekçe
verip, aday adaylığımı açıkladıktan
sonra Ermeni Diasporası’nda bir
hareketlilik oldu. Sözde “soykırım”ın
100. yılına denk gelmişti bunlar. Bütün partiler Ermenilerden bile aday
koyma endişesi oldu, bilmiyorum bu
neyin politikasıydı, böyle bir dayatma
oldu belki de. CHP İl Başkanı Murat
Karayalçın idi. Biliyorsunuz, Karayalçın da Hemşinli. Onun da desteği ile
İstanbul’dan bir bayan öne çıkarıldı.
HDP’den hatta Ak Parti’den bile Ermeni aday öne çıkarıldı.
CHP hakkında söyledikleriniz
ile Kılıçdaroğlu’nun Ermeni olduğu
yönündeki iddiaları birleştirince
mesele başka bir düzleme oturuyor.
Haberlerde öyle söylüyorlar…
Evet.
Benim adaylığım iptal edildikten
sonra bana ikinci sırayı teklif ettiler,
ben kabul etmedim. Iğdır’da CHP o
dönem aday olacak insan bulamıyordu. Davet ediyorlardı, kabul edilmiyordu. Biz olduk, ben eski Ülkü
Ocakları başkanlarından biriydim.
Kitlemiz vardı. Siyaset ilk oradan girdim. O dönem Radikal ve CNN Türk
bizden bahsetti. Agos gazetesi üçdört kez bizi manşet yaptı. Bizi faşistlikle suçladılar. O zaman mahkemeye
gitmiştik. Agos, “Ermeni okullarını
ifşa ediyor” adı altında bana saldırdı.
Bütün sosyal medya hesaplarımı şikayet ettiler. Halbuki tüm okulların
zaten sitesi, adresi her şeyi belli. Reklam olsun diye sağda solda isimleri
geçiriliyordu. Okula öğrenci gelsin,
para kazanılsın diye uğraşıyorlardı.
Ben yazınca da ortalık karıştı. Böyle
bir şeyin içine soktular beni. İki bin
küsur faks geldi tarafıma. Ben kendi
halkımı savununca “faşist” oluyorum,
onlar kendi halkını savununca “normal” oluyor. Bu da böyle bir adalet.
Küfretmiyorum, hakarette bulunmuyorum, rencide etmiyorum; gerçekleri anlatıyorum. Mensup olduğum
milletin de mağduriyetinden bahsetmeye çalışıyorum, öyle değil mi?
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Akdamar Adası’nda
katıldığımız bir
programda, yanıma
yaklaşan bir Vanlı
arkadaş, “Ben
Ermeni’ydim fakat
döndüm ve Kürt oldum”
dedi. Anlatamadım,
“Arkadaş din değil ki bu
değişesin.” “Yok” diyor,
“Ben Ermeni’ydim, artık
Kürt’üm.” Malatya’ya
gittik, Hrant Dink Vakfı
vesilesiyle. Yaz kampları
düzenleniyordu, o
kamplarda özellikle
Kürt öğrenciler vardı.
İşte orada, yaz tatilinde,
“Siz Kürt değilsiniz,
Ermenisiniz” diye
çalışmalar yapıldığını
bulduk.

Bunun adı ırkçılık mı oluyor? İşlerine
geldiği gibi adlandırıyorlar.
“Devletimiz bunun farkındadır.”
dediniz… Devlet bürokrasisi bu
kripto Ermenileri bekâ mücadelesinde engel olarak görüyor olabilir
mi?
Bürokraside böyle bir endişenin
olduğunu sanmıyorum. Çok rahatlar.
Kendi işlerine bakıyorlar. “Ermeni
açılımı” denildi, Cumhurbaşkanımız buna dair açıklama yaparken,
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kurumlar bile bize tavır aldı. “Ermenilerle barışıyoruz” denildi, bir
açılımı yorumlayamayan bürokrasiye
sahibiz. Erdoğan’ın açıkladığı nedir,
bürokrasinin yaptığı nedir? Sonradan
dediler ki, “ya biz yanlış anladık.”
Bürokrasinin böyle bir endişesi olduğunu sanmıyorum. Koltuklarında
oturan insanların çoğu da bu işin ehli
değil. Birbirlerine de kapılarını kapattılar. HDP de yarın meclise gelse,
Ermeni politikasındaki çizgiyi takip
etmek zorunda. Çünkü bu devlet
politikası. Partiler şu anda meclisin
dışında, “açarız, soykırımı tanırız,
ederiz” dese de, yarın meclise gelse
bunu yapamaz! Bu devlet politikası,
bizim de savunduğumuz bir politika.
Ama devletin bürokrasisi Ermeni
meselesini anlayamadı, biz de anlatamadık. Kendi halkımıza anlatamadık.
Adam diyor ki, Güney Doğu tarafında, “biz de az yapmadık ama.” Adama
olayları belgeleriyle anlatıyorsun, maalesef anlaşılmıyor. Bürokrasinin de
eksikleri var. Benim kastım, devletin
güvenlik birimleri. Yahu arşivlerde
kimin nereden geldiği, ne olduğu,
her şey var. 15 Temmuz olduğunda
“Bu komutanlar Türk asıllı olamaz,
Türk asıllı bir komutan, kendi halkına kurşun sıkmamıştır. Türk silahsız
halka kurşun sıkmaz” demişti. Kâzım
Karabekir Paşa yetim Ermenileri orduya katmıştı. Biz de “15 Temmuz’da
halka ateş açan askerlere bakın, hangi
soydan geliyorlar” diye talepte bulunduk. Basın açıklaması da yaptık. Türk
ordusu kendi halkına kurşun atmaz.
Kılıçdaroğlu’nun annesinin
Ermeni olduğunu söylüyorlar…
Diyelim ki güvenlik güçleri de bunun farkında. “Kılıçdaroğlu’nun bir
şekilde iktidara gelmesi Türkiye’nin
bekâ mücadelesi önünde sorun teş-

kil eder” gibi ifadeler de ortada…
Bunlar ne demek oluyor?
Bizde de bir belediye başkanı var.
Bu belediye başkanının bölgesindeki
herkes adamın üçüncü dedesinin
Haşenyan olduğunu biliyor. Adamı
Türkçü partiden yâni MHP’den başkan yapmışlar. Şimdi bu aileler Ermeni Diasporası’nın elinde, kim ne kadar kaçarsa kaçsın. Biliyorlar, istediği
yere gitsinler ya da gelsinler. Acaba
bu insanların şu anda bulunduğu
yere gelmesi için diasporanın katkısı
oldu mu? Biliyorsunuz, Türkiye’de bir
dala tutunmadan kimse bir yere gelemiyor. CHP’li Onur Öymen’in bir
açıklaması vardı: “2011-2012’de bir
profesör arkadaşın kitabında Deniz
Baykal’ın trafik kazası geçireceği, bir
kaza olacağı yazıyordu. Kılıçdaroğlu
partinin başına geçecek.” diye… Youtube’da videosu da var. Düşünebiliyor
musunuz? Davutoğlu döneminde,
Ermeni hâdiseleri 100. yılındaydı.
Davutoğlu’nun danışmanı Etyen
Mahçupyan idi. Şirin gözükmek
için Ermeni kurumlarına telefonlar
açıldı görüşmeler falan yapıldı… O
kadar itiraz ettik. “Ya başbakanın
danışmanı, filancası beni arıyor, bizi
soruyorlar” deyip, bu insanlar işleri
kendilerine bağlamaz mı? Bu hareketten istifade edip bilmediğimiz
işlere kalkışmaz mı? Başbakanın danışmanı, Van’daki valiye telefon açtı
diyelim, çeşitli şeyler yaptırmaz mı?
Akdamar Adası’nın açılışı mesela. İzmir’in “kurtuluşu”na denk getirdiler.
Bunların yaptığı açılışlara bakın, hep
geçmişten gelen bir mesele var. “İntikam” istiyorlar. 2 Eylül’de Van’dan
Erivan’a uçak uçuracaklardı. Biz
engelledik. 2 Eylül, “Van’ın Ermenilerden Kurtuluş” tarihi hesapta. Gerçek ortadaysa, endişe duymamamız
nasıl mümkün olur? Biz Ermenileri
ötekileştirmiyoruz. Kripto Ermeni
olup, başka şeyler peşinde olanlardan
endişe ediyoruz. E Azerbaycan’da da
30 bini aşkın Ermeni var. Savaştan
önce Ermeni hanımlar Azerbaycanlı kardeşlerle evlendiler. Aynı şeyi
Azerbaycanlı hanımlar da yaptı. Savaş olduktan sonra çocuklarını geri
gönderip, insanlar ayrılmadı ki. Eşler,
çocuklar Azerbaycan’da yaşadı. Şimdi
bu çocuklar Ermeni dayıları, Azerbaycanlı amcalarıyla da görüşüyorlar.
Şimdi dayısı bu çocuktan bir şey
istedi diyelim, istek yerine gelir mi
gelmez mi? Soruyorum sadece. Bizim
de dayılarımız var. Kendinizden yola
çıkarak düşünün. Adile Naşit mesela,
kripto Ermeni idi. Kimliğini kimse
bilmezdi. Tabiî bir sanatçı, değer. O
başka. Bilinmiyor. İnsan bilmediği
şeyden endişe duyabilir. Bu insanın
fıtratında var.
Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız
için.
Ben teşekkür ederim, kolay gelsin
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Venezüella Dış Politikasında Yeni Dönem
Carlos (S. Muhammed)
Dün (15 Ekim 2021) Venezüella
televizyonunda Türkiye-Venezüella
ilişkilerine dair bir haber gördüm.
Geçen hafta ben de Venezüella’nın
yeni Dışişleri Bakanı Felix Plasencia’nın Türkiye’ye gerçekleştirdiği
ziyaretten ve Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinden
bahsetmiştim. Türkiye Cumhuriyeti
ile Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti
arasındaki ilişkiler daha da güçlendirilerek sürdürülüyor. Bununla gurur
duyuyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Latin
Amerika’daki Venezüella’ya, aradaki
onca mesafeye ve aynı ideolojiyi paylaşmamasına rağmen destek veriyor.
Haklının yanında durmayı sürdürüyor. Venezüella’nın Bolivarcı hükümetinde olduğu gibi Müslümanlar
arasında da hainlerin olduğu malûm.
Müslüman olmasına rağmen hainleşenler bulunduğu gibi elbette doğru
yerde duran gerçek Müslümanlar da
fazlasıyla var. Türkiye’deki idareciler
hain değil, bu anlaşılıyor. Dolayısıyla
Erdoğan’ın hayatta kalabilmesi bile
onun ilahî bir şekilde korunduğunu
gösteriyor.
Türkiye’deki hainler her fırsatta
gücü tekrar ele almaya çalışıyorlar.
15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu
yana binlerce insan cezaevine atıldı,
bunların bazıları da Türk ordusunda
görev yapan generaller ve alt rütbeli
askerlerdi. Türk askerinin büyük
çoğunluğu vatansever olmasına rağmen aralarında hainlerin bulunması
da tabiîydi. Ülkede görevde kalan
hainler hakkındaki soruşturmalar ve
tutuklamalar ise hâlâ devam ediyor.
Hainlerin hatasız bir şekilde temizlenmesi Türkiye için büyük ehemmiyet arz ediyor.
Türkiye’yi ziyaret eden Venezüella

26 Ekim
1461 - Trabzon’un fethi.
1991 - Türkmenistan’ın
bağımsızlık ilânı…

Dışişleri Bakanı Felix Plasencia iyi bir
adam ve iyi işler yapıyor. Öte yandan
Venezüella’nın düşmanlarıyla arasına
mesafe koyması da gerekli. Emperyalistlerin memleketim Venezüella’ya
yönelik saldırıları devam ediyor. Yer
altı kaynakları dolayısıyla dünyanın
en zengin ülkelerinden biri olan
Venezüella harabeye dönmüş vaziyette. Dünya tarihindeki en fazla ve
kaliteli petrol rezervlerine sahip olan
Venezüella’nın bu durumda olmasında emperyalistler kadar ülkedeki
yozlaşmış tiplerin ve hainlerin de
parmağı var. Venezüella, memleketin
topyekûn kalkınmasına yetecek, hatta
artacak kadar petrol rezervine sahip
olmasına rağmen hainlerin manipülasyon ve sabotajları sebebiyle bundan faydalanamadı.
Venezüella devriminin hayatta
kalmasının en önemli şartı, Küba gibi
ülkelerin desteği… Bolivarcı devrim
bu desteklerle ayakta kalmayı ve güçlenmeyi başaracaktır. Darbe teşebbüsünden kurtulan Peru Devlet Başkanı
iyi bir adam ve Venezüella için onun
desteği gerekli. Bolivya da devrimci
bir hükümete sahip. Arjantin hükümeti ise bazı problemlerle boğuşsa
da milliyetçi bir hükümet olarak Arjantin halkının faydasına çalışmaya
devam ediyor. Venezüella dış politikası için öncelikli ülkeleri sayarken
en mühimlerinden birinin Türkiye
olduğunu da unutmamak lazım.
Türkiye, Türk olmayanlar tarafından çevrelenmiş bir ülke. Eski Türk
imparatorluğu Osmanlı, fethettiği
bölgelerde sömürgecilik yapmayan,
İslâm’ın yayılmasını sağlarken Hıristiyanlara, Yahudilere, diğer inançlara

mensup olanlara ve farklı etnik kimliğe sahip olanlara saygı gösteren bir
imparatorluktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar bir imparatorluk inşa
etmesi elbette imkânsız; fakat Türkiye’nin çevresindeki ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmesini sağlaması gerekiyor.
Mesela nüfusunun büyük çoğunluğu
Sünnîlerden oluşan Suriye bu hususta
hem ehemmiyetli hem de karışık bir
ülke. Suriye’de az sayıda Nusayrî bulunurken nüfusunun büyük çoğunluğu Sünnî Müslümanlardan oluşuyor.
İdareyi elinde tutan Nusayrîler de
Türkiye ile çatışma içerisinde olmalarına rağmen Amerika yahut İsrail
ajanı değiller. Öte yandan Türkiye’nin
en önemli sorunu ise Kürt meselesi
ve bu sorun da Suriye topraklarından
köpürtülüyor. Bazı Kürtler, ABD
tarafından manipüle ediliyor. ABD
tarafından silahlandırılan Kürtler,
Suriye’nin kuzeydoğusundaki bir
bölgede hâkim durumdalar. Binlerce
askerden oluşan bir orduya sahipler.
İnanıyorum ki aralarında gerçek
Müslümanlar da vardır. Elbette aralarında yabancı savaşçılar da bulunuyor. ABD ve diğer devletlerin yanı
sıra her fırsatta demokrasiden, insan
haklarından bahseden Fransa’nın da
bu ülkede ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu herkes biliyor. Oysa Türklerin ve Kürtlerin düşmanı aynı ve geçmişte de düşmanlarına karşı birlikte
savaştılar. Umarım emperyalizme ve
siyonizme karşı tekrar birlikte mücadele ederler.
***
Ben de 27 yıldır cezaevinde mücadeleme devam ediyorum. Hakkımda
verilen tüm kararlar illegal olmasına

