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Selâm ile…
Türkiye siyasî, iktisadî, içtimaî ve askerî bakımlardan sancılı bir dönemden
geçiyor. 15 Temmuz’da halk ihtilâlinin
yeni bir merhaleye taşınmasıyla beraber
artık prangalarından kurtulmak isteyen Türkiye, “müttefiklik” ve “dostluk”
martavalıyla senelerce uyutulduğu
ABD tarafından kuşatılmış vaziyette.
15 Temmuz’da suçüstü yakalanan ABD,
II. Dünya Savaşı’ndan bu yana çiftliği
gibi gördüğü Türkiye’yi kaybedeceğini
anladığından son çare olarak memleketimizi bölme derdinde…
15 Temmuz’un ardından Türkiye’deki Amerikan ajanlarının yargılanması
ve Türkiye’nin ABD’nin kontrolünden
çıkmaya başlamasıyla Türk-Amerikan
ilişkileri belki de bugüne kadar hiç
olmadığı kadar gerildi. Papaz krizi,
Halkbank davası, iktisadî saldırılar,
S-400 ve F-35 krizi, Osman Kavala’nın
tutukluluğu gibi meseleler Türkiye ile
ABD arasındaki problemin derinliğini
gösteriyor.
Yakın zamanda yaşanan hadiselere
kuş bakışı göz attığımızda ise ABD’nin
doğrudan yahut maşaları vasıtasıyla
uygulamaya geçirdiği bu kuşatmayı
fark etmek hiç de zor olmasa gerek…
Irak’ın işgalinin ardından ülkeye yerleşen, Suriye’de 2014’ten beri YPG’yi bir
devlet misali baştan aşağı silahlandırıp
donatarak Türkiye’yi doğrudan tehdit
eden bir ordu kuran ABD, bir süredir
memleketimizi Yunanistan ve Karadeniz çevresinden de kuşatıyor.
Türkiye ile ABD ve AB’nin desteğiyle Doğu Akdeniz’de dalaşa giren Yunanistan, ABD’nin bir garnizonu hâline
dönüştürülmüş vaziyette… Bilhassa
Türkiye’nin bünyesinden koparılan bir
parçası olan Batı Trakya’daki Dedeağaç’a
yaptığı askerî yığınağın, her ne kadar
Avrupa’yı Rusya’ya karşı korumak yahut Balkanlarda tatbikat yapmak gibi
sebeplere bağlansa da, Türkiye’yi doğrudan alâkadar ettiği aşikâr. Öte yandan
ABD’nin Romanya'daki üslerinden bazı
birliklerini Bulgaristan'a kaydırması ve
Gürcistan ile askerî anlaşmalar yapması
düşünüldüğünde ABD’nin Türkiye’ye

karşı böyle bir teşebbüste bulunduğu
iddiası kuvvetlenmekte…
Bu askerî hareketliliğin yanı sıra,
iktisadî baskı ve içerideki işbirlikçiler
vasıtasıyla Türkiye’yi zayıflatma çabaları
da tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye’nin ise tüm bu askerî hareketliliğe karşı dikkatini bu yöne çevirerek tedbirler almaya başladığına dair
duyumlar mevcut.
Kapağımızda bu meseleyi işledik ve
“Yunan Erketeliğindeki ABD Ordusuna
Karşı Türk Ordusu Trakya’da Hazırlığa Başlıyor!” manşetini attık. Kapak
mevzumuzu Ömer Emre Akcebe, “Hep
hazır duralım yeni ‘Hazırol’lara…” başlıklı yazısında işledi.
Çakal Carlos, “Türkiye, Venezüella’dan Daha Fazla Saldırı Altında” başlıklı yazısında Türkiye’ye karşı Avrupa
ve ABD’nin baskılarından söz ediyor.
Gazeteci-Yazar Ardan Zentürk ile
bir röportaj yaptık. Zentürk “Millî Tank
Üretebilirsiniz Ama Asıl Mesele Millî
İnsan Yetiştirmektir!” dedi.
Orta sayfamızı Kumandan Salih
Mirzabeyoğlu’nun 1 Kasım 1975 yılında
çıkarttığı dönemine damga vuran Gölge
dergisine ayırdık.
Abdulkerim Kiracı, “Gelibolulu
Mustafa Âlî”nin portresini çizmeye
devam ediyor.
Sinami Orhan, “Bu ‘Yol’ Yol Değil”
başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Osman Temiz, “İdman ve Spor Kelimelerinin İştikak Bilgisi veya Etimolojisi Çevresinde” başlıklı yazı dizisinin
dördüncü bölümüyle devam ediyor.
Mustafa Kökmen, “Jair Bolsonaro ve
Siyasi Çıkmaz” başlıklı yazısında Brezilya’daki siyasî atmosferi değerlendiriyor.
M. Taha İnci, “İstikbali Dinamitlenen Cemiyet” başlıklı yazısında ahlâkî
dejenerasyonun artması hususunda
uyguladığı politikalarla sınıfta kalan Ak
Parti’nin ipin ucunu kaçırdığını işliyor.
Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de bulabileceksiniz.
Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle…
Allah’a emanet olun…
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“Hep Hazır Duralım Yeni 'Hazırol'lara…”
Ömer Emre Akcebe
Türkiye’nin millî güvenliğini tehdit
eder mahiyette iç ve dış menşeili pek
çok hadisenin, olağanüstü derecedeki
bir sıklıkla yaşanmakta olduğuna şahitlik ediyoruz. Tüm bu yaşananları
parça parça haberlerde izliyoruz; fakat
artık yapbozun parçalarının bir araya
getirilmesi ve meydana gelen bütüne
bakılarak yaşanan hadiselerin gerçekten anlamlandırılması gerektiğini
bir zaruret addediyoruz. Bu sebeble
öncelikle içeride ve dışarıda yaşanan
askerî, siyasî ve ekonomik gelişmeleri
bir hatırlayalım.
Yunanistan
15 Temmuz’un başarısızlıkla sonuçlanması ve Türkiye’den kaçarak
Yunanistan’a sığınan Amerikan ajanlarını iade edilmemesiyle beraber
bozulan münasebetler, bilhassa Yunan
tarafının Türkiye’ye karşı kurulan
askerî birliğin kara, hava ve deniz
üssüne dönüşmesiyle beraber iyiden
iyiye kötüleşti ve kötüleşmeye devam
ediyor.
Türkiye ile Yunanistan arasında
Akdeniz ve Adalar Denizi merkezli
yaşanan gerilime ilâveten, son yıllarda Yunanistan’ın ev sahibliğinde
düzenlenen, Amerika, Avrupa ve
onlarla beraber hareket eden Türkiye
düşmanı işbirlikçi Arab ülke askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve
hedefinin Türkiye olduğu son derece
açık olan askerî tatbikatlar son derece
dikkat çekiyor.
Mesela önümüzdeki günlerde
düzenlenmesi planlanan bir askerî
tatbikat için ABD'nin "bugüne dek
görülmemiş büyüklükteki" geniş çaplı
askerî sevkiyatla çok sayıda helikopter,

29 Ekim
1923 - Cumhuriyet’in
ilânı ve
M. Kemal’in Cumhurbaşkanı seçilmesi.
3 Kasım
644 - Hz. Ömer’in
şehadeti

Dedeağaç
İHA, tank, top ve ağır silahı Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na getirecek
olması…
Sevkiyatın amacının Dedeağaç'tan
başlayıp, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa’ya
uzanan bir tatbikat olduğu ifade edilirken, sevkiyatı yapacak USNS Yuma
tipi askeri savaş gemisinin geçen yıl
da benzer bir tatbikat için bölgeye
sevkiyat yaptığı ve getirilen askerî
araçların bir kısmının bölgede kaldığını da unutmamak gerek. Sevkiyat
kapsamında Romeo, Sikorsky, Chinook tipi helikopterler, M1 Abrams
tipi tank dahil olmak üzere çok sayıda
askeri araç ve teçhizatın bölgeye sevk
edileceği belirtiliyor. ABD'nin Atina
Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın "Kasım’da, Dedeağaç'a bugüne dek hiç
getirmediğimiz kadar çok sayıda uçak
ve helikopter ulaşacak." açıklamasından, yapılacak sevkiyatın büyüklüğü
de anlaşılıyor. Böylelikle Yunanistan,
Türkiye düşmanlarının cebhaneliğine
dönüşmüş oluyor.
Arkasına askerî olarak Fransa
ve Amerika’yı alan, bunlarla ortak

Novo Selo Üssü

savunma anlaşmaları imzalayan ve
finansman için de sırtını Almanya’ya
yaslayan Yunanistan’ın dili de tabiî
olarak her geçen gün uzuyor.
Bulgaristan
Gelen haberlere göre Romanya'daki ABD üslerinden bazı birliklerin
Bulgaristan'a kaydırıldığı, Bulgaristan'a giren ABD askerlerinin ise
Türkiye sınırına doğru ilerlediği öne
sürülüyor.
Romanya’dan Bulgaristan’a giren
ABD askerleri, konvoy halinde Bulgaristan’ın Türkiye sınırına doğru
konuşlanıyor. ABD, son bir yılda
Romanya ve Bulgaristan'daki askeri
varlığını artırmaya başlamıştı. ABD,
en büyük asker ve malzeme sevkiyatını da bu yılın şubat ayında yapmış,
Novo Selo askeri üssüne yeni birlikler
yerleştirmişti.
Bulgaristan Savunma Bakanlığı,
bu sevkiyatla ilgili, 120 ABD askerinin hâlihazırda üste bulunduğunu,
80 tankın ve yüzlerce silahlı savaş
aracının daha askeri üsse ulaşacağını
duyurmuştu.
Biraz evvel tatbikat kapsamında

Yunanistan’a geleceğinden bahsettiğimiz askerî sevkiyatın bir kısmının
da Bulgaristan’daki bu birliklere ilâve
edileceğini hesab edecek olursak,
Amerika’nın Bulgaristan’da da ciddî
bir askerî yığınak faaliyeti içinde olduğunu rahatlıkla görebiliriz.
Gürcistan
Öte yandan ABD'nin, Bulgaristan'ın yanı sıra Gürcistan'a da yoğun
askeri sevkiyat yapmakta olduğu gözleniyor. Askerî sevkiyatlar zaman zaman tır şoförlerinin kameralarına da
takılırken, yoğun hareketlilik bölgede
bulunan Türkiye vatandaşlarının da
dikkatini çekiyor.
Suriye
ABD, Suriye'de YPG-PKK'nın
kontrolüne verdiği 500 kilometrelik
koridora yerleşen işbirlikçilerini en
güçlü silahlarla donatmaya devam
ediyor. Pentagon tarafından yüzlerce
tırlık askerî sevkiyatla tahkim edilen
PKK'ya, son olarak, Türkiye'ye karşı
kullanmak üzere uçaksavar füzesi
verildiği bildirildi. ABD'nin, PKK'nın
kullanması için Suriye’nin kuzeyinde
füze üsleri kurduğu ve Ruslarla birlikte PKK'lıları eğittiği de gelen bilgiler
arasında.
Pentagon'un donattığı Suriye sınırımızdaki PKK'ya ABD'nin uçak
savarlar verdiği, uçaksavarların Türkiye'nin güney hava sahasında etkili
olacak şekilde konuşlandırıldığı da
iddialar arasında.
Katalonya Meclisinden İlk Adım
Katalonya özerk yönetim parlamentosu YPG/PKK hakkında yeni bir
karar aldı.
İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim parlamentosu, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü
YPG/PKK'nın ilân ettiği sözde özerk
yönetimi tanıdı. "Katalonya'nın Kürdistan'ın yeniden inşası konusundaki
taahhüdü" başlıklı tasarı, Katalonya
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özerk yönetim parlamentosunda oylandı. Katalonya'da bağımsızlık yanlısı
girişimlere öncülük eden, iktidardaki
koalisyon partilerinden Katalonya
Cumhuriyetçi Solu (ERC), Katalonya için Birlik (Junts) ile dışarıdan
destek aldığı Halk Birliği Adaylığı
(CUP) ve aşırı sol görüşlü Catalunya
en Comu-Podem (ECP) partilerinin
sunduğu ortak tasarı, parlamentodaki
oylamada kabul edildi.
Tasarıda yer alan 4 maddeden
birinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda,
YPG/PKK'nın ilan ettiği sözde özerk
yönetimi de tanıyan Katalonya özerk
yönetim parlamentosu, "Katalan
kurumlarını ve sivil toplum örgütlerini bu yönetimle kurumsal ilişkiler
kurmaya ve dayanışma göstermeye"
çağırdı.
Böylelikle Batı adına ilk adım, Katalonya’dan gelmiş oldu.
F-35 Krizi ve S-400’lerin Önemi
Yukarıdaki tabloya kısaca bir göz
gezdirildiğinde bile görülebileceği
üzere Amerika’nın Türkiye’ye F-35
vermemesi yalnız S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasıyla gerekçelendirilemez ve yine aynı tabloya bakıldığında görülecektir ki, Türkiye’nin
savunma sistemlerini S-400 hava
savunma sistemleri ile tahkim etmesi
son derece stratejik önemi haizdir.
Gri Liste
Türkiye, geçtiğimiz hafta, Ürdün
ve Mali’yle birlikte kara para aklama
ve terörizmin finansmanının engellenmesinde yetersiz kaldığı gerekçesiyle, 1989 yılında G-7 Paris Zirvesi
sonrası kurulan Mâlî Eylem Görev
Gücü (FATF) tarafından gri listeye
alındı.
Kara para aklama ve terörizmin fi-