rağmen hapishanedeyim. 27 sene
önce 50 milyon dolar karşılığında
istihbarat servislerin teslim edildim;
CIA, beni teslim etmesi karşılığında
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’e Suudî hainler üzerinden 50 milyon dolar ödemeyi taahhüt etti. CIA
ve Fransa istihbarat servisi ajanları
tarafından Fransa’ya kaçırıldım ve
1994’ten beri berbat şartlar altında
çeşitli hapishanelerde bulundum. 10
yıl boyunca tecrit altında tutuldum
ve uyumama bile müsaade edilmedi.
Uyutulmamanın ne demek olduğunu
benim anlatmam, yaşamayanın ise
anlaması zor olabilir. Isabelle Coutant Peyre’nin müdahalesiyle tecritten
çıkarıldım; buna rağmen özel şartlar
uygulanmaya devam ediyor. Hâlâ
Venezüella’ya döneceğime dair umudumu muhafaza ediyorum. Daha
önce de birçok defa söylediğim üzere,
Venezüella’da benim hürriyetimi ve
Venezüella’ya dönmemi istemeyenler
var. Hükümette ihanet içerisindeki
Troçkist-Lambertistlerin nüfuzu var.
Venezüella’nın Fransa büyükelçisinin
beni ziyaret etme isteğine rağmen
onlar buna dahi senelerce müsaade
etmediler. Aynı şeyleri tekrar tekrar
söylediğim için üzgünüm; fakat şartlarımın ne derece zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ümid ediyorum
Türk avukatlarımı tekrar görürüm.
Benim gibi Türkiye’deki gönüldaşlarım da mücadele ediyor, beni destekliyor ve savunuyorlar. İnşallah, Türk
avukatlarımla ve gönüldaşlarımla bir
gün hürriyetime kavuşmuş bir şekilde Venezüella’da görüşebilirim.
Allahü Ekber!
16.10.2021

haber
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İTALYA
LIMAN IŞÇILERI
ÜLKE ÇAPINDA
GREV BAŞLATTI
Başbakan Draghi’nin kamu ve
özel sektörde çalışanlara aşı kartı
zorunluluğu getirmesi üzerine,
Trieste liman işçilerinin öncülüğünde bugün tüm İtalya’da beş
gün sürecek genel grev başladı.
Trieste’nin çağrısı üzerine diğer
liman kentleri, metal-mekanik,
eğitim, sağlık gibi farklı sektörlerden binlerce işçi greve destek
veriyor. Greve destek askerlerden
de geldi.
Trieste Liman İşçileri Meclisi
oybirliğiyle aldığı bir kararla, yeşil
geçiş kartını “sıhhi bir önlem olmadığı, işçilerin önemli bir kısmı
çalışabilmek için pcr testlerini
ücretle yapmak zorunda kalacağı
için ayrımcılık ve şantaj aracı”
olarak tanımlayarak, tüm liman

işçilerini, “işçilerin bütünlüğünü
bozup bölecek bu kararı var güçleriyle reddetmek için azami birlik
içinde olmaya” davet etti.
Trieste’nin bu çağrısına Napoli,
Cenova, Ancona, Messina, Ravenna gibi diğer liman işçileri de destek veriyor. Tır kamyon şoförleri
gibi lojistik işçilerinin yanı sıra,
greve kitlesel olarak destek veren
bir diğer sektör ise, İtalya’da büyük
bir güç oluşturan metal-mekanik
işçileri. Draghi’nin sağlık kartı
uygulamasına karşı yapılan genel
greve bir diğer güçlü destek de
askerlerden, İtalyan Hava Kuvvetleri’nden geldi. Vatandaşlar da
yiyecek içecek götürüp, seyyar
mutfaklar kurarak greve giden
işçilere destek veriyor.

TOYOTA
ÜRETIMINI YÜZDE 15 DÜŞÜRECEK

Toyota Motor, yarı iletken çip
sıkıntısı ve yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) kaynaklı tedarik zincir
aksaklıkları sebebiyle gelecek ay
küresel üretimini yüzde 15 düşürecek.
Dünya genelinde akıllı telefon
ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile
oyun konsollarına yönelik artan

çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam
ediyor.
Japon üretici Toyota Motor'un
açıklamasına göre, firma, çip
sıkıntısı ve Kovid-19 kaynaklı tedarik aksaklıkları sebebiyle Kasım
2021 kapsamlı daha önce yaklaşık
1 milyon olarak açıkladığı üretimini yüzde 15 azaltacak.
Buna göre kasım ayında küresel bazda en az 850 bin araç imal
edilecek. Kasım 2020'de ise bu
oran 830 bin seviyelerindeydi.
Üretim kesintisinin 50 bini
Japonya içinde, kalanı ise deniz
aşırı fabrikalarda yapılacak.
Toyota'nın açıklamasında ayrıca, "parça tedarik sıkıntılarının
sürmesi ve önceki üretim açıklarının telafi edilememesi sebebiyle kasım bazlı üretim planının
uyarlandığı" ifade edildi.

İNGILTERE’NIN DOMUZLARLA IMTIHANI:
ÜLKEYE KASAP ARANIYOR
İngiltere, Brexit ve salgın sebebiyle mezbahanelerde çalışacak kasap
bulamıyor. Domuzların sayısı ülkede
giderek artıyor!
İngiltere'deki domuz çiftliklerinde çalışan çok sayıda yabancı kökenli
kasap salgın sırasında ya işine ülkesine döndü ya da salgın sebebiyle
işinden oldu. Ülkesine dönen işçiler
de Brexit gerçekleşince İngiltere'ye
geri gelememişti. Bu sebeple ülkedeki domuz mezbahalarında ciddi bir
insan açığı oluştu.
Domuz mezbahalarında ciddi bir
insan açığı oluştu. İngiltere Ulusal
Domuz Derneği'nden yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar kesilmiş
olması gereken 120 bin domuz kasap

olmadığı için hala hayatta ve sayıları
artmaya devam ediyor. Domuzların
beslenme ve bakım maliyetleri de
sürekli artıyor.
Çevre Bakanı George Eustice,
gazetecilere verdiği demeçte çiftçilerin geçim kaynaklarını riske atan
ve hayvan refahı sorunlarına neden
olan bu sorunu geçici vizelerle çözeceklerini söyledi. Eustice , "Yapacağımız şey, mezbahalardaki kasapların
ve domuzlarla uğraşan et işleyicilerinin 'Mevsimlik İşçi Programı' kapsamında altı aya kadar geçici olarak
ülkeye girmesine izin vermek. Bu, şu
anda çiftliklerde sahip olduğumuz
domuz birikimiyle başa çıkmamıza
yardımcı olacak" dedi.
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Fransa Seçimlerinde Müslümanlar
Yasir Abdülaziz
Macron’un ve
Cezayir
Cumhurbaşkanlığının
Açıklamaları
Cezayir
CumhurbaşYasir Abdülaziz
kanlığı, Fransa
Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron'un, Fransız işgali
sırasında canlarını feda eden yaklaşık
altı milyon Cezayirlinin hakkını yok
saymasına ilişkin beyanlarını reddeden bir açıklama yaptı. Açıklamada
Macron’un bu beyanatları Cezayir
tarihine karşı kabul edilemez bir saldırı ve müdahale olarak tanımlandı.
Bahsi geçen altı milyon Cezayirli,
kendilerini ayakta tutan kimlikleri ve
tarihî değerleri için Fransız işgalcileriyle çatışmayı göze alan kişilerdi.
Bu direnişte ölenlerin yanı sıra işgal
sebebiyle mülkleri yağmalananlar,
topraklarından sürülenler ve yaralananların sayısı milyonları aşıyordu.
Fransız işgalciler, Cezayirlilerin
İslamî kimliğini eğitim müfredatıyla
ve topluma dayattıkları kültürle yok
etmek istediler. Onların yok etmek
istedikleri bu kimlik, Avrupalıların
Endülüs'teki Müslümanlara yönelik
şiddetli saldırılarda bulunduğu dönemde, buralarda İslami mirasın korunmasında büyük bir rol oynamıştır.
Zira o dönemde Müslümanlar Avrupa'nın büyük bir bölümüne hâkimdi.
İşgalci Avrupalılarsa Müslümanların
bilgisinden istifade etmiş, medeniyet
hayali kurmuşlardı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığının
açıklaması, Macron’un Fransız medyasında dolaşan, “Fransız sömürgesinden önce bir Cezayir ulusu
olup olmadığına” dair sorumsuz
ifadelerine karşılık geldi. Ardından
Macron, Türkiye'yi de gereksiz yere
araya sokarak: “Türkler, Cezayirlilere
ülkelerini sömürgeleştirdiğini unutturmayı başardılar.” dedi. Sorumsuz
Macron nefret dolu bir milliyetçilikle,
Cezayir milletinin kimliğini ve kültürel değerlerini derinden vurmak
istedi. Macron bu ifadeleriyle, 1300
yıldan fazla süredir Müslüman olan
bir ülkenin himayesinde yaşayan
gayrimüslimleri de görmezden gelmektedir.
Macron'un sömürgecilikle itham
ettiği Türkler, Cezayirlilere yahut başka bir millete Fransızların Cezayir’e
ve İslam ümmetinin diğer ülkelerine
işgaller ve katliamlarla çektirdiğinin
yüzde 1’ini dahi çektirmemiştir, nitekim tarihte de böyle bir kayıt yoktur.

Cezayir Cumhurbaşkanı A. Tebbun

Cezayir
Cumhurbaşkanlığının
açıklaması, Macron’un
Fransız medyasında
dolaşan, “Fransız
sömürgesinden önce
bir Cezayir ulusu olup
olmadığına” dair
sorumsuz ifadelerine
karşılık geldi. Ardından
Macron, Türkiye'yi de
gereksiz yere araya
sokarak: “Türkler,
Cezayirlilere ülkelerini
sömürgeleştirdiğini
unutturmayı başardılar.”
dedi. Sorumsuz
Macron nefret dolu bir
milliyetçilikle, Cezayir
milletinin kimliğini ve
kültürel değerlerini
derinden vurmak istedi.

Buna mukabil İslâm ülkelerindeki
Fransızların suç tarihi gayet uzundur.
Şayet bu, tek tek listelenecek olsa
ciltlerce kitap yazmaya ihtiyaç duyulur. Macron bunu cahilane biçimde
bilmemekte yahut da bilmezden gelmektedir. Ve yine hakikat, Cezayir’in
bir ulus olduğu, kendi kimliğini koruduğu; ancak bazılarının onu unutmuş olduğudur.

Macron ve Diğer Fransız
Siyasetçilerin Müslümanlara
Yönelik Tacizleri
Bu, Macron’un Müslümanlara
karşı ilk saldırısı değildi, sonuncusu
da olmayacak. Özellikle Fransa'da
seçimler yaklaşmışken Fransız politikacılar seçim öncesinde taraftar çekmek ve oy toplamak için İslam'ı ve
Müslümanları, hedef olarak kullanıyorlar. Şimdiyse aralarındaki bu rekabet, daha katı olanları, Müslümanları
daha çok kötüleyen ve onları “terörizm” ve “radikalizm” gibi sıfatlarla
damgalayan akıl ve ruh hastalarını
memnun etmek için sürmektedir.
Bu durum uzun zamandır kendisini
özgürlüklerin beşiği ve insan haklarının koruyucusu olarak niteleyen,
bütün dinlerin ve etnik kökenlerin
muhafaza edicisi olarak pazarlayan

Le Pen

bir ülke için oldukça irrasyonel bir
durumdur.
Müslümanları “barbar” ve “vahşi”
olarak tanımlamak, onlara medeniyeti öğretenin Fransa olduğunu ima
etmek tarihi tahrif etmektir. Çünkü
bir zamanlar Avrupa, özellikle de
Fransa cehalet karanlığına gömülmüş
haldeyken ve bilimin, sağlığın, hatta
kişisel temizliğin ilkelerinden haberdar değilken İslam toplumu bilim
ve medeniyetin kaynağı, insanlığın
aydınlatıcısı ve değerlerinin koruyucusu, estetiğin ve insan sağlığının
gözeticisi konumundaydı. Paris'in
çöplüğe gömüldüğü bir dönemde,
Müslümanların ruh ve beden sağlığını korumak için İslam beldelerinin
meydanlarını çeşmeler ve hamamlar
süslüyordu.
Macron'un Müslümanlara yöne-

yorum

lik ırkçı açıklamalarından onların
aleyhine aldığı kararlar ve verdiği hükümlere, camilerini yasaklamasından
İslam’ın öğretileriyle bağdaşmayan
değerleri dayatmasına kadar Fransız
yönetiminin Müslümanlara karşı
yaptığı ihlallerle, Avrupa’da cehaletin
hâlâ hâkim durumda olduğu görülmektedir. Fransız siyasetçiler, aralarından birinin -düşmanca ve cahilce
bir tavırla- şayet seçimlerde başarılı
olursa Fransa’da bir Müslüman'ın çocuğuna “Muhammed” adını koymasına izin vermeyeceğini söylemesiyle
övünecek kadar ileri gitmektedirler.
Fransa Seçim Haritası
Hükümet sözcüsü Gabriel Attal’ın
iki ay önceki açıklamasının ardından
Fransa'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin son tarihleri
netleşti. Buna göre cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin ilk turunun gelecek yılın 10 Nisan’ında, ikinci turunun da
aynı ayın 24'ünde yapılması kararı
verilmiş; parlamento seçimlerinin
yapılacağı tarihse 12-19 Haziran olarak belirlenmiştir. Ancak bu kesin ve
net tarihlere rağmen Fransız siyaset
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sahnesinin etrafı kargaşa ve belirsizlikle çevrilmiş durumda. Önde gelen
adayların partilerinin oy oranlarının
gerilemesi, önceki seçimlere damgasını vurmuştu. Bölgesel seçimlerin
sonuçları, bu önde gelen adayların
Elysee Sarayı'na girme ihtimalinin
düşük olduğunu gösterdi. Partilerinin yaşadığı ciddi kayıplardan sonra
bu duruma, Fransızların seçimlere
katılma konusundaki büyük isteksizliği de eşlik etti.
Önceki seçimlerde yer almadığı
için bölgesel seçimlere ilk kez giren
Macron'un “İlerleyen Cumhuriyet”
partisi küçük düşürücü bir yenilgi
yaşadı. Gözlemciler bu durumu
başkanın eksikliğine ve başarısız
performansına bağladılar. Marie Le
Pen başkanlığındaki “Ulusal Birlik”
partisinin sonuçları da çok farklı
değildi. Dolayısıyla Le Pen'in bölgesel seçimlerden eli boş çıkması ve
Elysee Sarayı'na girişinin zorlaşması,
Fransız seçmenin Macron ve partisine yönelik tutumunda olduğu gibi
Le Pen’e de şüpheli yaklaştığını ve
Le Pen’in halkçı sağ konumunu da
yeniden gözden geçirmesi gerektiğini
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gösterdi. Bölgesel seçimlerin Fransa'nın kamusal yapı haritasının şeklini gösterdiğini de belirtelim.
Alman Badische Tagblatt gazetesi
bilhassa geçen Haziran ayını işaret
ederek Fransa'daki seçim sonuçları
hakkında şöyle yazdı: “Fransa'nın
parti sistemi harap olmuş bir enkaz
yığınıdır ve komşu ülkede siyasetin
hangi yönde gelişeceğini de kimse
bilemez. Geleneksel partilerin ittifakı sadece Le Pen ve aşırı sağ partisinin kazanmasını önlemek için
kurulmuştur; bu dengenin bedeli de
seçim programlarının içeriğinin kırılganlaşmasıdır. Aynı zamanda göç
meselesi tartışmaları da çok duygusal
bir şekilde sürdürülmektedir. Fakat
insanlar artık tarafların çözüm sunabileceğine inanmamaktadır.”
Bu analiz bizi, Fransız partilerinin
göçmenlere bilhassa da vatandaş olan
yahut yerleşim hakkı bekleyen Müslüman göçmenlere yönelik yaşadığı
kargaşa durumuna çıkartır. Başka
herhangi bir meselenin gündeme
getirilmediği bu sevimsiz ırkçı elitizme seçmen kitlesinin çok önem
vermiyor olması, Fransız seçmenin
oy tercihleri üzerinde fikir yürütülmesinde etkili olmuştur. Zira Fransız
politikası sokağın önemsediği merkezî konulardan uzak kalmaktadır.
Bu durumun sebebi, partilerin
üretken çözümlere sahip olmayışı ve
politik başarısızlıklarını örtbas etmek
için dikkatleri ırkçılık mevzuna çekmeleridir.
Fransız Le Monde gazetesinin
birkaç gün önce yayımladığı bir araştırmaya göre; göç meselesi ve onu
takip eden krizler Fransız seçmenin
ehemmiyet sıralamasında beşinci
sırada yer almaktadır. Görünen o ki
Fransız seçmeni, kendisi için önemli
olan konularla daha çok ilgilenmekte.
Bahsi geçen araştırmada tespit edilmiş olan bu konularsa şöyle sıralanabilir: Sağlık sorunları ve sağlık kaynaklarının, hizmetlerinin ve hizmet
kalitesinin güvence altına alınması;
çevre sorunu, sosyal refah dosyası ve
günlük ihtiyaçların karşılanması. Bu
durum; merkezine Müslümanların
yerleştirildiği göç krizinin, partilerin
başarısızlığını ve seçmene sağlanan
çözümlerin tükendiğini örtbas etmek
için uydurulmuş bir dava olduğunu
yansıtmaktadır.
Fransa Seçimlerinde
Müslümanlar
2022 Fransa cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde muhalefetteki “Yeşiller
Partisi”nin potansiyel adayı Sandrine
Rousseau, L'air Libre kanalındaki bir
programda şöyle dedi: “Ülke siyasetinde Müslümanlar hakkında konuşulanlar, dini aidiyetleri ve giyim
kuşamları ile sınırlı kalmaktadır.”
Rousseau devamında şunu sordu:
"Müslümanların bu toplumda bir
yeri var mıdır?” Ardından başörtülü