1 Kasım
1922 - Saltanatın
Kaldırılması.
1975 - O döneme
şahitlik eden her
Müslümanın iftiharla
bahsettiği Gölge
Dergisi’nin çıkışı ve
Kumandan’ın, Mirzabeyoğlu ismini kullanmaya başlaması.
1928 - Türk-İslâm
Alfâbesi yerine Lâtin
Alfâbesi’nin alınması.

nansmanı konusunda yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin yer aldığı
“kara liste”de İran ve Kuzey Kore yer
alırken Türkiye’nin bu yıl eklendiği
yükümlülükleri eksik yerine getirenlerin yer aldığı “Gri listede” Pakistan,
Suriye, Arnavutluk, Myanmar, Yemen, Güney Sudan, Uganda, Senegal,
Burkina Faso, Zimbabve, Nikaragua,
Filipinler, Kamboçya, Haiti, Cayman
Adaları ve Barbados bulunuyor.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF)
mayıs ayında yayınladığı bir rapora
göre Mâlî Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınan ülkelere sıcak
para girişinde millî gelirin (GSYİH)
yüzde 3’üne denk gelen miktarda
azalma meydana gelebiliyor. Bu da
Türkiye için yıllık 23 milyar dolarlık
kayıp anlamını taşıyor.
Türkiye dışarıdan üretici gelsin,
burada ucuza üretim yapmak üzere
yatırım yapsın diye Türk Lirası’nın
değerini düşürmek için uğraşırken,
alınan bu karar ile beraber yatırımcılar haklarında inceleme başlatılma
endişesine itiliyor.
Kıbrıs’a Operasyon
Burada yapmış olduğumuz sıralama arasına sızdırılan bir kasetle Kıbrıs
Başbakanı Ersan Saner’in görevden
edilmesini de eklemesek olmazdı.
Yahudi Devleti’nin bulmuş olduğu
doğalgaz rezervleri ile beraber önemi
artan Doğu Akdeniz’de yaşanan her
hadiseye zaten kulak kesilmek gerekirken Türkiye’nin Akdeniz’deki uzantısı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başbakanına yapılan bu operasyonu göz ardı edemeyiz. Hele ki böylesi
bir operasyonun ısrarla ve yalnız çıkar
amaçlı suç örgütlerine bağlanması,
ayrıca bir dikkat çekici.
10 Büyükelçi’den
Yargıya Müdahale Girişimi
Aralarında ABD, Almanya ve
Fransa'nın da bulunduğu on ülkenin
Ankara büyükelçilikleri iş adamı, hayırsever ve insan hakları savunucusu
kılıklı ekonomik tetikçi Osman Kavala'nın tutuklanmasının dördüncü yılı
vesilesiyle ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Kavala'nın dava sürecinin farklı dosyaların birleştirilmesi ve
beraat kararından sonra yeni davalar
yaratılması yoluyla sürekli geciktirildiğine işaret edilerek bu durumun
“Türk yargı sisteminde demokrasiye
saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelediği” kaydedildi.
Ortak bildiride "Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç,
Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda
Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin
uluslararası yükümlülükleriyle ve
millî kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu
davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
bu husustaki kararları doğrultusunda
Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye
çağrıda bulunuyoruz." ifadesine yer
verildi.
Kısa Bir Mülahaza
Şimdi bu tabloya bakan bir takım
zevat diyor ki, “Amerika Birleşik Devletleri tüm bu yığınakları Türkiye’ye
değil Rusya’ya karşı yapıyor”, “Amerika PKK-PYD’yi LGBT-i haklarını
savunduğu için destekliyor”, “Amerika
F-35’leri biz S-400 aldık diye vermedi”, “Türkiye, istisna olan varlık barışını bilmem kaç kere çıkarttığı için gri
listeye alındı”, “KKTC Başbakanı’nı,
şu konjonktürde, sırf bir adlî vakıa
gerekçesiyle mafya yedi”.
E siz hainsiniz. Yâni hain değilseniz de malsınız, üçüncü bir şık yok.
Bu liste uzamasın diye eklemediğimiz Gezi Olayları, 17/25 Aralık,
Hendek Kalkışması, 15 Temmuz Darbe Girişimi, Halkbank Davası ve diğerlerini toplayınca son derece açık ve
seçik bir şekilde görülüyor ki, Amerika ve Yahudi tarafından Kuzey Afrika
ve Ortadoğu’yu teslim alıp, global
sisteme entegre etmek üzere yeniden
formatlamak ve böylelikle müesses nizamın ömrünü uzatabilmek için işletilen Arab Baharı isimli süreç, tıkandığı
Türkiye’de, gerekirse zor kullanarak
açılmak istenmektedir.
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Amerika da, Yahudi de nihayetinde düşmanımız, hadi onların tüm
bu yaptıklarını bir kenara koyalım da
Türkiye ne yapıyor, dönelim bir ona
bakalım.
Tabiî şartlar içinde, tüm sınırlarının ötesinde bu çapta askerî yığınak
yapılan bir ülkenin, karşı tarafa, “bak
ben seni görüyorum, niyetini kestiriyorum, faturasının da ağır olacağını
peşinen bildiriyorum” demek üzere,
sınırın kendi tarafındaki yığınağı
açıktan arttırması, tahkimatları elden
geçirmesi ve savunma sisteminin caydırıcılığını göstermek üzere onların
yapmış olduğununun birkaç misli
büyük askerî tatbikatlarla bu mesajı
zarflaması icab etmez mi?
Bir diğer taraftan, Amerika, tüm
hareketlerde bulunarak, Türkiye
Cumhuriyeti bürokrasisinde kuruluşundan beri söz sahibi konumda
bulunan, seçilmemiş, İttihatçı kafasındakilere bu şekilde mesaj vermek
suretiyle seçilmiş iktidarın elini zayıflatmak gayesi güdüyorsa, bunun çaresi de yine yukarıda vermiş olduğumuz
hareket tarzında gizlidir. Türkiye’nin
yaptığı gibi bu hazırlıklar el altından
da yapılabilir; fakat milletin de vaziyeti idrak etmesi ve hazır olması
açısından bazen gürültü çıkartmak da
gerekir.
Ayrıca, Türkiye’de ekonomik şartların ne denli güçleştiği hepimizin
malûmu, bunu da defaatle bu sayfalarda dile getirdik; fakat unutulmaması
gereken bir husus var ki, bu sefer
Türkiye’de yaşanan kriz 1990’lı yıllarda yaşananlara benzemiyor. Bugün
dünya çapında yaşanmasına artık kesin gözüyle bakılan finans, üretim ve
lojistik krizi var ve bunun dalgaları ilk
olarak bizim gibi ekonomisi kırılgan,
bağışıklığı zayıf memleketlerin kıyılarında şiddetini hissettiriyor. Global
planda yaşanması beklenen bu çaptaki
ekonomik krizlere bakarken, azdan
az, çoktan çok gideceği hiç unutulmamalı.
Yaşanacakların alametlerini taşıyan tüm bu hadiselere karşı maddî
tedbirler alınması gerektiği kadar
ruhî tedbirler de alınmalıdır ve milletin moral üstünlüğünün yeniden
sağlanmasının yollarına bakılmalıdır.
Nihayetinde bütün maddî tedbirleri
işletecek olan insandır. İnsan ve toplumun maneviyâtını ve bu yüksek
maneviyâtın tesis edilmesi için zarurî
olan maddî faktörleri gözardı edenler, ellerindeki maddî imkânlar ne
kadar geniş olursa olsun kaybetmeye
mahkûmdurlar.
***
Biz, Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun, şehadetinden evvel 1400
gergini mânâsı içinde ikaz ettiği üzere,
Allah’tan lütfedeceği Mucizeyi beklerken, duayı icrada arama şuuru bâki,
hep hazır duruyoruz yeni “Hazırol”lara…” Ya, siz?
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ABD, RUSYA BAHANESIYLE
TÜRKIYE’YI KUŞATIYOR
ABD, Rusya’yı bahane göstererek
Selanik’ten Girit’e, Bulgaristan’dan
Gürcistan’a kadar her yeri silahlandırıyor.
Özellikle Yunanistan’ı “garnizon devlet”
hâline getiriyor. Son süreçte Türkiye’nin
etrafını silahlandırıp asker yığan
ABD, Yunanistan ile Savunma
İş Birliği Anlaşması'nı 5 yıllığına yeniledi.
ABD, Rusya’yı bahane göstererek Selanik’ten Girit’e, Bulgaristan’dan Gürcistan’a kadar her yeri
silahlandırıyor. Özellikle Yunanistan’ı “garnizon devlet” hâline
getiriyor.
Son süreçte Türkiye’nin etrafını silahlandırıp asker yığan ABD,
Yunanistan ile Savunma İş Birliği
Anlaşması'nı 5 yıllığına yeniledi.
Dedeağaç’a yığınla asker ve
askerî teçhizat
Temmuz’da yâni dört ay önce
NATO tatbikatı bahanesiyle Türki-