bir kadınla fotoğraf çektirmesi durumunda, halkın tepkisinin “Neden
örtülü bir kadınla fotoğraf çektirdin?” biçiminde olacağına işaret etti.
Böylelikle de bu tepkinin, ülkesini
zapt eden bir ırkçılıktan kaynaklandığını doğruladı.
Fransa'daki Müslümanlar, Fransa'daki siyasi ve partizan bileşenlerin
sistematik zulmüyle karşı karşıya
kalmaktadır. Ferdî olaylar ve kolektif
yargılar arasında hiçbir ayrım olmadan Fransa'daki Müslümanların,
Fransız toplumunda ayrı bir figür
haline geldiği göz ardı edilemez. İnsan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle
Fransa'nın etnik veya dini unsurlara
dayanarak vatandaş sayımı yapılmasını yasaklamasına rağmen ülkedeki
Müslümanların sayısı altı milyonu
aştığı biliniyor. Bununla beraber bu
yasa, Macron'un parlamentoda kendi
partisinden çıkan ve Müslümanların
günlük hayatlarını ve ibadetlerini,
inançlarıyla çelişmeyecek şekilde
uygulama özgürlüğünü kısıtlayan
ırkçı kararları engelleyemedi. Neredeyse her gün yayınlanan medya
kışkırtmaları ve siyasi liderlerin yönlendirmelerinden bahsetmiyorum
bile. Hatta öyle bir noktaya geldi ki,
Cumhurbaşkanı’nın kendisi de kışkırtmaya varan bir dil benimsemiş
durumda. Bu da aşırılık yanlılarının,
Müslümanların camilerine, mallarına
ve hatta hayatlarına karşı olumsuz
tutumlarının artmasına neden oldu.
Fransız La Croix’in internet sitesine göre, Fransız Müslüman seçmenlerin %92'si bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda
oylarını “Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi”nin lideri Emmanuel Macron
lehine kullandı. Bahsi geçen kitle,
aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen'in Elysee'ye gelme ihtimalinden korkarak
hareket etti. Ancak yaklaşan seçimlerde Fransız Müslümanlar nezdinde
herkes eşit konumda. Zira Macron da
Le Pen'in Müslüman karşıtı ırkçılığının ortağı oldu.
Macron'un kendisini Fransa cumhurbaşkanlığına getiren Müslümanları, koymuş olduğu hüküm ve yasalarla, aleni ve örtülü kışkırtmalarıyla
pişman etmiştir. Fransa'daki Müslümanlar söz ve yönelimlerini bir araya
getirecek birleşik bir liderliğe sahip
olmamasına rağmen önümüzdeki
seçimlerde artık göz ardı edilemeyecek bir söz hakkı olacaktır. Ancak
yaşadıkları durum ve Macron ve hükümet tarafından kendilerine yöneltilen tehditler, aşırı sağın kendilerine
yönelik suiistimallerinin artmasına
kapı aralayan Macron'u; Fransız aşırılıkçılardan daha fazla oy almak için
Fransız Müslümanları kurban etti ve
tüm hayatlarına yayılan bir korkunun
sahibi yaptı. Peki ya Macron görev
süresi boyunca inşa ettiği “Müslümanların Korku Köprüsü” üzerinden
Elysee'ye ulaşabilecek mi?
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VESILESIYLE…
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun dava arkadaşlarından, Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve
Baran Dergisi çizeri Yalçın Turgut Balaban ağabey Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Yalçın Turgut ağabeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm gönüldaşlara sabrı cemil niyaz ediyoruz.

Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun
dava arkadaşlarından, Akit Gazetesi
Yayın Kurulu Üyesi ve Baran Dergisi
çizeri Yalçın Turgut Balaban ağabey
Hakk’ın rahmetine kavuştu. Yalçın Turgut Balaban ağabeye Allah’tan rahmet,
ailesine ve tüm gönüldaşlara sabrı cemil
niyaz ediyoruz.
Yalçın Turgut Kimdir?
Ressam-karikatürist Yalçın Turgut
Balaban, Kumandan Salih Mirzabeyoğlu ile yol arkadaşlığı yapan ve Mirzabeyoğlu ile Üstad’ın son zamanlarında ona hizmet eden biri. Üstad’ın ev
halkını göstererek, “Onlar kanımdan
evladım, sizler canımdan!” diye iltifatına mazhar olanlardan.
Eskişehir'de tanıştığı Kumandan
Salih Mirzabeyoğlu'na İstanbul'da da
dava arkadaşlığı yapan Balaban hem
bir dost, hem de bir mücadele adamı olarak İslâm’a hizmet etti. Gölge
dergisinde Genel Yayın Yönetmenliği
görevini üstlenip, çizerlik yaptı; daha
sonra efsanevî Akıncı Güç dergisinin
kurucuları arasında yer aldı. Bu dönemde Üstad Necip Fazıl’ın kitap-dergi
formatında çıkardığı Raporlar’ında
“Necip Fazıl ve Yeni Dostları” arasına
girdi. Yeni Akit Gazetesi'nde çizerlik
ve yayın kurulu üyeliği yaptı. Üç kişisel
sergi açtı ve eserleri Avrupa’nın birçok
şehrinde sergilendi. TYB tarafından
1983’te tertip edilen yarışmada “yılın
karikatüristi” ödülünü aldı. Çizgilerinde Üstad Necip Fazıl'a ve Kumandan

Salih Mirzabeyoğlu’na çokça yer verip,
Büyük Doğu-İbda’ya nisbetle fikir
dolu çizimlere imza attı. 24 Temmuz
2020’de Ayasofya tekrar aslına rücu
ettirildiğinde, Yalçın ağabey dergimizin 705. sayısı için tarafımıza bir eser
yolladı. Biz de bu eseri kapağımıza
koyduk.
Baran’a ziyaretleri
Yalçın ağabey, dergimizin Üsküdar’daki ofisine sık sık gider gelir,
anlattıkları ve duruşuyla hem dergi
çalışanlarına, hem de ofisimize gelen
gençlere ilham ve heyecan aşılardı.
Kâzım Albayrak rahmetli Yalçın Turgut ile Baran’ın 686 ve 696. sayıları için

röportaj yapmış, 1970'lerden itibaren
İBDA Hareketi’ni konuşmuştu. Yalçın
ağabey, 736. sayımızda ise Üstad ve
Kumandan’ın niçin emperyalistlerin
bir numaralı hedefi olduğunu anlatmıştı. Yine kardeş yayın organı Aylık
dergisinin 200. sayısında da Kâzım
Albayrak’ın Yalçın Turgut Balaban ile
yaptığı bir mülâkat yer alıyor. Şimdi
bu röportajlardan Kumandan Salih
Mirzabeyoğlu’nun “İbda Çizeri” diye
taltif ettiği Yalçın Turgut Balaban’ın
söylediği bazı şeyleri alâkanıza sunuyoruz.
Akıncı Güç, Üstad ve Kumandan
“Üstad, Akıncı Güç kadrosunu gör-

dükten sonra, acayip dinçleşti, gurur ve
mutluluk içindeydi. O ukbadan çıkmış
gibiydi, tek tek bizi tartıp, konuşuyordu. Mekânı cennet olsun.”
“Üstad kütüphanelik çapta eseri,
Büyük Doğu ideolocyasını ortaya koymuşken niçin ademe mahkûm edilmişse, Büyük Doğu’nun niçin buudu olan
İbda, Üstad’ın ideolojisinin pratiğini ortaya koyan Mirzabeyoğlu da o yüzden
ademe mahkûm edildi. Bu kadar basit.
Merak etmeyin, onu da içeridekiler
akıl etmedi. Nasıl Üstad’ı dışarıdakiler
Türkiye’deki uşaklarına ademe mahkûm
ettirdilerse, aynı şey Salih’in de başına
geldi. Hatta onun canına da kastettiler köpekleri vasıtasıyla.”
“Evet, Üstad’ı Salih’ten
anlıyoruz.”
“Can dostum”
“Salih’i tek kelimeyle
anlatacak olsam: Can dostum, derim.”
Büyük Doğu-İbda’nın
ehemmiyeti
“Üstad’ın ve Kumandan’ın
Büyük Doğu İbda
fikriyatı sadece Türkiye için değil, bütün
insanlığın istikbali
için de son derece
ehemmiyetli. Bugün tüm sistemler
iflas etmiş, her
şey kilitlenmiş
durumda.”
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Yalçın Turgut Balaban ve Yayın Kurulu Üyemiz Kâzım Albayrak
“Sokrat ve Eflatun gibi”
“Kumandan da bir kurucu; ama
Büyük Doğu’nun devamı niteliğinde. Büyük Doğu’yu olduğu şekilde
yâni bir taklidçi gibi sürdürmedi.”
“İbda, Büyük Doğu’nun şahidi,
mütemmin cüz’ü ve taşıyıcı kanadıdır. Tıpkı Sokrat ve Eflatun gibi.
Sokrat’ı, onu açan yâni tafsil eden
Eflatun’dan öğreniyoruz.”
Yalçın Turgut’un
Kumandan Mirzabeyoğlu’na
ithafla “karaladığı” satırlar:
Sen binbir işkence altındayken
zindanda
Kendi derdinden bihaber ümmet
yüzünden
Sen tül kanatlı kelebek, muhteşem
kartal
Aşk olsun, bir an bile dönmedin
sözünden
Çullanırken küfrün piyonları
topyekûn
Kaleydin İslama muhatap anlayışa
Dünya durdukça nesiller selam
duracak
Bir ömrü böylesine şerefle yaşayışa
Ey fikirler hakanı, gönüllerin
sultanı
İbda’nın niçin’ini dilinden öğrendiğim
Rahman olan Allah’a hamd ve
şükürler olsun
Ömrümce yakın dostluk onuruna
erdiğim
İbda el
işaretine dair
“Sizin derginizin logosunun yanındaki vinyet dahil
İBDA’nın yayınlarındaki bütün
çizgiler (bir-iki
istisna ile) tamamı benimdir. Bir gece
-Kumandan‘hareketi-

mize bir remz gerekli’ dedi. Günlerce
sancı çektim. Sonunda içime sindi.
Götürüp gösterdim. Coşkuyla boynuma sarıldı. ‘Dün gece bunu rüyamda
görmüştüm.’ dedi. Gölge Dergisi 2.
Dönem’de, Gölge logosunun yanında
İBDA işaretini ilk kez kullandık. İşaret ve başparmak açık, öbür parmaklar yumruk hâlinde kapalı.
Açık halde işaret parmağı kelime-i şehadet... Siyaset ile aksiyonun
birlikte gerekli olduğunu ifade eden
şey olarak kalkık bir horozu tedai
ettiren baş parmak!”
İbda ve Sanat
“İbda sanatı nereye koyuyor?”
suali üzerine Yalçın ağabeyin cevabı:
“İBDA bizatihi sanatın kendisi. En
büyük sanat Allah’ındır zaten. Allah
için hak yolda verilen kavga sanatların en büyüğüdür... Neticede hakikatin hakikatini işaret edecek olandır
sanat… Yoksa kof, içi boş… Allah’ı
aramayan sanat, sanat mıdır?”
“Gençlikten umudum var!”
“İbda’yı tekrar tekrar okumak
lâzım. Benim gelecek nesillerden
umudum var, o nesil gelecek. Üstad
nasıl bir ömür boyu böyle sabırla
“Genç adam gel, geç kalabilirsin evde
bulamayabilirsin, neredesin genç
adam?” dedi, ondan sonra “Allah’tan
bir istedim, pîr geldin” dedi. “Ben bir
genç istedim sen pîr geldin. Beni bir
tek sen anlıyorsun” dedi. Bu kulaklar
duydu bunu… Onun için ümidi kesmeyeceğiz o kuşaklar gelecek Allah’ın
izniyle. Sultan Fikir otağa gelecek
inşallah.”
Bize ithafen…
“Allah, BD-İBDA çizgisinde yıllardır istikrarlı yayın yapan AYLIK
ve BARAN dergilerinden razı olsun,
böyle şeylere vesile oluyorsunuz, bunlar bizle birlikte göçüp gitmesin. Allah uzun ve hayırlı ömürler versin.”
Biz de, Büyük Doğu-İbda’ya nisbetle yayın yapmaya çalışan Baran
Dergisi olarak Yalçın ağabeye rahmet diliyoruz, mekânı cennet olsun.