ye’nin tabiî hinterlandında bulunan
Dedeağaç’a ABD tank ve askerî
araçlarının yığıldığı görülmüş, bu
mesele sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt, Atina'da yaptığı
konuşmada, Dedeağaç’ın Doğu
Avrupa ve Doğu Akdeniz için son
derece ehemmiyetli olduğunu dillendirmişti. ABD'nin Yunanistan
Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ayrıca
yaptığı açıklamada, Atina'nın
Washington ile F-35 savaş uçağı
ve fırkateynlerin satışını görüşmeyi planladığını söyledi. ABD’nin
Türkiye’ye, parasını alıp vermediği
F-35’leri Yunanistan’a satmak istediğini de söylemişti.
Geçtiğimiz hafta da Amerika
Birleşik Devletleri’ne ait zırhlı
sevkiyat gemisi, Yunanistan’ın
Dedeağaç limanına yanaştı. Gemide çok sayıda helikopter, tank,
zırhlı araç ve çeşitli askeri malzeme
bulunuyor. Sevkiyatın Bulgaristan,

Romanya ve Macaristan’ı kapsayan
askeri tatbikat için gönderildiği bilinirken bu tatbikatların hedefinin
kim olduğu ise bilinmiyor.
Suriye ve Irak
Türkiye’yi Batı’dan kuşatan
ABD, üç hafta önce PYD yetkililerini Beyaz Saray’da ağırlayıp, “Biji
Serok Biden”cilere Suriye’de kalma
sözü vermişti. Öte yandan Suriye’nin hemen bitişiğinde Irak’ta da
5 bin 200 ABD askerinin var olduğu biliniyor. Yâni ABD, Türkiye’yi
güneyinden tamamen kuşatmış
bulunuyor.

Gürcistan ile
savunma mutabakatı
En son ise ABD Savunma
Bakanı Lloyd Austin, Gürcistan’ın
başkenti Tiflis’e gitti. Gürcistan
Başkanı İrakli Garibaşvili ile görüşen savunma bakanı “Rusya’nın
Gürcistan işgali”ni kınayarak ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediğini ifâde etti. ABD Savunma
Bakanı Lloyd Austin ve Gürcü
mevkidaşı Cuanşer Burçuladze,
Gürcistan’ın savunma yeteneğinin
etkin biçimde güçlendirilmesiyle
ilgili mutabakat zaptını imzaladı.