Yalçın Turgut Balaban ve Kumandan Mirzabeyoğlu
Yalçın Turgut Balaban'ın, Mirzabeyoğlu'na ithafla
çizdiği eser: Beklenen - 1987
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Yalçın Turgut Balaban’ın Ardından
Kâzım Albay
Rahmetli Yalçın Turgut Balaban’ı
Gölge I ve Gölge II dönemleri arasında tanıdım. Yüksek İslâm Enstitüsü
boykotlarını yakından takip eden ve
GÖLGE kadrosu ile (kendi dahil)
bilfiil destekleyen Salih Mirzabeyoğlu’nun daveti üzerine buluşma yeri
olarak gittiğim Yeni Devir gazetesinin yayın kadrosunda idi. Yıl 1977.
1950 doğumlu olan Yalçın Balaban, Eskişehir’de ilk gençlik yıllarında Salih Mirzabeyoğlu’na yoldaşlık
etmiş, o dönemin sıcak kavga ortamında bulunmuş, onunla birlikte
İstanbul’a gelmiş ve Gölge I (1975),
Gölge II (1978) ve Akıncı Güç (1979)
dergilerini çıkaran kadroda bulunmuş biri idi. Yalçın Abi’nin kardeşi
Kaya Balaban, benim akranım ve
militan arkadaşım idi. Akıncı Güç
dergisinde ve Üstad’la görüşmelerde
Yalçın Balaban, devamlı Kumandan
Mirzabeyoğlu ile birlikte idi ve Üstad’ın hizmetinde bulunuyorlardı.
Tabiî ki bütün Akıncı Güç kadrosu
olarak biz de Üstad ve Kumandan’ın
hizmetinde idik. Yalçın Balaban,
kardeşi Kaya, ben ve benim iki kardeşim Akıncı Güç davasından dolayı
12 Eylül’de Samandıra Askerî Kışlasında 20 gün yoğun işkence gören
grupta idik. Orada da Yalçın Abi ile
unutulmaz anılarım olmuştur. Zor
günlerin dostlukları ve anıları unutulmaz. Ancak aynı çizgiyi korumak
ve sürdürmek şartıyla bu hatıralar
kıymetlidir. Bu son söylediklerim ile
Yalçın Abi’yi kastetmiyorum, genel
olarak söylüyorum. Samandıra’da
birbirimize, Üstad’ın kurtarıcısı olan
“Allah hiçbir nefse çekebileceğinden
fazlasını yüklemez.” âyetini hatırlatmamızı burada analım. Bunu son
görüşmelerimizden birinde rahmetli
bana hatırlatmış idi.
Yalçın Abi’yi Tavır dergisi (1987)
döneminde Hey Ajans olarak açtığı
karikatür sergisi vesilesiyle de anayım. Sanatı, her zaman Hakk’a ulaştıran bir köprü olarak gördü. Bu fonksiyonu görmeyecek sanat eserinin ise
nankörlüğün nişanesinden başka bir
şey olmadığını biliyordu. Bu şuuru o
zaman genç arkadaşlara yansıtmaya
çalıştı. 1987 yılında Beyazıt’ta İstanbul Üniversitesi önünde İBDA’cı üç
gencin başlattığı açlık grevi bir heyecan doğurmuş ve dalga dalga bütün
yurda yayılmış idi. Bu eylemlerin
başında da Salih Mirzabeyoğlu bulunmakta ve gereken yönlendirmeleri
yapmakta idi.
Taraf dergisi (1991-1995) döneminde Yalçın Balaban’dan zaman
zaman çizimler alır, derginin kapa-

Yalçın Turgut Balaban ve Kâzım Albay (1990'ların başı)

Onunla Baran
dergisindeki
görüşmelerimiz,
muhabbetlerimiz,
hediyeleşmemiz ayrı bir
fasıl oldu.
Yalçın Abi ile hastalığı
başladığı son 4-5 aylık
dönemde de telefonla
sık sık görüştüm. Kanser
hastalığı ilk ortaya
çıktığında beni ve bazı
yakın gönüldaşları
aramış ve soğukkanlı
bir şekilde veda etmiş,
helallik dilemiş idi.

ğında kullanır idik. Bu hususta bize
daima yardımcı olur idi. Cezaevine
girdiğim süreçte pek irtibatım olmadı, çıktıktan sonra da bir müddet
görüşemedim. Yalçın Balaban, yıllardır Akit gazetesinde çalışmış onlarla
biraz hemhal olmuştu. Son dönemde rahmetli ile temaslarım sıklaştı.
Onun Kumandan’a şahit olmasının
gençliğe ve ümmete fayda getireceğini düşünerek, kendisiyle ikisi
BARAN’da biri AYLIK’ta yayınlanan
üç mülakat yaptım. Gölge dergisinin
çıkışı, Kumandan’ın Akıncı teşkilatlarına vücut verişi, Erbakan Hoca’yı
Akıncı teşkilatlarına sahip çıkmaya

Kâzım Albay ve Yalçın Turgut Balaban (Baran'ın ofisi - Üsküdar 2 Mart 2020)
ikna edişi, Üstad’la ilişkileri vs. birçok anıyı kayıt altına aldık. Onunla
Baran dergisindeki görüşmelerimiz,
muhabbetlerimiz, hediyeleşmemiz
ayrı bir fasıl oldu.
Yalçın Abi ile hastalığı başladığı
son 4-5 aylık dönemde de telefonla
sık sık görüştüm. Kanser hastalığı ilk
ortaya çıktığında beni ve bazı yakın
gönüldaşları aramış ve soğukkanlı bir
şekilde veda etmiş, helallik dilemiş
idi. Onun ölüm karşısında soğukkanlı tavrı ve telefondaki ses tonu hâlâ
kulaklarımda. İstanbul Kandilli’de
babasının mezarının yanına beyaz
kefenler içinde boylu boyunca yatırdığımız ve üstünü toprakla örttüğümüz Yalçın Abi’yi Allah’ın rahmet
eline emanet ettik. Mezarlıkta onun

ve kardeşi Kaya’nın ailesi ve çocuklarıyla görüşüyor, onların metin
hallerine rağmen teselli sadedinde
bir şeyler söylemeye çalışıyordum.
Rüyamda rahmetli Kaya’yı Kumandan’la birlikte gördüğümü söyleyince,
eşi ve çocukları çok mutlu oldular.
Yalçın Abi’nin hastalığının başladığı
anda beni arayıp vedalaştığını ve
onun ölüme hazır hâlini takdir ettiğimi söylemem üzerine kızı bana şöyle
dedi: “Evet, haklısınız. Hastalığını
öğrendiği anda ilk sözü şu oldu: Vakti gelince gitmek lâzım.”
Mevlid kandili gecesi (17 Ekim
2021) vefat eden Yalçın Abi’ye Allah’tan rahmet dilerim. Öte tarafta
Üstad ve Kumandan’la buluşmasını
temenni ederim.
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ŞIIR VE SANAT HIKEMIYATI'NDAN
ESTETIK VE DIL

Bedî-“Güzellikle-hakikat
aynı şey” dedik… Ve estetikle
beraber güzel sanatların bütün
dalları, nihayetinde “Allahı arama
gayesine” bağlı… İşi “Mutlak
Fikir” bahsinden alırsak, güzellik hissi ve güzellik usulü, fikrin
histe görünüşüdür… Estetik’i dil
ile müşterek meseleleri içinde
takip edersek, onu yerinde hâl
ifadesi, yerinde sembol, yerinde
mevzu, yerinde tefekkür, yerinde
“düşünce sistemi” yerinde araç,
yerinde mahiyet, yerinde hareket
vs mânâlarda gördüğümüz gibi
“diyalektik türü” olarak da görüyoruz. “Suret olmadan mânâlar
ebediyyen görünmez” hikmeti,
her türlü tecelli, taayyün, beliriş,
kısa “ifade”yi yani “ifade-estetik”
davasını, bu bakımdan da “dil”
meselesiyle aynılaştırır; “bir şeyin
aynı aynı olduğundan başkadır”
hakikati de gözönünde tutulmak
şartıyla…
Şair-Bu gözle devam edebiliriz… “İnsan aradığının ne
olduğunu bilmeden, bulduğunun
da ne olduğunu bilmez” hikmeti
içinde, her mevzu, ruh yuvasında uygunluğu bulan, mevcut
dilin hafızasından devşirilmiş
bir terkiptir… Herşeyin gerçekleşmeden önce “mümkün olma”
özelliğiyle varolması ve mevcut
dilin sağladığı “imkân” oluşu
göznünde tutulursa, söz sanatlarından başka, ses, renk, hareket,
biçim, istif vs. gibi unsurların
diliyle kurulu öbür sanatların da,

kendi kuralları, imkânları ve gayeleri içinde “ifade” biçimi oluşu
anlaşılır… Güldürmek, ağlatmak,
heyecanlandırmak, hoşuna gitmek, düşündürmek…
Bedî-Burada, dikkat edilmesi
gereken bir davayı işaretlemek lâzım sanıyorum… Fikir, kavram,
metod veya sistem muhtevasını
çerçeveleyen bir kelimenin çok
zaman olduğu gibi ölü lügat karşılıklarını söylemek ve buradan
hareketle güya mânâlandırmalar yapmak, dorğudan doğruya
mânâsızlıktır!.. Mesele içinde,
“estetik” kavramının nerede ne
mânâya geldiğini, mevzuun içinden takip edebilmenin tabiîliğine
ermek şartı…
Şair-En nihayet… Kullanıldığı yere göre, form, norm, şekil,
kalıp, biçim ve nizam kavramları
üstüste gelirken, güzel’in kendini değil de düzenini ifade eden,
ancak düzeninden bahsedildiği
yerde tabiî olarak fikir kasdına da
giren estetik, belirttiğimiz kavramlarla bir aileden… Estetik’in
diyalektik’le benzeşmesini yakaladığımız an, bu mevzuun sonsuz
kadar genişliğine doğru bir pencere açar, bahsin parça-bölük ve
zıt, bütün verimlerini hakikatiyle
gösterme imtiyazına ereriz…
Bedî-Ne güzel!..
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf: 75,76.
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İSLAMA MUHATAP ANLAYIŞ'IN
4. BASKISI ÇIKTI

Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun İslama Muhatap Anlayış
-Teorik Dil Alanı- eserinin 4.
baskısı çıktı.
Kitabın takdiminden: “Bizim
ruhçuluğumuzun yeryüzüne
perçinli olma karakteri, bizi tabiî
olarak fert ve toplum plânında
büyük aksiyona davet eder ki,
her türlü ucuz soydan çerçöp
nüktelerin ötesinde, fikir, sanat,
ilim, siyaset ve fiil plânında, ulvî
mücerredin katı müşahhasla
evlendirilmesini ister... Elini
küfre değdirse şeriat doğacak ve
zehiri bile şifaya tahvil edecek
gerçek idrak ehli, eşyanın tasvirinde ışığın varlığının tabiî isbatı
gibi, el atılan her meselede büyük
İslâm diyalektiğinin tahassüsünü
gösterecek, âlemde İslâmın hasrı
dışında kendi kendinden ibaret
bir varlık ve oluş sahası olmadığını her ân taze ifşâ edecektir... Buharın tecelli ettiği yere nisbetle,
su, bulut ve buz görünüşleri gibi,
her sahada oranın özelliklerine
nisbetle görünecek olan ruhun
talim, terbiye, tahkik, tahkim ve
ana yol gayesi ölçülendirmeleri,
Büyük Doğu-İbda’nın aynı olarak
belirecektir.
Yukarıda kısaca çerçevelediğimiz hususlardan da anlaşılıyor

ki, en geniş ve genel mânâsıyla
teorik dil alanından bahsetmekte,
“İslâm’a muhatap anlayış” davasına bu açıdan bir nitelendirmeyle
yaklaşmaktayız; İbda diyalektiğinin sıcaklığını verici bir ele alışla
“İslâm’a muhatap anlayış” davasına umumî bir bakış, bu çerçevede birtakım iç’e ve dış’a yöneliş
çizgileri... Teorik dilin havası.”
1987
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Kasap Amca Dolandırıcılığı -V-“Sözümüz Namustur” Diyen Ağrı KardeşliğiSinami Orhan
“Kasap Amca Dolandırıcılığı”
üzerine bu beşinci yazımız; önce bir
hatırlatma yapalım. “6-7 tarikatın
şeyhi M. Fatih Çıtlak”, Malatyalı
hayvan yetiştiricisi ve et tüccarı Mahmut Çelik’in iki sene ortalığı bağıra
çağıra yıkmasından sonra şüpheli
olarak alınan ifadesinde, “Yusuf AYDIN’ın dolandırıcı olduğunun farkına
vardığını” söylemektedir. Sonra da
önceden tanıdığı savcı Zülkarneyn
Kısık’ı arayıp, “İşin içinden çıkamadığımı söyleyerekten olaya yardımcı
olmasını ve şahit olmasını istedim.”
diyor; savcı Zülkarneyn Kısık’ın
“dolandırıcı Yusuf Aydın”ın eniştesi
olduğunu söylemiyor tabii. Şüpheli olarak alınan ifadesinde, “Hiçbir
günahım yok diyor, biz zaten vakıf
olarak ticaret yapamayız, kanunen
yasak.” diyor, “Sadece kurban bayramında bir kampanya yapmıştık,
kurban organizasyonu, onun dışında
hiç hayvanla işimiz olmadı.” diyor, o
organizasyonu kimlerle yaptığından
bahsetmiyor ama! Ve ilginç olan
ucunun ve lafın Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a ulaşacağı belli olan bu
dolandırıcılık hadisesinde “adımı bu
dolandırıcılık işine karıştıranlardan
şikayetçiyim sayın savcı” da demiyor!
Şüpheli olarak alınan ifadesinde M.
Fatih Çıtlak’ın söyledikleri arasında
söylenmeyen ve tabii olarak belki
savcı sormuş olsa da hiçbir şüpheliden şikayetçi olmaması önemlidir.
Dolandırıcılık davası sebebiyle
şimdilik açılan iki dosya var, bu dosyanın birtakım önemli evrakları
ve ses kayıtları elimde mevcut ve
peyderpey de gelmeye devam ediyor; her şeyiyle delilleri mütekamil
dosyalar bunlar aslında. Müştekilerden Bekir Gümüş ile sanıklardan
birinin yaptıkları telefon görüşmesi, M. Fatih Çıtlak’ın “şikayetçi
OLAMAMASI” mevzuunda
açıklayıcı olabilir.
***
Dolandırılan Ak Parti Amasya-Suluova eski İlçe Başkanı (önceki
ve şimdiki Ak Parti milletvekillerinin
hepsini tanıyan, seçilmelerini sağlayan) Bekir Gümüş’ü arayan sanık,
neredeyse bir buçuk saate yaklaşan
görüşmenin büyük kısmında tek başına konuşuyor ve kendini anlatıyor.
Dinledim bunu. Sanık, kendisinin
de Hamit Avcı tarafından Donuksa
Gıda üzerinden yüksek miktarlı bir
rakamla dolandırıldığını, Bekir Gümüş’ün kendisini de dolandırıcı olarak
gördüğünü duyduğundan “inansın

Fatih Çıtlak
veya inanmasın” bu inancının
yanlış olduğunu anlatmak için
aradığını söyleyerek uzun uzun konuşuyor. Aslında bu konuşmasında,
Hamit Avcı ve diğer sanıklar bir yana,
M. Fatih Çıtlak, İnsan ve İrfan Vakfı
ve şimdiye kadar bu dosya hakkında
yazılan, bizim sadece istismar olarak
gördüğümüz başka muhabirlerin
yazdıklarında hiçbir şekilde ismi geçmeyen birinin ve yeğeninin ismini de
vererek çok ilginç detayları veriyor.
Oralardan biraz sonra bahsederiz
fakat sanığın Bekir Bey’e kendisinin
masum olduğunu (“salak!”) anlattığı
yerler daha önemli.
Sanık telefon görüşmesinde,
Hamit Avcı ile tanıştığını, onunla
ticaret yaptığını, Donuksa Gıda’nın
çeklerini alarak onlara kendi çeklerini verdiğini, hiçbir sorun yaşamadıklarını anlatıyor. Kendisini birçok
kişiyle tanıştırdığından bahsediyor.
Bir gün “Kasap Amca” isminde bir
projeyle geldiğini, yanında Yaşar
Eti’nin de olduğunu, bu tabela altında et dükkanları açarak ve isim
hakkı satarak ticareti çok daha ileri
boyutlara taşıyacağından bahsettiğini
ve kendisinin de geçmişteki ticari
faaliyetleri sebebiyle hiç şüphelenmediğinden bahsediyor. Fakat daha
sonra çeklerin geri dönmeye, yazılmaya başlandığını, Hamit Avcı’nın o
zaman dolandırıcı olduğunu anladığını, kendisini de dolandırdığını, yüz
liraya muhtaç hale geldiğini, Avcı’nın
telefonlarına bile çıkmadığını söylü-

Çıtlak da, Sayan da biz
kimseyi dolandırmadık
diyebilirler; telefon
konuşmasını dinlediğim
sanık da öyle diyor
zaten. Müştekiler ise,
“Sen olmasaydın, sesini
çıkarsaydın biz bu işe
girmezdik!” diyorlar.
Ceza davalarının
akıbeti ne olur bilinmez
fakat müştekilerin
zararlarını tazmin etmek
hem Fatih Çıtlak ve
“akrabalarının”, hem
de “kefillik” iddiasından
bahsedilen Savcı
Sayan’ın üzerine düşen
bir borç.

yor. “Ben seni dolandırmadım bunu
içtenlikle söylüyorum Bekir Bey, ben
de dolandırıldım, ister inan ister inanma!” diyor.
Bekir Bey tek bir şey anlatıyor bu
konuşmaya karşılık. Sanığı ilk defa
Hamit Avcı’nın yanında gördüğünü,
gördüğünde de “Kasap Amca projesi”nin anlatıldığını, Avcı’nın “birlikte
yapacağız” sözüne orada hiçbir itiraz-

da bulunmadığını, kendisinin de bu
tabloya bakarak (çek ve senet alarak)
et verdiğini söylediğinde, “Hamit
Avcı dolandırıcı ama orada sessiz kalarak benim de dolandırılmama sebep
oldun” dediğinde sanığın diyeceği
hiçbir şey olmuyor! Sanığın “ben de
dolandırıldım” demesi üzerine Bekir Gümüş “gel o zaman sen de bizim davaya müdahil ol, şikayetçi ol”
dediğinde de bin dereden su getirip
lafı dolaştırıyor! İsmi bizde saklı
sanık anlaşıldığı kadarıyla, ufak çaplı
ticari işler yaptığı Hamit Avcı’nın
“ticari zekasına” güvenerek (gerçekten
çok iyi bir dolandırıcı Hamit Avcı, hiçbir anlaşmada ne imzası var ne çek ve
senedi var, ya Donuksa Gıda’nın çeklerini kullanmış veya başkasından aldığı
çekleri vererek iş yapmış) kısa yoldan
parayı bulmanın yoluna düşmüş, ama
Hamit Avcı, artık onlar kimlerse, asıl
ortakları dışında herkesi ve bu sanığı
da dolandırarak işin içinden çıkmış! Köylü kurnazı olarak görülebilecek bu sanık gibi tipler, Hamit Avcı
gibi asıl faillerden çok daha tehlikeli
ve “vebal” altındadırlar; Avcı’lar bu
tipleri, ağızlarına sürdükleri bir parmak bal ile kandırarak sessizliklerini
sağlar ve çok daha büyük vurgunların
yolunu döşerler çünkü; onlar, “dolandırıldım ama kimseyi dolandırmadım, üzerimden dolandırdılar, benim
suçum yok” rezilliğinde çırpınıp
dururlar!
Mevlevi tarikatı postnişin’i M.
Fatih Çıtlak’a dönelim bu noktada.

yorum
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“KADEM BU TOPRAKLARIN
DEĞERLERINI KORUYOR”MUŞ

Soldan sağa: Hamit A., Cahit D. ve İbrahim A. savcılık soruşturması kapsamında
alınan ifadelerde suçlanan isimler arasında yer alıyor.
Neredeyse her sanığın bir şekilde
irtibatlı olduğu, M. Fatih Çıtlak neredeyse her müştekinin ismini verdiği
ifadede “o dolandırıcı, bu dolandırıcı, şu dolandırıcı, hatta bu dolandırıcılar da dolandırmada benim dahlim
olmadığını söylediler” diyor, müşteki için “yalancı” diyor ama adını
kullanarak dolandırıcılık yapanlar
hakkında “bunlardan şikayetçiyim”
demiyor, diyemiyorsa, şüphenin üstüne şüphe dolar!
***
“Kasap Amca Dolandırıcılığı”nda
ülkenin de bu yazı ile öğreneceği bir
başka “ünlü” daha var. Bu ünlünün
ismini ve müdahillik derecesini de
bahsettiğim telefon konuşmasından,
sanığın ağzından öğreniyoruz. İftira
atmıyor, Hamit Avcı ve diğer
sanıkların “arkalarının sağlamlığı”
hususunda örnek olarak veriyor.
Donuksa Gıda üzerinden Hamit Avcı organizasyonu ile yapılan
“kasap amca dolandırıcılığı” aşikâr
olduktan, müştekiler şikâyet etmeye
başladıktan sonra devreye bir anda
İbrahim Adıgüzel ve Mustafa Keskin isimli kişiler giriyor. Donuksa
Gıda’yı devraldıklarını, envanter
çıkartmaya başladıklarını, borçları
ödeyeceklerini, ticarete devam edeceklerini söylüyorlar. Bu esnada da
şirketin çeklerini alıp şahsi ve başka
şahıslara ait çekleri veriyorlar ileri tarihli yazılmış olarak; müştekiler dolandırıldıklarını anladıklarından bu
“ödeme planı”na da belki paraların
bir kısmını kurtarabilmek ümidiyle
sarılıyorlar tabii. Bu ödeme planına
sarılmalarında önlerine sunulan planın ve Mustafa Keskin ile İbrahim
Adıgüzel’in kıymeti yok, onu refere
edenleri öğrendikten sonra plana
tabii oluyorlar.
İbrahim Adıgüzel Ağrılı.
Et tüccarlığı yapıyor. 2015
yılında Ak Parti’den milletvekili
adaylığı müracaatı olan, Kocaeli/
Dilovası’nda yaşayan, “medya
firmaları” olan Ali İhsan Adıgüzel’in
kardeşiymiş, bunu üzerine basa basa
söylemiş, bu aile (Adıgüzel ailesi)
Ağrı’da tanınan bir aileymiş. Mustafa
Keskin de Ağrılı! Fakat bunlardan
daha önemli olan, Hamit Avcı ile
Mustafa Keskin ve İbrahim Adıgü-

zel’in, müştekileri ve yukarıdaki
sanığı Ağrı Belediye Başkanı Savcı
Sayan ile konuşturmaları, Sayan’ın
avukat yeğeni Oktay Keskin’in,
Ağrılı İbrahim Adıgüzel’e “kefil”
olması!
“Sor bizi piyasadan, bizim sözümüz namustur.” diyen bu ağrılı
tipler, Savcı Sayan ve avukatı Oktay
Keskin eliyle, yani desteğinden
aldıkları güçle olaya müdahil
oluyorlar, müştekilerin “ödeme
planına” uymalarını sağlıyorlar; işte
bu esnada dolandırıcılığın merkezi
olan Donuksa Gıda’nın çekleri ile
müştekilerden alınıp, 3-6-9 ay vadeli
yeni senetler veriliyor. Senetlerin
üstünde İbrahim Adıgüzel’in imzası
var tabii. Savcı Sayan ve avukat
yeğeni Oktay Keskin’in “kefil”
olduğu Ağrılı İbrahim Adıgüzel’in
mal varlığı bir çiftlikten ibaret ve
üzerinde çok sayıda icra kaydı
bulunmakta oysa!
***
Mevlevi tarikatı da dahil yedi
tarikatın şeyhi olan M. Fatih Çıtlak
ve “Ağrı kardeşliği” üzerinden herhalde Ağrı Belediye Başkanı Savcı
Sayan’ın müdahil oldukları bu dosyalardan, bugünkü şartlarda adil
ve hakkaniyetli bir karar çıkabilir
mi, müştekilerin zararları tazmin
edilebilir mi? F. Çıtlak’ın şüpheli
olarak ifadesi alınmasına rağmen,
“sayın cumhurbaşkanının avukatı” devreye girdikten sonra sanık
yapılmaması, Savcı Sayan ve yeğeninin ise hiç bahsinin geçmemesi
normal mi? Buna uygun “lexist”
var mı lügatlerde?
Çıtlak da, Sayan da biz kimseyi
dolandırmadık diyebilirler; telefon
konuşmasını dinlediğim sanık da
öyle diyor zaten. Müştekiler ise, “Sen
olmasaydın, sesini çıkarsaydın biz
bu işe girmezdik!” diyorlar. Ceza
davalarının akıbeti ne olur bilinmez
fakat müştekilerin zararlarını tazmin
etmek hem Fatih Çıtlak ve “akrabalarının”, hem de “kefillik” iddiasından
bahsedilen Savcı Sayan’ın üzerine
düşen bir borç. Bu borç da o veya bu
şekilde tahsil e-di-lir!

Misyonunu “Kadının insanlık
onurunu teslim etmek üzere savunuculuk yapan bir sivil toplum
kuruluşudur.” şeklinde izah eden
KADEM, kurulduğu günden beri,
Müslüman kadınları İslâm’dan
uzaklaştıran ve İslâmdışı görüşlere kanalize eden programlarıyla,
Dinlerarası Diyalog faaliyetleriyle
ve İstanbul Sözleşmesi’ne verdiği kayıtsız şartsız destekle bu
topraklara ne kadar yabancı ve
düşman olduğunu gösterdi.
Kökü Batı’da olan İstanbul
Sözleşmesi’ne bir can simidi gibi
sarılan ve bu sözleşmeyle aileyi
tamamen ifsat etme görevini
üstlenen KADEM, Müslümanları
ifsad faaliyetlerinde, cemiyetimizin öz değerlerinin talan edilmesi
projesinde âdeta bayraktarlık
yaptı. Tüm bunlar tüm Müslümanlar tarafından bilinirken Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KADEM’in bu toprakların anlam ve değer dünyasını
koruduğunu iddia etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın
sosyal politikaları paralelinde
projeler üreten ve uygulayan
kurumlardan birinin Kadın ve
Demokrasi Derneği olduğuna
işaret ederek şunları söyledi:
"KADEM, bugüne kadar üstlendiği misyon gereği, bu toprakların anlam ve değer dünyasını
koruyan, aynı zamanda kadınların insan haklarına ulaşmalarını
destekleyen çalışmalara imza
atıyor. Bunu en iyi bilenlerden
biri de benim. Her ne kadar Sayın
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız
kadar eski KADEM'li değilsem de

(o benden eski üye onu söyleyeyim) bunu yakından bilen, takip
eden arkadaşlarınızdan birisiyim.
Bugün burada olmaktan mutluyum. Bugün kapanış programı
gerçekleştirilen inovasyonda
kadın çalışmasının da öncülüğünü yürüten KADEM, kadınların
parlak başarılara erişmelerine de
aracılık ediyor. Bu gibi projelerle
kadınların inovatif fikirlerinin
gerçekleşmesine imkân sunuluyor
ve onların teknolojik alanda daha
çok var olmaları sağlanıyor. Bunu
hepimiz çok kıymetli ve önemli
buluyoruz. İrili ufaklı inovatif birçok fikir, şüphesiz ki inovatif bir
bakış açısının ve elbette en çok da
ihtiyaçların gölgesinde şekilleniyor. Kadınlar, hayatı kolaylaştırmak için düşünüyor ve çabalıyor."
KADEM’in düşünce ve
faaliyet bakımından bir değişikliğe gitmediği aşikâr iken Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın
“kadın hakları” söylemiyle erkek
ile kadını ayrıştırarak aile müessesesini kökünden dinamitleyen
KADEM’e olan desteği, bakanlığın yeni ismiyle de Müslüman
Anadolu’nun menfaatine hareket
etmeyeceğini gösterdi.

PEKER HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI
Anadolu 16. Ağır Ceza
Mahkemesi, "elebaşı"lığını Sedat
Peker'in yaptığı iddia edilen “suç
örgütü”ne yönelik 92 şüpheli
hakkında hazırlanan iddianameyi
kabul etti.
26'sı tutuklu, hakkında yakalama kararı bulunan Peker'in de
aralarında bulunduğu 92 şüpheli
hakkında hazırlanan iddianame,
gönderildiği ağır ceza mahkemesince kabul edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, “elebaşı”lığını Sedat
Peker'in yaptığı “suç örgütü”ne
yönelik "tasarlayarak kasten
öldürmeye azmettirme", "suç
işlemek amacıyla silahlı örgüt
kurma ve yönetme", "suç işlemek
amacıyla kurulan silahlı örgüte
üye olma", "var olan suç örgütü-

nün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna
azmettirme", "tefecilik", "silahla
kasten yaralama" suçlarından
yürütülen soruşturma sonucunda
hazırlanan iddianame gönderildiği mahkemece değerlendirildi.
İddianamenin kabulüne karar
veren Anadolu 16. Ağır Ceza
Mahkemesi, hazırladığı tensip
zaptında 26 sanığın tutukluk halinin devamına karar verdi.
Mahkeme, iddianamede suç
örgütü lideri olarak değerlendirilen firari sanık Sedat Peker ile
şoförü U.Y. hakkında yokluğunda
tutuklama kararı çıkarılmasına
hükmetti.
Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 29 Aralık'ta yapılmasını
kararlaştırdı.
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DOMUZLAR DIKTATORYASI
(BIRLEŞMIŞ MILLETLER)
Beş daimi üye olan ABD, Sovyetler Birliği,
İngiltere, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin
veto ettiği herhangi bir kararın
uygulamaya koyulamadığı örgüt,
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu
tarafından “Domuzlar Diktatoryası”
olarak tanımlanmıştır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
ABD öncülüğünde galip devletlerin liderliğinde 24 Ekim 1945
yılında kurulan Birleşmiş Milletler,
müesses nizamın üzerinde yükseldiği müesseselerin başında gelmektedir. Beş daimi üye olan ABD,
Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa
ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin veto
ettiği herhangi bir kararın uygulamaya koyulamadığı örgüt, Kumandan Salih Mirzabeyoğlu tarafından
“Domuzlar Diktatoryası” olarak
tanımlanmıştır.
Sözde, uluslararası ilişkilerde
kuvvet kullanılmasını evrensel düzeyde yasaklayan ve 111 maddeden
oluşan Birleşmiş Milletler Antlaşması, 26 Haziran 1945 yılında San
Francisco Konferansı'nda bir araya
gelen 50 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanarak oluşturulmuştur.
Bu anlaşmanın yine sözde gayesi
ise 1900’lü yılların ilk yarısında yaşanan savaşların tekrarını önlemek,
uluslararası barışı ve güvenliği
korumaktır.
Birleşmiş Milletler’in merkezi
ise ABD’nin New York şehrinde
yer almaktadır. Cenevre, Viyana ve
Nairobi’de ise ofisleri bulunmaktadır.
Kuruluşunda 51 ülke olan
Birleşmiş Milletler’de şu an 193
üye ülke bulunmaktadır. BM’nin
bünyesinde ise 6 temel kurum
bulunmaktadır.
BM'nin siyasi sahadaki en
önemli kurumu Güvenlik Konseyi’dir ve biraz önce bahsedildiği
üzere daimî üyeleri olan ABD, Çin,
İngiltere, Fransa ve Rusya'nın her
konuda veto hakkı bulunmaktadır.
Bu ülkelerden herhangi birinin vetosu konunun çözümüne engeldir.
BM’nin amaç ve ilkeleri çerçevesinde iddialarından birkaçı
şöyledir: Barış ve güvenliği korumak, uluslararası anlaşmazlıklara
yol açabilecek her türlü tartışmalı
durumu soruşturmak ve anlaşma
koşullarını önermek, silahlanmayı
denetleyecek planlar hazırlamak,