ABD KONGRESI’NDEN TÜRKIYE MEKTUBU: F-16 SATMAYIN

ABD'de Kongre üyeleri, Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarının
satışının engellenmesi için Dışişleri
Bakanı Anthony Blinken'a mektup
yazdı.
Euronews’in haberine göre milletvekilleri, Blinken'ı hem yeni F-16
savaş uçaklarının satılmasını hem
de mevcut olanların iyileştirilmesine
karşı çıkmaya çağırıyor.
Mektupta, "ABD, Erdoğan yöne-

timinin ABD yasalarını ve NATO
ittifakının standartlarını ihlal ettiği
için hesap vermekten kaçmasına izin
veremez." deniliyor.
Kongre üyeleri Chris Pappas, Gus
Bilirakis ve Carolyn Maloni'nin mektubuna Helenik Amerikan Liderlik
Konseyi (HALC), Amerikan Yahudi
Komitesi (AJC) ile Ermeni, Hint ve
Kürt örgütleri destek veriyor.
Vekiller, Rusya'dan S-400 aldığı

için CAATSA yaptırımları uygulanan Türkiye'ye F-16'ların verilmesinin Washington'ın politikasıyla ilgili
'şüphe uyandıracağı' uyarısı yapıyor.
"40 adet F-16 savaş uçağı
satın alınması talebi"
Mektuba göre, "Bu ayın başlarında, Türkiye'nin 40 adet Lockheed
Martin F-16 savaş uçağı satın alınmasını ve mevcut savaş uçaklarının
yaklaşık 80'inin modernizasyonunu"
talep ettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan 17 Ekim'de, "yeni F-16'lar
alarak filomuzu genişleteceğiz" demişti.
Mektupta, "Türkiye'nin talebinin
medyada geniş yer bulması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yaptığı
açıklamaların, bu olası satışa muhalefetimizi ifade etmek için yeterli bir
temel oluşturduğuna inanıyoruz."
denildi.
ABD'li milletvekilleri Dışişleri
Bakanı'nı, Ankara'nın Rus S-400 sistemine sahip olmaya devam etmesi
nedeniyle Türk F-16'ların satılmasının risk taşıdığı konusunda uyarıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
ne demişti?
Afrika turu öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin

F-35'ler için yapmış olduğu ödemeye
karşı Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir teklif sunulduğunu aktardı. Erdoğan, "1 milyar 400 milyon
dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir
teklifi söz konusu oldu. Ülkemizin
savunma ihtiyacını gidermemiz gerekiyorsa bu adamları atalım dedik.
Bugünün devamlığı için savaş filomuzu genişletmek için çabalıyoruz.
Yeni F-16'lar alarak filomuzu genişleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı. ABD
ise bunu yalanlamıştı.
CAATSA yasası nedir?
2 Ağustos 2017'de yürürlüğe giren CAATSA yasası, ABD'nin ulusal
güvenliğine "tehdit" olarak değerlendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore'ye
karşı yaptırımların alınmasını öngörüyor.
Yasanın 231. maddesine göre,
Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişilere karşı da yaptırım getirilebiliyor.Bu yaptırımlar,
Rusya Federasyonu için veya onun
adına çalışan kişilerle bilerek "önemli
işlem" yapan gerçek ve tüzel kişiler
için de geçerli olabiliyor.
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'ORGANIZE
İŞLER'
10 ülkenin büyükelçisi, Türkiye'de yargı süreci devam eden
“Kızıl Soros” lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin
bildiri yayınladı.
Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarda bulunan 10 büyükelçinin ülkeleri şu şekilde: Amerika
Birleşik Devletleri, Almanya,
Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç
ve Yeni Zelanda…
10 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:
“Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti.
Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra
yeni davaların yaratılması yoluyla

sürekli geciktirilmesi, Türk yargı
sisteminde demokrasiye saygıyı,
hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini
gölgelemektedir.
Almanya, Amerika Birleşik
Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç,
Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda
Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin
uluslararası yükümlülükleriyle ve
milli kanunlarıyla uyumlu şekilde,
bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği
kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki
kararları doğrultusunda Osman
Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz.”

ERDOĞAN'DAN 'PERSONA NON
GRATA-İSTENMEYEN ADAM' TALIMATI
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
10 ülkenin büyükelçinin Kavala
çağrısı sonrası, “Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. Bu 10
büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen
halledeceksiniz. Bunlar Türkiye'yi
tanıyacak, anlayacak, bilecekler.
Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.”
dedi.
Erdoğan Kavala
İçin Ne Demişti?
Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin Kavala
hakkındaki sorusuna karşılık
sorularına karşılık, “Şimdi AİHM
bir karar almış. Bu Kavala denilen
Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye’yi adeta burada mahkûm etmek
istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu

açıklamayı niye yapar? Bu Soros
artığını savunanlar, bunu nasıl
bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim
bunları ülkemizde ağırlamak gibi
bir lüksümüz olamaz.
Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz
siz? Neymiş? Kavala’yı bırakın.
Sen kendi ülkendeki haydutları,
katilleri, teröristleri bırakıyor
musun? Amerika’sı, Almanya’sı,
hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar
yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar.
Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur, ‘yargı bağımsızdır.’
Sizde yargı bağımsız da bizdeki
yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı,
bağımsızlığın en güzel örneklerini
veriyor.” ifadelerinde bulundu.

BÜYÜKELÇILER ÇARK ETTİ
ABD'nin ve bazı ülkelerin Ankara büyükelçiliklerinin Viyana
Sözleşmesinin 41. maddesine ilişkin
yaptıkları açıklama, Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı
açıklamada, “ABD, 18 Ekim tarihli
açıklamaya ilişkin bazı sorunların
yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik
İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder.” ifadesini kullandı.
Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri
Kanada, Finlandiya, Danimarka,
Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de
resmi hesaplarından paylaşmış ya da
retweet etmişti.
Twitter’dan yapılan 41. Madde
vurgulu açıklamalar Türk kamuoyunda da müsbet karşılandı ve bir
“geri adım” olarak yorumlandı.