barışa karşı tehditleri araştırmak
ve önerilerde bulunmak, saldırganlara karşı askeri birliklerle önlem
almak… Buna mukabil Birleşmiş
Milletler bugüne kadar bir çok
meseleyi çözmek bir yana bilakis
daha da çetrefilli hâle getirmiş,
sözde çözümler ise sadece hâkim
devletlerin menfaati istikametinde
olmuştur.
Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar
BM Güvenlik Konseyi'ne bağlı
kuruluşlar şunlardır; Ticaret ve
Kalkınma Konferansı, Çocuklara
Yardım Fonu (UNICEF), Mülteciler Yüksek Komiseri Ofisi
(UNHCR), Dünya Gıda Konseyi,
Dünya Gıda Programı, Eğitim ve
Araştırma Enstitüsü, Kalkınma
Programı (UNDP), Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü, Sınaî
Kalkınma Örgütü (UNIDO), Çevre
Sorunları Programı, Birleşmiş
Milletler Üniversitesi, Birleşmiş
Milletler Özel Fonu, Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü, Kadının
İlerlemesi İçin Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Arama Kurtarma Danışma
Grubu.
BM'ye bağlı diğer kuruluşlar da
şunlardır; Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO), Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Uluslararası
Sivil Havacılık Örgütü (ICAO),
Uluslararası Tarımsal Kalkınma
Fonu (IFAD), Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası

Para Fonu (IMF), Uluslararası
Telekomünikasyon Birliği (ITU),
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme
Örgütü (UNIDO), Dünya Turizm
Örgütü (UNWTO), Dünya Posta Birliği (UPU), Dünya Bankası
(WB), Dünya Gıda Programı
(WFP), Dünya Sağlık Örgütü
(WHO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Dünya Meteoroloji
Örgütü (WMO).
Salih Mirzabeyoğlu’na Göre
Birleşmiş Milletler
Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu,
Başyücelik Devleti eserinde Birleşmiş Milletler’in sözde ilkelerinin
bir palavradan ibaret olduğunu şu
şekilde ifade ediyor:
“Yeni dünya düzeni demokrasi
kılıfında tertiplenirken, demokrasi
cümlesinden olan ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtı'nın "İnsan Hakları
Bildirisi" ile Birleşmiş Milletler
Andlaşması'nın "insan haklarına"
ilişkin maddelerinde geçen "ırk,
cins, dil veya din farkı gözetmeksizin" lâfları, kuru bir palavradan
ibarettir... Devletlerin eşit olarak
oturmadıkları bir masa etrafında,
milletler nasıl eşit olacak?..
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı,
bizzat Güvenlik Konseyi'nin yapısı
ile bir “Domuzlar Diktatoryası”
olduğunu göstermektedir... Güvenlik Konseyi'nin “veto hakkı”
olan daimî üyeleri arasında niçin
bir tane bile halkı Müslüman ülke

yok?.. Rejimi İslâmî olmadığı hâlde
bile, halkı Müslüman olan ülkelerin yeri pabuçluk!..
Netice şudur: Batı'nın demokrasiyi dayatması, herkesin eşit
olarak haklardan istifade edeceği
bir dünya bütünlüğü için değil,
George Orwell'ın ünlü eseri “Domuzlar Diktatoryası’nda geçtiği
gibi, hepimiz eşitiz ama, bazılarımız biraz daha eşit anlayışı çerçevesinde bir düzene boyun eğdirme
zorbalığıdır. İşi biraz daha açmak
istersek, bizdeki anayasa ve kanunların herkes için geçerli hükümleri
önünde, sayısız "adamına göre
muamele" örneklerini hatırlatmak
yeter. (Salih Mirzabeyoğlu, Başyücelik Devleti, s. 99)
“Dünya Beşten Büyüktür”
Cumhurbaşkanı Erdoğan da,
Güvenlik Konseyi’nin beş daimi
üyesine atıfla “dünya beşten büyüktür” vurgusu yaparak BM’nin
yapısını her fırsatta eleştiriyor.
Geçtiğimiz ay “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlığıyla yayınlanan
kitabında da BM üzerinden dünyadaki adaletsizlikleri ele alırken
reform çağrısında bulunuyor ve
alternatif bir model teklif ediyor.
Egemen olanlar “buyur gel” diyerek güç ve yetkilerini devretmeyeceklerine göre BM'nin yapısında
hâkim güçlere rağmen değişikliğe
gidebilme ihtimali ve temelinde
adaletsizlik olan bir müessesenin
reformla düzelip düzelmeyeceği ise
son derece tartışmalıdır.
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İdman ve Spor Kelimelerinin
İştikak Bilgisi Veya Etimolojisi Çevresinde -IIIOsman Temiz
18. yüzyıl Alman jimnastiği
(Aletli Jimnastik!) ekolünün (Turnen) iki büyük ve önemli isminden
biri Johann Friedrich Ludwig Jahn
(d. 1778 – ö. 1852)(1), diğeri ise
Johann Christoph Friedrich GutsMuths’tur (d. 1759 – ö. 1839). Alman
Milliyetçileri tarafından Ludwig
Jahn “Turnvater: Jimnastiğin Babası”,
GutsMuths ise “Jimnastiğin Dedesi”
olarak kabul edilir.
“Alman jimnastiği hareketi”
(Turnverein, yıl: 1811) olarak da
bilinen “Turnen Jimnastiği”, Prusya
ordusunun 1806’da Fransızlar (Napolyon Bonapart) karşısında aldığı
ağır mağlubiyet üzerine, bizzat bu
mağlubiyeti tadanlardan biri olarak,
Friedrich Ludwig Jahn tarafından
askerî amaçlar için tasarlanmış paramiliter veya askerî sporlar organizasyonu plan, program ve projesidir.
Spor yoluyla bütün bir halkın savaşçı
ruhlu yetiştirilmesi esasına dayanan “Turnen akımı”nın ana gayesi,
“Millet Ordu” meydana getirmektir.
Hemen belirtmek gerekirse, bu tarz
bir yaklaşım, “Yürüyen Büyük Doğu:
İBDA” ruh ve fikir sistemi’nin idealize ettiği “Başyücelik Devleti ideali”nin de öngördüğü veya benimsediği
bir yaklaşım tarzıdır. Büyük Doğu
Mimarı Üstad Necip Fazıl’ın “Ordu
Millet”ten öte “Millet Ordu” anlayışını benimsediğini hatırlatmakta
fayda vardır. Bu yaklaşımın temelinde, “Cihad farzdır” âyeti ile birlikte
“Beşikten mezara ilim öğrenmek,
erkek ve kadın her Müslümana
farzdır” hadîsi bir yana, Müslümana
sunulan iki büyük yoldan biri halinde, “Ölüp de ölmemek” mânâsının
tecelli ettiği “Şehidlik Şuuru”nun
gerekliliğini yerine getirmektir. Evet,
bir Müslümana hayatta iki büyük yol
sunulmuştur. Bunlardan biri “Ölmeden ölmek”, yani Veli olmak borcu,
diğeri ise “Ölüp de ölmemek”tir ki
bu da Şehidlik makamı borcuna
delalet eder. Birincisinde “Nefs terbiyesi” mânâsı üzerinden “Nefsin
fedası”, ikincisinde ise “Beden terbiyesi” mânâsı üzerinden “Bedenin
fedası” düğümlüdür. Birincisinin
ikincisinden daha zor ve meşakkatli
olduğunu haber veren Nakşi büyüklerinden Esseyyid Abdülhakîm
Arvasî Hazretleri, meâlen, “Nefsin
fedası”nı kendisine şiar edinenlerin
göze alacakları en adi işin “Bedenin
fedası” olduğunu da haber vermişlerdir. Meşhur “Ya ol, ya öl!” mottosunun da çıkış noktasına işaret eden bu

“Alman jimnastiği
hareketi” (Turnverein,
yıl: 1811) olarak
da bilinen “Turnen
Jimnastiği”, Prusya
ordusunun 1806’da
Fransızlar (Napolyon
Bonapart) karşısında
aldığı ağır mağlubiyet
üzerine, bizzat
bu mağlubiyeti
tadanlardan biri
olarak, Friedrich
Ludwig Jahn tarafından
askerî amaçlar için
tasarlanmış paramiliter
veya askerî sporlar
organizasyonu plan,
program ve projesidir.
Spor yoluyla bütün bir
halkın savaşçı ruhlu
yetiştirilmesi esasına
dayanan “Turnen
akımı”nın ana gayesi,
“Millet Ordu” meydana
getirmektir.

durum, ya “Veli olmak” veyahut da
“Şehid olmak” mecburiyetine işaret
etmektedir. “Millet ordu” vurgusu,
Başyücelik Devleti İdealinin öngördüğü makam veya mevki sahible-

rinin aslında “Veli mizacı”nda olan
kimselerden ibaret olduğunu anlamak pek zor olmasa gerektir. Çok
açık ve net söylemek gerekir ki, “Yürüyen Büyük Doğu: İBDA” ruh ve
fikir sistemi, “Velilik mizacı” üzerinden / üzerine kurgulanmış veya bina
edilmiştir. “Velilik bir mecburiyettir”
sözüne özellikle vurgu yapan Büyük
Şahid İBDA Mimarı Mütefekkir
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun
“Ben Kimim?” diye sormak “Ölüm
nedir?” diye sormakla birdir” sözünü
de yine bu çerçevede okumak lazım
geldiğini hatırlatalım ve mevzumuza
tekrardan damardan bir giriş yapmak üzere yolumuza devam edelim.
Dieter Voigt’in “Spor Sosyolojisi” isimli eserinden öğrendiğimize göre, 18. yüzyıl Alman beden eğitimcilerinden pedagog GutsMuths,
“spor kelimesinin kökeni henüz tam
olarak bilinmemektedir” der. Yine
bir Alman pedagog / eğitimci olan
Robert Hessen, özetle, spor kelimesinin Gotik İncil çevirisinde geçen çok
eski bir Almanca kelime olduğunu
ve bugün de aynı anlamı taşıdığını
iddia eder. Fakat Hessen, sözkonusu kelimenin ne olduğu hakkında
herhangi bir bilgi vermez. Hessen
der ki, meâlen, “açık havaya duyulan
özlem, bedenî yetkinlik için gösterilen çaba, Anglo-Norman ırkının haz
duyduğu en derin Germen içgüdüleridir”(2) … Denilebilir ki, sözkonusu
“haz” veya “içgüdü”, her şart altında
insanî olduğundan, muhakkak ki
tüm insanlığı da şamildir. Burada

daha genel bir kavram olması hasebiyle, “bilmek” ve “yapmak”, “oyun”
ve “oynamak” mânâları üzerinden
bizzat “spor”un doğumuna yataklık
eden “oyun” kavramına da özellikle
dikkat çekmek gerekiyor. Öyle ya,
her spor hareketi veya faaliyeti kendi
iç mantığı içerisinde bir tür oyundur,
fakat her oyun bir spor hareketi veya
faaliyeti değildir.
“Açık havaya duyulan özlem” ve / veya “bedenî yetkinlik için
gösterilen çaba”nın “Anglo-Norman
ırkın haz duyduğu en derin Germen
içgüdüleridir” tespiti ile, idman ve
spor kelimeleri arasında doğrudan
veya dolaylı ne tür bir bağlantı veya
ilişki olabilir? Peki, bugün de aynı
anlamı taşıdığı iddia edilen ve Gotik
İncil çevirisinde geçen Almanca kelimenin ne olabileceği hakkında burada ne söylenebilir? Biraz irdeleyelim,
bakalım karşımıza ne çıkacak!
Gotik İncil?.. Yazarından
mütevellid Wulfila İncili olarak
da bilinen Gotik İncil'in çevirisi...
Bu çevirinin bazı kısımları, Gotik
dilinde yazılmış olup, ana metni
günümüze kadar ulaşmıştır. Eski bir
Doğu Cermen dilindeki tek kapsamlı belge olan Wulfila İncil'i, herhangi
bir Cermen dilindeki en eski belgelerden biri olarak kabul edilir.
Gotik: Goth: Got... Got
kavminden biri; kaba adam, barbar
kimse...
Gotlar... Romalılar nezdinde
Barbarlar!.. “Barbar” yakıştırması
“yerleşik hayat”, yani “şehir hayatı
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yaşayan”, diğer bir ifadeyle de kendilerini “medenî” veya “şehir-site”
sakini olarak kabul eden insanlar
karşısında “barbarbar-berberber-bırbırbır” şeklinde konuştuklarından
dolayı, yani ne dedikleri tam olarak
anlaşılamadığından dolayı, diğer bir
ifadeyle de “ilkel hayat yaşayan göçebe insanlar”ı ifade ettiğinden dolayı
“ilkel”, “barbar”, “yaban”, “yabanî”,
“yabancı”, “eşkıya”, “korsan” veya
“fırsatçı” kimseleri ifade etmek için
kullanıldığını bilmek gerekiyor.
Bir önceki yazımızdan kısa
bir özet yaparak bu mevzuyu daha
bir derine taşımak istiyorum. Daha
evvel de söylendiği üzere, Fransızca
Porto kelimesi, “Portekiz'de üretilen
tatlı şarap” kelimesinden alıntıdır.
Fransızca bir kelime olan Porto,
“Portekiz'de bir liman kenti, Oporto” özel adından alıntıdır. Oporto,
İspanyolca’da “liman” mânâsınadır.
Bu kelime, Fransızca “Oportunist”
kelimesine de kök teşkil eder. “Fırsatçı” mânâsında olan Oportunist,
“duruma göre davranan, içinde bulunduğu şartları değerlendirmeyi
bilen (kimse)” mânâsınadır. “Liman
işçileri olarak beliren hamallar”ın
durumunu hatırlatmakta yarar var!
Hamalların durumu, “korsan” ve /
veya “fırsatçı” mânâlarını fazlasıyla
hak ediyor aslında. Yakın zamana
kadar hamal pazarlarının olduğunu
da bilmek gerekiyor bu arada. Şimdilerde bu vazife, “İş ve İşçi Bulma Kurumu”na devredilmiş, ayrı mesele!
“Eşkiya dünyaya hâkim olmaz!” ama,
gel gör ki boynunda kravat, şehre
inmiştir!.. Limana gemi yanaşırsa ne
âlâ, yanaşamaması durumunda ise
işler çok fena!
Porto kelimesi aslında Latince “liman” mânâsına Portus kelimesinden türetilmiştir. Latince kelime
Hintavrupa Anadilinde aynı anlama
gelen yazılı örneği bulunmayan
-pr-tu- biçiminden evrilmiştir. Bu
biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı
örneği bulunmayan -per-2 “geçmek,

geçirmek” kökünden türetilmiştir.
(3) Tam da bu noktada, Portekiz kelimesinin ne mânâ ifade ettiğine bir
bakmak gerekiyor:
Portekiz ismi “kapı, liman,
geçit, yol” mânâsınadır ve Latince
Portus kelimesinden türetilmiştir.
Portekiz'in İber'deki konumu isminin oluşum sebebi olmuştur, denilmektedir. Pasaport, portal, portakal,
air port, eksport, oportünist vd. nice
kelime Portekiz ismiyle aynı kökten
gelmektedir.
Demek ki, Barbarlar olmadan ne
gemi ile yol almak ve ne de liman
işlerinin görülmesi pek mümkün
görünmüyor. Korsancılık ve / veya
fırsatçılık durumları!.. Harb ve hud’a
durumları!.. Hile ve savaş durumları!.. Oyun ve oynama, oyalama ve
oyalanma durumları!
Pr-tu / Per-2 ifadesi 2 per, p'nin
b'ye dönüşümü üzerinden 2 ber, bunun da “berber” dolayısıyla da “barbar” şeklinde okunabilirliği… Berber
veya Barbar: Berberistan veya Barbaristan, dolayısıyla da Berberîler,
yani Barbarların mekânı!.. “Yerleşik
toplumlar” kendilerine dışardan bir
saldırı olması durumunda, bunu
bir “ilkellik” veya “barbarlık” olarak
kabul etmişlerdir. Hakikaten de öyle!
Yerleşik olan insanlara saldırmak da
ne demek?.. Avrupa ve Amerika için
dünden bugüne değişen bir şey yok
sanırım. Hani bunca sömürge ülke
yanında, İBDA Mimarı’nın da bir
tespitiyle, meâlen, “Ta Amerika’dan
gelip topla tüfekle Irak’a demokrasi
getirecek!” Yesinler demokrasinizi!..
Eski Yunan’ı Persler ve Medler, eski
Romalıları ise Gotlar ve Cermenler’in sürekli rahatsız etmeleri neticesinde “barbar” veya “ilkel” kabul
edilmeleri yok mu, eğri oturup doğru konuşmayı gerekli kılıyor.
Latince “liman” mânâsında olan
Pontus kelimesini “sığınak” anlamında okumanın mümkün olduğunu,
“Sığınak” mânâsının anlam genişlemesi üzerinden “İn” veya “Mağara”

mânâsı ile olan ilişkisine, “Mağara”
manasının ise “İlkel”, “Barbar” veya
“Mağara adamı” mânâları üzerinden
ilkin Cermen veya German, dolayısıyla da pek çok şeyi hatırlatmakla
birlikte yazının seyri itibariyle özellikle Gotlar'ı hatırlattığını bir önceki
yazımızda dile getirmiştik. Bu çerçeveden olarak;
“Bar!.. Barbar… Barabar?”… “Ne
anlatıyorsun be? “Barbarbar” konuşamıyor, cahil, vahşi, BARBAR!”
“Barbar” (fr. barbare) kelimesinin doğuşunun, “Acem” veya
“Acemi” ve “Fransız” veya “Frengi”
kelimelerinde olduğu gibi, bir “ötekileştirme” veya “yabancılaştırma”
eylemi veya söyleminin bir ürünü
olduğu çok açıktır. Bu mevzuun
menşeinde, aslında kalb hakikatinde
bitişik ruh ve nefs merkezli “ruh ve
beden (madde)”, “ben ve öteki”, “iç
ve dış”, “yerli ve yabancı” vs. şeklinde
pek çok zıtlık-çatışma durumları
vardır. Aslında bütün kavga, Allah’ın
iki parmağı arasında olan kalb hakikatinde veya sahasında gerçekleşiyor ve bunun zahirdeki temsilcileri
arasında, yani genelde hak ve bâtıl,
özelde ise mümin ve kâfir, daha da
spesifik bir noktaya taşıdığımızda
ise, meselâ sporda iki rakip veya iki
takım arasında vuku buluyor. Meselenin özü de, “zıtların birliği” istikametindeki çabada düğümleniyor.
Bu çabanın ana gayesi, İlk insan ve
ilk peygamber olan Hazret-i Âdem
Aleyhisselâm’dan başlamak üzere
bütün bir Peygamberler tarihinde,
beşer zekâsı veya dünyevî (laik!)
duygu ve düşünce hamulesi itibariyle
de, meselâ ta ki eski Yunan’ın üç büyük kafa adamından biri olarak zâhir
olan / beliren Eflatun’un (diğerleri
Sokrat ve Aristo) ideal devlet plan,
program ve projesi’nden günümüze
değin süreçte kavgası verilen “Zıt kutuplararası muvazenenin üstün nizamı”na ulaşmak veya ulaşabilmektir.
Bütün bir insanlık tarihinde bu gaye
noktasına sadece ve sadece Kur’ân

yorum

ve Sünnet çerçevesinde beliren ve
Allah indinde din olarak seçilen ve
merkezinde bizzat Allah Resûlü’nün
olduğu İslâm’ın “Asr-ı Saadet” dönemi ulaşabilmiştir. Allah Resûlü’nün
“Veda Haccı”nda buyurduğu veçhile,
meâlen, “Zaman devrini tamamlaya
tamamlaya nihai noktasına erişti!”
hadîsidir. Bunun kıyamet öncesi
zaman diliminde bir kerecik de olsa
tekrarına bütün bir insanlığın şahidlik edeceği de haber verilmiştir,
ki; bugünkü “Büyük Kavga” tam da
bu merkezde cereyan etmektedir.
“Yürüyen Büyük Doğu: İBDA” külliyatının çok önemli argümanlarından biri olarak beliren “İslâm, zıt
kutuplararası muvazenenin üstün
nizamıdır” terkibi hükmü üzerinden
söylersek, mesela “Beşer zekasının
sekreteri İBDA” çerçevesinde “Yürüyen Büyük Doğu: İBDA” ruh ve fikir
sistemi’nin ideal devlet plan, program ve projesinin (Başyücelik Devleti ve buna bağlı olarak da Başyücelik
Devleti Birleşik İslâmî Devletler
Topluluğu) bütün bir insanlığa teklif
edilmesinin ana gayesinin ne olduğu,
nisbetinin nerede düğümlü olduğu
çok açık ve seçik bir şekilde herkes
tarafından görünür bir hâle gelir.
Sanskritçe’de “kekelemek, gevelemek” anlamına gelen “barbara/
balbala” kelimesinden türediği düşünülen “Barbaros”u eski Yunanlılar,
“bizden olmayan, yabancı, cahil”
anlamlarında, özellikle de Persler ve
Medleri kastederek kullanmışlardır.
İngilizcedeki geveleme efekti “bla
bla”nın kaynağındaki “to blabber”
fiilinin de, Hint-Avrupa Dil Ailesi
bağıyla bu Sanskritçe kelimeden
gelmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Bu arada, bu barbar mevzuu,
İtalyancada “kızıl sakal” anlamına
gelen ve ilk olarak Oruç Reis’in ve
ardından kardeşi Hızır Reis’in lakabı
olan “Barbaros” (it. barba rossa) ile
karıştırılmaması gerektiğine hassaten vurgu yapıldığını da belirtelim.
(4) Gerçi korsancılık veya fırsatçılık
üzerinden bakmak icab ettiğinde karıştırmamak pek de mümkün gözükmüyor. Diğer taraftan, mesela “kızıl
sakal” ve “berber” manaları üzerinden çok daha farklı, derin ve güzel
noktalara ulaşmak da pek mümkün
gözüküyor. (5) “Sakal” ve “berber”
mevzuunda “traş etmek” mânâsının
“Berzah” ile ilişkilendirilebilir olma
durumu dikkate alındığında, mesela
erkek traşında bıyık ve sakal durumları, meselâ İslâm’da bıyıkların
kısaltılması ve sakalın uzatılmasının
sünnet durumları (üst ve alt, yukarı
ve aşağı, bir ve bin, fert ve toplum,
tasavvuf ve şeriat vs.) ve ara yerde
(Berzah) konuşlanan “boğaz yolu”
olarak “ağız ve dudak” esprisi (Ezan
esnasında Kelime-i Şehadet lafzının
geçtiği yerde Hazret-i Ebu Bekir
R.A’ın iki paşparmağını birleştirip
öpüp gözlerine sürmesi ve İBDA

yorum

Mimarı’nın “Nakşi sırrıdır kavgam!”
mottosu!) ve bunun da dilin, diğer
bir ifadeyle de “ruhun muhafaza”sı
olarak anlam kazanması durumları
vs... Bunu ilerideki bölümlerde bu
mevzuun derinleştirilmesinde bir
ipucu olarak not etmiş olalım!
Eski Yunan’ı tarih sahnesinden silen ve sonrasında onun kültür mirasına konan ve normal şartlar altında
teknik olarak kendileri de “barbar”
olan Romalılar kelimeyi “barbarus”
şeklinde sahiplenmiş ve yabancı
diyarlara “barbaria” demişlerdir. Az
çok günümüzün Mağrip bölgesine
tekabül eden “Berberistan” da, aslen
Romalılar’ın gözünde bir “barbarlar
diyarı” idi.
“Barbara” ismi, dünden bugüne
Avrupa Kıtası’nda popüler bir kadın
ismi olarak halen kullanılmaktadır.
İzmit doğumlu bir Hristiyan azizesinin adı olan “Barbara”, Latincede
“yabancı kadın” yani bir nevi “dişi
barbar” anlamında da kullanılmıştır.
Özellikle ataerkil kültürlerde yabancı
erkek bir tehdit unsuru iken, buna
karşın yabancı bir kadın daha ziyade
egzotik ve cazibe merkezidir. Egzotik
kelimesi, lugatta “çok uzak ve yabancı ülkelerle ilgili ya da böyle ülkelerden gelmiş, getirilmiş” mânâsınadır… Halbuki, “Azize” olduğundan
dolayı, yani iradi olarak erkeklerden
uzak durduğundan dolayı, yani “temiz” kalmak istemekten dolayı, dolayısıyla da erkeğe yabancı olmaktan
ötürü “barbar”, yani “Barbara” veya
“Azize”!..
Bu tür bir “yaban” veya “yabancı” olmak durumu, mesela Rahib
ve Rahibe kültürü ile de doğrudan
ilişkili gözükmektedir. Bir “olması
gereken” olarak değil de, “olan” üzerinden bir değerlendirme yapmak
icab ettiğinde, meselâ “karşı cinsten
uzak durmak” mânâsına bir Rahib,
kadının, Rahibe ise erkeğin yabancısı!.. Ruhun beden üzerinden nefse
“yabancı” olması ile, ruhu temsil
eden erkeğin nefsi temsil eden kadına karşı “yabancı” olması çerçevesinde örgüleştirilen veya şekillendirilen
Hıristiyanlıktaki “Katolik” inancının
köklerine kadar gitmek mümkün gözüküyor. Ama mevzumuz bu değil!
Mevzuumuzla ilişkili olarak şu kadarını da söylemek gerekir ki, meselâ
Ortaçağ Avrupası’nda kadına karşı
olan tutum sadece “Cadılar Bayramı”
üzerinden izahı mümkün değildir.
Engizisyon kültür ocağı olarak da
anlam kazanan Ortaçağ’daki Katolik
Kilisesinin tüm uygulamaları, aslında bir tür “barbar” olmanın da ta
kendisi olarak algılanabilir. Ruhun
beden ile buluşması neticesinde zâhir olan nefsin “yabancı” olarak belirmesi durumu, aslında nefsî isteklerin “barbar” olarak değerlendirilmesini gerektiriyordu. Ama gel gör
ki, “nefs” kavramına sahib olamamanın tabii bir neticesi olarak, Ortaçağ
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Özellikle ataerkil
kültürlerde yabancı
erkek bir tehdit unsuru
iken, buna karşın
yabancı bir kadın
daha ziyade egzotik
ve cazibe merkezidir.
Egzotik kelimesi,
lugatta “çok uzak ve
yabancı ülkelerle ilgili
ya da böyle ülkelerden
gelmiş, getirilmiş”
mânâsınadır… Halbuki,
“Azize” olduğundan
dolayı, yani iradi olarak
erkeklerden uzak
durduğundan dolayı,
yani “temiz” kalmak
istemekten dolayı,
dolayısıyla da erkeğe
yabancı olmaktan
ötürü “barbar”, yani
“Barbara” veya
“Azize”!..

Avrupası’nda büyük bir handikabı
da beraberinde getirmiştir. Meselâ
doğrudan doğruya bedene, dolayısıyla da bedenî olan hemen her
şeye “barbar” muamelesi yapılmaya
başlandı. Medeniliği davet eden veçhesiyle “ruhun yerleşik hayat” olarak
belirmesi karşısında “bedenî” veya
“dünyevî”, diğer bir ifadeyle de “dişil”
olan, bundan dolayı da “kadın” da
dahil hemen her şeye “barbar” muamelesi yaparak karşı olmak durumu
ortaya çıktı. Dolayısıyla da bedenî
bir faaliyet olarak anlam kazanan
beden terbiyesi ve spor faaliyetlerine
de karşı olmak bir zorunluluk olarak
ortaya çıkmış oldu! Bundan dolayıdır ki meselâ Fransa merkezli Ortaçağ Avrupası’nda sadece bedenî olan
değil, doğrudan doğruya ve bizzat
beden hor görülmüştür. Bedeni hor
görmek ve pislik içinde bırakmak
adına yıkanmamak bir yana, yüzme
de dahil tüm beden temrinleri veya
hareketleri şeytan işi olarak algılanmış ve yasaklanmıştır. Hor görülmesi gereken bizzat “nefs” olması gerekirken, İslâm’da ahbes mânâsına “pis,
necis, en pis” olarak telakki edilen
nefsin yine İslâm’da zâti keyfiyeti itibariyle “kâfir” olarak karşılanmasına
karşın, Ortaçağ Avrupası’nda nefsin
plastisite anlayışına kurban edilerek
bizzat bedenin hor görülmesi, tüm
Ortaçağ Avrupası’nı bizzat “barbar”
konumuna da düşürmüş olmaktadır.
“Barbarlık” durumunun mukadder
olduğu yerde “Hiç kimse benim
ayranım ekşi!” diyemediğinden, di-
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yemeyeceğinden, demeyeceğinden
ötürü haliyle herkes kendince haklı!
Bütün zaman ve mekân içerisindeki
belirli bir zaman ve mekânda vuku
bulan hadiselerin ayan olması açısından “Mutlak Fikrin Gerekliği”,
dolayısıyla da “Bütün Fikrin Gerekliliği” nasıl da kendisini en derinden
hissettiriyor. Aksi takdirde kim haklı
kim haksız ara ki bulasın!.. Herkes
ya barbar, veyahut da barabar!.. Olmadı, iki bar’da karşılıklı ve rakip
takımlar halinde toplanmış olarak,
kafayı çektikten veya zıbardıktan
sonra tekrardan barbarlığa yelken
açmak!
Bar, “bira içilen yer”, Porter ise,
“siyah bira” mânâsınadır… “Barbarlar”dan geride kalan bildik mânâda
“bira içilen yer” mânâsına “Bar”lar
mı oldu?.. Bar’larda vakit geçirenler,
sarhoş olmanın da etkisiyle olmalı
ki, süreç içerisinde oyun ve eğlenceyi iş haline de dönüştürmüşlerdir.
Yani bizzat üzerinde bulundukları
oyun ve eğlence işini merkeze alarak
kendilerine muhtelif spor kulüpleri
de kurmuşlardır. “Barbar” olmaktan
kurtulmak adına Medenî olmanın
bir göstergesi hâlinde tarafların
iki ayrı Bar’da mücadeleye devam
etmesi, Medenileşmenin de ötesinde, yerleşik hayata yelken açmanın
sarhoş kusmuğu ile özdeşleştirilmiş
olduğunu da gösteriyor. İki rakip
takım hâlinde bir yanda dünyevî
yani laik olanlar (“nefs”i temsil eden
olarak “kırmızı” renkliler!) bildik
bar’larda biralarını yudumlarlarken,
diğer bir yanda ise ruhban sınıfı
(“ruh”u temsil eden olarak “mavi”
renkliler!) kendi Kiliselerinde şarap
yudumlayarak sporun nimetlerinden
yararlanmanın yolunu bulmuşlardır.
Sporun bizzat kendisi ise tarafların,
dolayısıyla da taraftarların, hâliyle de
tüm muhatablarının kurtarıcısı rolünde! “Putlaştırılmış spor” üzerinden “Sağlık için spor”un kaynağına
da sıradışı bir sorti yapmış olduk!
Dipnotlar
1-Ludwig Jahn’ın hayatını merak
edenler ilgili kaynaklardan takip
edebilirler. Ancak, burada şu kadar
bir bilgi vermeyi gerekli görüyorum.
Napolyon tarafından memleketinin
aşağılandığını düşünen Jahn, jimnastik yoluyla fizikî ve ahlakî güçlerini
geliştirerek vatandaşlarının ruhlarını geri kazanma fikrini tasarladı.
1813'ün başlarında Prusya ordusunda Napolyon'a karşı savaşan gönüllü
bir güç olan ünlü Lützow Özgür Kolordu'nun oluşumunda aktif rol aldı.
Kolordu bir taburuna komuta etti,
ancak aynı dönemde genellikle gizli
serviste çalıştı. Savaştan sonra, devlet
jimnastik öğretmeni olarak atandığı
Berlin'e döndü ve Jena'da öğrenci
yurtsever kardeşliklerinin veya Burschenschaften'in oluşumunda rol aldı.
Popülist bir yapıya sahip, sert, eksant-