41. Madde Nedir?
1. Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel
gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan
ve bağışıklıklardan yararlanan her
şahsın görevidir. Anılan Devletin iç
işlerine karışmamak da bu şahısların
keza görevidir.
2. Gönderen devlet tarafından
kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi
olunan bütün resmî işler, kabul eden
Devletin Dışişleri Bakanlığı veya
mutabık kalınacak başka Bakanlık
ile veya aracılığıyla yürütülür.
3. Misyonun binaları, misyonun
bu Sözleşmede belirtilen görevleri
veya diğer genel uluslararası hukuk
kuralları veya gönderen ve kabul
eden Devlet arasında yürürlükte
olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:
BÜHTANDAN GERI DÖNÜLMÜŞTÜR

NEW YORK TIMES: 10 BÜYÜKELÇININ
ARDINDA ABD VAR
New York Times gazetesi, 18
Ekim'deki 10 elçi açıklamasının
ardında Biden yönetiminin olduğunu
yazdı. Haberde, istenmeyen kişi ilan
edildiğinde, bireyin ev sahibi ülkeyi
terk etmesi gerektiği anlamına geldiği
ifade edildi.
Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşarak
S-400 hava savunma sistemi satın aldığı ve ABD ile bu nedenle çatıştığını
yazan haberde ayrıca, gelecek ay, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

da bulunduğu 160'tan fazla dünya
liderinin yer alacağı iklim değişikliği
konferansı COP26'ya ev sahipliği
yapacak olan İngiltere'nin mektubu
imzalamadığı vurgulandı. New York
Times'ın Carlotta Gall tarafından
kaleme alınan haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diplomatlar için
yaptığı “Türkiye'yi bilmeli ve anlamalılar. Bunu yapmadıkları gün gidecekler.” açıklamasına da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Kabine toplantısının
ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan 10 ülkenin Ankara
Büyükelçiliği tarafından yapılan
açıklama sonrası yaşanan krizle
ilgili konuşmasında "Bugün büyükelçiler tarafından yapılan yeni
bir açıklama ile yargımıza yönelik
bühtandan geri dönülmüştür. Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine
uyulacağı taahhüdüne bağlılıklarını söyleyen bu büyükelçilerin
Türkiye'nin egemenlik konusundaki beyanlarında daha dikkatli
olacağını umuyoruz. Milletimizin
hassasiyetlerine uymayanların bu

EMPERYALIST POSTALI YALAMAYA ALIŞKIN
CHP’LILER BILDIĞINIZ GIBI

Türkiye'nin Libya'da sınırı
aştığını, Suriye'de meşru olarak yer
almadığını, Karabağ'a 'cihatçı' gönderdiğini, Doğu Akdeniz'i gerdiğini

söyleyen ve son olarak Mavi Vatan
kavramını hedef alan CHP Genel
Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz,
şimdi de 10 ülkenin büyükelçisinin

yapmış olduğu ortak bildiriyi savundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden
açıklama yapan Çeviköz, “Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin
istenmeyen adam ilan edilmesi
Türkiye'nin uluslararası alandaki
yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının
bu hatadan dönülmesi için gereğini
yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir.”
dedi.
Bir kullanıcının “Peki 10 büyükelçinin Türkiye’nin içişlerine karışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?”
diye sorduğu soruya Çeviköz, “Kimse
Türkiye’nin iç işlerine karışmamıştır,
karışamaz. İnsan hakları bu devirde
hiçbir ülkenin iç işi değildir. Osman
Kavala ile ilgili durum AİHM’nin kararıdır. Bunu uygulamak anayasamızın gereğidir. 10 Büyükelçi dostça bu
yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır.
Anlayana!” cevabını verdi.

UŞAKLAR AĞLAMAYA BAŞLADI
Büyükelçiliklerin yayınladıkları
bildiriyi geri çekmesinin ardından
Nevşin Mengü ve Şirin Payzın gibiler
‘gazeteciler’ ile bu memleket ile hiçbir alakası olmamasına rağmen uzun
yıllar Türkiye’yi yurtdışında temsil
eden monşerler büyük üzüntüye kapıldı.
10 Batı ülkesinin büyükelçilerinin
Osman Kavala üzerinden içişlerine
karışma teşebbüsü Türkiye’nin “istenmeyen adam ilan ederiz” restinin
ardından Batı ülkelerinin Viyana
Sözleşmesi 41. Madde vurgulu
açıklamasıyla sonuçlandı. Olan ise

uşaklara oldu. Başta Şirin Payzın ve
Nevşin Mengü olmak üzere muhalif
kisveli işbirlikçiler hep bir ağızdan
ağlamaya başladı.
Şirin Payzın “Madem yaptığının
arkasında durmayacaksın cezaevindeki bir mağdur üzerinden ne diye
diplomasi oyunu oynarsın... ABD ve
AB ülkeleri Kavala’yı malzeme edip,
beceriksiz işlerle iktidarın sorumsuz
politikalarına su taşıyorlar.” diyerek
Batılı efendilerine teessürlerini bildirirken Nevşin Mengü ise “Olan
Osman Kavala’ya oldu” dedi.

ülkede barınamayacağını da söylemek istiyoruz." dedi.

ABD DIŞIŞLERI:
GERI ADIM ATMADIK
ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Ned Price, Erdoğan'ın
10 ülkenin büyükelçilerine
yönelik, "Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimse
bu ülkede barınamaz" sözlerinin 'not edildiğini' bildirdi.
Price 18 Ekim'de Osman
Kavala'ya yönelik açıklamanın Viyana Sözleşmesi'nin 41.
maddesiyle tutarlı olduğunu da
belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “ABD
olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız.
Herhangi bir anlaşmazlığı
gidermek için diyalog kurmaya
devam edeceğiz.” dedi.

SCHMID: TÜRKIYE
AVRUPA KONSEYI
ÜYELIĞINDEN
ÇIKARILMALI
Almanya'da Yeşiller ve
Hür Demokrat Parti (FDP) ile
koalisyon görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Parti'nin
(SPD) dış politika uzmanı Nils
Scmid Alman RBB Radyosu'na
yaptığı açıklamada "zor diplomatik çalışmalar yürütüldüğünü ancak sonunda Erdoğan'ın
geri adım attığını" ifade etti.
Osman Kavala için "derhal
tahliye edilmesi" yönündeki
kararını dile getiren Schmid,
"Türkiye bu kararları uygulamamakta ısrar ederse Avrupa
Konseyi üyeliğinden çıkarılması kaçınılmaz olur" dedi.
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Türkiye, Venezüella’dan Daha Fazla Saldırı Altında
Carlos (S. Muhammed)
Bütün dünyayı etkisi altına alan
ve birçok değişikliğe sebep olan
koronavirüs salgını hakkında biraz
konuşmak gerekiyor. Milyarlarca
insanın hayatını etkileyen virüs milyonlarca insanın hastalanmasına ve
hayatını kaybetmesine sebep oldu.
Ben aşı oldum; fakat hapishanede
olmasına rağmen aşı olmayanlar var.
Cezaevinde salgın sonrasında kısıtlama ve yasaklarla tedbirler alındı,
hastalığa yakalanmasanız dahi bu
kısıtlamalar ve yasaklara uymak zorundasınız. Bir seneden uzun süredir
bu şekilde devam ediyor. Bu sadece
bana yönelik bir şey değil, herkes
için vaziyet aynı. Bazı yasaklar yasal
olmasa da içişleri yöneticileri tarafından bir sistem oluşturuldu.
***
Bugünlerde Türkiye hakkında
Avrupa medyasında haberler yoğunlaştı. Türkiye’nin geçerli sebeplerle