rik ve açık sözlü bir adam olan Jahn,
sık sık yetkililerle çatışırdı. Yetkililer
sonunda onun birleşik bir Almanya
kurmayı amaçladığını ve Turner
okullarının politik ve liberal kulüpler
olduğunu anladılar ve Turnplatz'ın
1819'da kapatılmasını sağladılar
ve onu tutukladılar. 1825'te tahliye
oldu, ancak Berlin'in on mil uzağında yaşamaya mahkûm ettiler. Bir
ayaklanma suçlamasıyla Kölleda'ya
sürgün edildiği 1828'deki kısa bir dönem dışında, ölümüne kadar kaldığı
Unstrut üzerinde Freyburg'da ikamet
etti. Freyburg iken, profesör olmak
için bir davet aldı, fakat reddetti.
1840'ta, Prusya hükümeti tarafından
Napolyon'a karşı savaşlarda gösterdiği cesaretten dolayı Demir Haç ile
ödüllendirildi. 1852'de Freyburg'da
öldükten sonra, 1859'da onuruna
bir anıt dikildi. Jahn, 19. yüzyılın
başlarında dört F'nin "frisch, fromm,
fröhlich, frei" ("taze, dindar, neşeli,
özgür") sloganını popüler hale getirdi.
Bir Alman milliyetçisi olarak, Alman
dilini ve kültürünü yabancı etkilere
karşı korudu. 1810'da “Polonyalılar,
Fransızlar, rahipler, aristokratlar ve
Yahudiler Almanya'nın talihsizliğidir”
şeklinde nasıl bir düşüncenin adamı olduğunu açıkça izhar etti. Jahn
bunu yazdığı sırada, Alman devletleri
Napolyon'un önderliğindeki yabancı
ordular tarafından işgal edilmişti.
1817'de Wartburg festivalinde devrimci öğrenciler tarafından gerçekleştirilen kitap yakma eyleminde “yol
gösterici ruhu” olarak görüldü. Peter
Viereck tarafından, ilk Alman romantiklerine Yahudi aleyhtarı ve otoriter
doktrinlerle ilham veren ve ardından
Wagner'i ve nihayet Nazileri etkileyen
Nazizmin manevi kurucusu olduğu
ilan edildi!
2-Dieter Voigt, Spor Sosyolojisi,
çev: Ayşe Atalay, Alkım Yayınları,
İst.1998, s.86
3-https://turkcenedemek.com/kelime/porto/
4-https://nerdengeliyo.com/barbar/
5-“Berberistan“daki “berberi” ile
saç kesen “berber” tabii ki de farklı
kelimeler. “Berber”, Fransızca‘da
“barbier” (tr. okunuşu: “barbiye”) kelimesinden geliyor. Kökeninde Latince’de “sakal” anlamına gelen “barba”
kelimesi var. Yani “berber” aslında saç
değil, sakal kesiyor. Bu durumda “kadın berberi” yerine “kadın kuaförü”
daha uygun oluyor?.. Eski berberler,
bırakın kadın saçı, erkek sakalı kesmeyi; diş çekme, sünnet ve bilimum
cerrahi müdahaleye bile girişiyorlarmış. Eskiden mahallenin tüm sağlık,
hijyen işleri onlardan soruluyormuş!

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını
kaybetti.
BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü
ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız
ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü..." denildi.
Kısaca Özdemir
Bayraktar kimdir?
1949 yılında aslen Trabzon
Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis’in
oğlu olarak Sarıyer’in Garipçe
köyünde doğan Özdemir Bayraktar,
Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun
oldu.
1967’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar,
başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca
İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz’ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans
çalışmasını tamamladı.
Türkiye’nin sanayi sektöründe
öncü rol üstlenen birçok fabrikanın
(Burdur Traktör, İstanbul Segman,
Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar
aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı.
1984 yılında otomotiv sektörüne
yönelik yerlileştirme çalışmalarına
katkı sunmak maksadıyla Baykar
Makina’nın kuruluşunda yer aldı.
Baykar’ın milli ve özgün İnsansız
Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi
atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata

geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat
aşamasından yatırım planlamasına
kadar her aşamada aktif ve lider
olarak yer aldı.
TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini
İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı
2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler
ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.
Ebediyete irtihal etti
Tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybeden Milli Teknoloji
Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar
için Fatih Camii'nde 19 Ekim Salı
günü öğle namazını müteakiben
cenaze töreni düzenlendi. Bayraktar'ın cenaze namazını Diyanet
İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Esma İnci

ÖZDEMIR BAYRAKTAR
HAYATINI KAYBETTI

kültür-saant

Hasan Aycın
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Portre: Gelibolulu Mustafa Âlî
Abdulkerim Kiracı
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin hayatı
diğer âlimlere kıyasla başarısızlıklar, hezimetler ve hayal kırıklıkları
ile doluydu. Alî Efendi müderris ve
kadı olmasına rağmen başta tarih ve
edebiyat olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda eser kaleme almış ve
bazı eserlere ilaveler yaparak onları
tercüme etmiştir. Osmanlı devletinin
zirve diyebileceğimiz dönemlerinde doğan ve hayatını sürdüren Âlî,
macera dolu bir hayat sürmüştür. 16.
yüzyılda yaşamış tarihçi, şair ve çok
yönlü bir ilim adamı olan Gelibolulu
Mustafa Âlî, 2 Muharrem 948 (24/25
Nisan 1541) yılında Gelibolu’da dünyaya geldi. Lakap olarak önce Çeşmî
mahlasını kullanan Mustafa Efendi,
17 yaşında bunu değiştirerek yüce,
ulu anlamına gelen “Âlî” mahlasını
kullanmaya başlamıştır. Böylelikle de
Gelibolulu Mustafa Âlî olarak tanınmıştır. Altı yaşında eğitime başlayan
Mustafa Âlî Efendi, 16 yaşında İstanbul’a gelerek Rüstem Paşa, Haseki ve
Semaniye gibi medreselerde eğitim
almıştır. Hocası Habîb-i Hamîdî’den
Arapça dilbilgisine dair olan Kafiye
adlı eseri okudu. Ayrıca kendisi gibi
Gelibolulu olan Musluhiddin Sürûrî
(ö. 7 Cemaziyelevvel 969/1561)’den
tefsir ve fıkıh eğitimi aldı.
Daha henüz 20 yaşında medrese
eğitimini tamamlayan Mustafa Âlî
Efendi mülazemet görevi sırasında ilk
eseri olan Mihr-ü Mah’ı kaleme aldı.
Bu eseri o dönemde Şehzade olan II.
Selim’e sunmasıyla hayatında büyük
değişikler başladı. Müderris olmak ve
ilim yolunda ilerlemek isteyen Mustafa Âlî için Şehzade’nin kendi divan
kâtibi olması teklifi hayatını farklı
yolda ilerletmesine neden oldu. İki yıl
Kütahya’da Şehzade’nin divan kâtipliğini yaptı (1561/2-1562/3). Bu arada
Şehzadenin lalası Tütünsüz Hüseyin
Bey ile geçinememesi üzerine daha
önce tanıdığı Lala Mustafa Paşa’nın
daveti ile Şam’a gider ve altı yıl onun
divan kâtipliğini yapar. Lala Mustafa
Paşa’nın Yemen’in fethi için görevlendirilmesi ile onunla beraber Mısır’a
gider. Lakin Lala Mustafa Paşa’nın
Yemen’e gitmek istemediği İstanbul’a
bildirilince Mustafa Paşa ile beraber
azledilir. Ancak Lala Mustafa Paşa’nın
İstanbul’a gelerek kendisini tayin ettirmesi ile Mustafa Âlî de Manisa’ya
giderek Şehzade III. Murad’a sığınır.
Şehzadenin aracılığı ile İstanbul’a
gelen Mustafa Âlî, burada, hazırladığı
Heft Meclis adlı eserini Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’ya sunar. Bu eser
vesilesi ile yüksek bir görev bekleyen
Mustafa Âlî’ye Bosna Beylerbeyi Fer-

Alî Efendi müderris
ve kadı olmasına
rağmen başta tarih ve
edebiyat olmak üzere
çeşitli alanlarda çok
sayıda eser kaleme
almış ve bazı eserlere
ilaveler yaparak onları
tercüme etmiştir.
Osmanlı devletinin
zirve diyebileceğimiz
dönemlerinde doğan
ve hayatını sürdüren Âlî,
macera dolu bir hayat
sürmüştür. 16. yüzyılda
yaşamış tarihçi, şair
ve çok yönlü bir ilim
adamı olan Gelibolulu
Mustafa Âlî, 2 Muharrem
948 (24/25 Nisan 1541)
yılında Gelibolu’da
dünyaya geldi.

hat Paşa’nın divan kâtipliği verilir.
Uzun süre burada kalır.
Şehzadeliğinde tanıdığı III. Murad’ın tahta çıkmasıyla (1574) daha
iyi bir vazife için İstanbul’a geldi ve
ona bazı kasideler ile birlikte Zübdetü’l-Tevarih adlı eseri sundu. Umduğunu yine bulamayan Mustafa Âlî
Efendi tekrar Bosna’ya döndü. 1578
yılında Lala Mustafa Paşa Gürcistan
ve Şirvan seferine tayin edilince, onu
Hoca Sadeddin Efendi aracılığı ile
münşi olarak himayesine verilmesini
rica etti. Lalanın bu isteğinin uygun
görülmesi ile iki yıl bu yörelerde vazife aldı. Ayrıca Kafkas toplumları
hakkında bilgi topladı ve daha sonra
bunları Nusretname adlı eserinde
yayınladı.
Başkomutanın mektuplarını kaleme alan ve kendi ifadesi ile fetihnameler yollanan Mustafa Âlî, artık
daha yüksek bir makam bekliyordu.
Buradaki hizmetinden dolayı maliye
defterdarlığı hizmeti isteğinde bulundu ve hatta padişahın beraat ve
fermanlarını hazırlayıp mühürleyen
yüksek devlet görevlisi anlamına
gelen nişancılık görevinin kendisine

verilmesini istiyordu. Bunu da bir
şiirinde dile getirmiştir. Bu arzusuna
da ulaşamayan Mustafa Âlî, Halep
timar defterdarlığına tayin oldu. Bu
vazifeyi altı yıl sürdürdü. Bu görevi
sırasında bir ara Trabzon’a giden ve
daima layık olduğu vazifelerde görev
almak isteyen Mustafa Âlî İstanbul’a
gelip Nusretname ve Câmiü’l-buhûr
adlı eserlerini sunarak bu hedefine
ulaşmak istiyordu. Nişancı veya Mısır’da bir sancak kadısı olma arzusunun gerçekleşmemesinin yanı sıra
Halep’teki vazifesinden de oldu. İki
yıl açıkta kalan Âlî Efendi bu sefer
Erzurum mal defterdarlığına atandı.
Erzurum’daki vazifesinde ancak altı
ay kalabilen Mustafa Âlî akabinde
Bağdat’a mal defterdarı olarak atandı
lakin bu vazifesi de kısa sürdü ve görevden alındı.
İstanbul’a dönen ve bir ara vazife alamayan Mustafa Âlî 997/1588
yılında Sivas Defterdarlığına atandı.
Bu vazifesi de kısa süren Âlî Efendi
sürekli görevden alınması üzerine
“hangi eyalete defterdar olduysam
görevden alınma haberim oraya benden önce varıyor” diyerek şikâyette

bulunmuştur. Yine bir ara boş kalan
Âlî Efendi 1592 yılında Yeniçeri
kâtipliğine getirildi. Bu görevden azledilip daha sonra tekrar aynı göreve
getirildi. 1595 yılında III. Mehmed’in
tahta çıkış törenine dönemin şairleri
ile beraber katıldı ve yeni sultana
kaside sundu. Burada ona, isterse
iki yüz bin akçe has ile emekli edilebileceği bildirildi. Künhü’l-Ahbâr
adlı eserini yazmakta olan Âlî bunu
kabul etmedi ve eserini tamamlamak
için en uygun kaynakların Mısır’da
bulunduğunu belirtti. Mısır Defterdarlığının kendisine verilmesinin
uygun olacağını saraya bildirdi. Daha
önce istediği vazifeleri elde edemeyen
Âlî, yine istediğine ulaşamadı. Sivas
defterdarlığı ve Amasya sancak beyliğine getirildi. Daha önceki vazifeleri
de kısa süren Âlî bu vazifede de kısa
süre kaldı. Aynı yıl içinde Kayseri
sancak beyliğine iki defa atanması
ve toplamda iki ay on gün görevde
kalması Âlî Efendi’nin hayatının nasıl
geçtiğini gösteren en iyi örnektir. Son
olarak Cide sancak beyliğine atanan
Âlî Efendi artık yaşı ve sıhhati sebebi
ile iyi durumda değildi. 1600 yılında
burada vefat etti.
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