2 Kasım
1952 - Abdülaziz Bekine
Efendi’nin vefatı.
2012-Salih
Mirzabeyoğlu, ruhî ve
psikolojik durumunun
incelenmesi için
Bakırköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları
Hastahanesine sevk
edildi. Yapılan
tetkikler neticesinde
sağlıklı olduğuna
dair rapor verilerek yeniden Bolu F-Tipi
Cezaevindeki
hücresine nakledildi.
1839 - Tanzimat’ın ilânı.
1918 - Musul elimizden
çıktı.

tutukladığı Osman Kavala hakkındaki kararından vazgeçmesi isteniyor. Türk hükümetine karşı oluşan
nefreti görebiliyorsunuz. Türkiye
hükümeti, kimsenin ajanı olmayan
sayılı hükümetlerden biri. Hatta Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen
Rusya’dan taktik silahlar aldı ve bu
mesele etrafında hararetli tartışmalar
yaşandı. Bir NATO üyesinin en büyük düşmanından silah alması birlik
için bir utanç vesilesi olmalı. Türkiye
Venezüella, Küba, Nikaragua gibi
ülkelerin muhatab olduğu emperyalist saldırganlığın daha şiddetlisine
maruz kalıyor. ABD’nin Müslüman
görünümlü ajanları ve diğer ajanları
ülkede tekrar hâkim olmaya çalışıyor.
Ümid ediyorum, Türkiye’nin gerçek
Müslümanlardan oluşan hükümeti
onların manipülasyonlarına ve tekrardan devleti ele geçirme teşebbüslerine müsaade etmez, bu defa dürüst
insanlar zafere ulaşır.
Türkiye’nin başında sadece aktüel
politika açısından değil, siyasî tarih
açısından da çok önemli bir lider
bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti
kurulduğundan bu yana gerçekleşen
en ehemmiyetli hadiseler Erdoğan
döneminde vuku buluyor. Türkiye
NATO üyesi olmasına karşın bazı
pürüzler ve çatışmalar yaşasa da
Rusya ile ilişkilerini geliştiriyor.
Emperyalistlerin desteklediği ırkçı
Ermenilerle karşı karşıya geldi ve
Karabağ’da zafer elde ettiler. Birinci
Dünya Savaşı sırasında çok acı çeken
Ermeniler, yine manipülasyona gelerek Türkiye’nin o dönemden beri iktidara gelen ilk bağımsız hükümetine
saldırdılar. Belki Atatürk de bağımsız
bir liderdi, denilebilir. Atatürk ile
Erdoğan’ı kıyaslamak istemiyorum,
yanlış anlaşılabilir; fakat o öldükten
sonra özellikle II. Dünya Savaşı’nın

Bugünlerde Türkiye
hakkında Avrupa
medyasında haberler
yoğunlaştı. Türkiye’nin
geçerli sebeplerle
tutukladığı Osman
Kavala hakkındaki
kararından vazgeçmesi
isteniyor. Türk
hükümetine karşı oluşan
nefreti görebiliyorsunuz.
Türkiye hükümeti,
kimsenin ajanı olmayan
sayılı hükümetlerden
biri. Hatta Türkiye, NATO
üyesi olmasına rağmen
Rusya’dan taktik silahlar
aldı ve bu mesele
etrafında hararetli
tartışmalar yaşandı.

ardından Türkiye, ABD’nin kontrolü
altına girdi. Türk ordusunun büyük
kısmı vatansever olmasına rağmen
devlet kurumları ABD’nin başını çektiği Batılı devletler tarafından işgal
edildi. Akıllı bir siyaset izleyen Erdoğan bu işgali ortadan kaldırmaya
teşebbüs etti. Daha önce söylediğim
üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
hâlâ hayatta olması dahi bir mucize
aslında. Bundan sonraki süreçte de
kendisine dikkat etmeli; çünkü onu
öldürmek isteyeceklerdir. Türk halkı
güçlü durmalı.

Şimdi Türkiye’nin yeni de olsa
milliyetçi unsurlardan müteşekkil
güçlü bir ordusu olduğunu görüyoruz. Türkiye tam bağımsız bir ülke
hâline gelmeye başlıyor. Türkiye’nin,
Müslüman olduğunu iddia eden bazı
devletlerle ilişkilerini tekrar tekrar
gözden geçirmesi gerekiyor. Müslüman olduğunu iddia eden diyorum,
çünkü bazı devletler sadece Müslüman numarası yapıyor. Mesela Suudi
Arabistan kraliyet ailesinin kökeninin Yahudi olduğunu biliyoruz.
İsrail ile iyi ilişkileri var. Türklerin ve
Kürtlerin yüzde 99’u ise vatanperver
insanlar ve Filistin davasına destek
veriyorlar.
Her zaman söylediğim gibi, neler yaşanacağını bilmiyoruz, sadece
tahmin etmeye çalışıyoruz. İnşallah
bu kötü dönem sona erecek ve güzel
şeyler yaşanacak.
***
Benim vaziyetime gelirsek; mücadeleme devam ediyorum. Bilindiği
üzere geçtiğimiz ay birkaç gün süren
bir mahkemem oldu. Isabelle bu duruşmada iyi iş çıkardı; fakat ben altı
davadan mahkûm edilmiş birisiyim.
Türk avukatlarımla da gurur duyuyorum. Özel şartlar altında hayatta
kalmaya çalışıyorum. Özellikle pandemi ile beraber hayat şartlarım iyice
zorlaştı. Neler olacağı tahmin edilemiyor, tüm tedbirlere rağmen salgın
sona ermiyor. Anlaşılan o ki, aşılar
da herkesin bünyesinde koruma sağlamıyor. Oysaki özel ilaç şirketleri
aşı satışından milyonlarca dolar kâr
ediyor. Bu şartlar altında mücadelemizi devam ettirmemiz gerekiyor.
Her şeyin en iyisini temenni edip en
kötüsüne hazırlıklı olmalıyız…
Allahü Ekber!
23.10.2021

röportaj: faruk hanedar
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ARDAN ZENTÜRK:
MILLÎ TANK
ÜRETEBILIRSINIZ AMA
ASIL MESELE MILLÎ INSAN
YETIŞTIRMEKTIR!
ABD’nin başını çektiği Batılı
ülkeler, Osman Kavala ile alakalı
açıklamayı niçin yaptı?
Esasında Türkiye’de biraz hafıza
noksanlığı olduğunu ifade etmeliyim.
Çok yakın tarihte yaşanmış açıklama
ve gelişmeleri bile unutan bir medyaya ve siyasi kimliğe sahibiz. 11 Şubat
2021 günü Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yaptı ve bu açıklamada Osman
Kavala davasının mesnetsiz iddialara
dayandığını, çeşitli nedenlerle uzatıldığını, insan hakları ve hukuk açısından uygulamada çok ciddi bir hata
zinciri oluşturduğunu resmen ifade
etti. Aynı açıklamada esas dikkat
çekmek istediğim nokta şu ki; ikinci
paragrafta ABD vatandaşı Dr. Henry
Barkey için bu davada ortaya atılan
iddiaların tamamen asılsız olduğuna
ve Dr. Barkey için açılan bu davanın
bir an önce bitirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır gibi çok ciddi ve sert bir
uyarı da vardı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin açıklamasını dört paragraflık bir açıklamayla
yanıtladı. Bence bu açıklamadaki
güzel yönlerden biri “Türkiye’de bir
darbenin elebaşlığını yapmış şahsı Pensilvanya’da misafir eden bir
ülkenin Türkiye’ye verilecek adalet
dersi yoktur” denmesiydi. Nedense o
dönemde bu çok sert, çok detaylı ve
resmen Türkiye’nin adalet sistemine
“mesnetsiz iddialar” ile saldıran açıklama çok gündem olmadı, unutuldu.
Eğer Erdoğan, bu son meseledeki
büyükelçilere cevap vermeseydi
büyük ihtimalle yine unutulacaktı.
Fakat ilk açıklamadan sonra Kavala
davasında ABD’nin istediği uygulama
üç duruşmada da gerçekleşmedi ve
en son duruşmada tahliye talebi yine
reddedildi. Duruşma 26 Kasım 2021
gününe ertelendi. Bu arada Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi bu konuyla ilgili yaptığı toplantıda Kavala
davasında Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) kararlarının
uygulanmaması halinde -ki mesnetsiz bir iddiadır- Türkiye’ye karşı 30
Kasım itibariyle yaptırım uygulanacağını ifade etti. Büyük ihtimalle
zaten eğer bu açıklama yapılmasaydı
Osman Kavala 26 Kasım’daki duruşmada tahliye olacaktı.
Bu organize bir işti değil mi?
Şimdi ABD liderliğindeki bu 10

Amerika’nın Türkiye’de
sürekli kavga araması,
Türk yargısındaki
bu davaların bir an
önce beraatlerle
ve tahliyelerle
sonuçlandırılarak
ABD derin devletinin
Türkiye’de çevirmiş
olduğu emperyalist
manevraların ört pas
edilmesini sağlamak
içindir. O yüzden
geri adım atılmış
gibi gözüken bir
açıklamada bile
içimizde yetişmiş ve
yerleştirilmiş Amerikan
fiili ajanı kimliği taşıyan
birtakım emekli
büyükelçi, gazeteci
ve akademisyenlerin
büyük üzüntü duyması
ABD derin devletinin
Türkiye’de ne kadar
güçlü bir şekilde
örgütlenmiş olduğunun
da açık bir örneğidir.
Bu nedenle milli bir
tank üretebilirsiniz,
milli bir elektrikli araba
da üretebilirsiniz;
ama önemli olan milli
insanlar üretmektir.

devlet esasında ya o tahliyeyi zora
soktu yahut da tahliye olması halinde
hükümete karşı muhalefetin eline
yeni bir iddia temin etti. Yani pazarlık sonucu Erdoğan, Osman Kavala’yı
tıpkı Rahip Brunson gibi bırakmak
zorunda kalacak iddiası. Neresinden
bakarsanız bakın bir stratejik akılla
karşı karşıyayız. Çok önceden planlanmış adımları günü geldiğinde atan
bir stratejik akıl. Buna Türkiye’nin
taktik ve günlük çıkışlarla cevap vermeye çalışması giderek siyaseti ve
devleti sıkıştırır.

Viyana Sözleşmesi’nin 41. Maddesine bağlı kalınacağının söylenmesi bir geri adım mıdır?
Özellikle hükümete yakın medyanın, bu son açıklamayla ilgili, devletler Osman Kavala konusunda sanki
büyük bir zafer kazanılmış gibi bir
hava oluşturmuş olması ama bunu
yaparken de 26 Kasım’da olabilecekleri hiç hesaba katmamış olması dikkat
çekicidir. Demek ki Türkiye’de medya
kuruluşları stratejik bir akıl tarafından yönetilmemekte, ancak günü
kurtarmanın telaşını yaşamaktadırlar.
ABD’nin üç davada geri adım atması imkansızdır. 1- Osman Kavala,
2- Selahattin Demirtaş, 3- Enver Altaylı. Bu üç davanın herkesin gözden
kaçırdığı ortak özelliği ABD derin
devletinin yargılanıyor olmasıdır.
ABD derin devleti tarihinde ilk kez
15 Temmuz 2016 sonrasında suçüstü
yakalandığı için bir NATO müttefiki
ülkenin mahkemelerinde yargılanmaktadır. Bu davalar ve tahliyeler
ABD derin devletinin talepleri doğrultusunda sonuçlanmadığı takdirde, ABD dost ve müttefik Amerika
söylemlerine rağmen Türkiye-ABD
ilişkileri asla düzelmez ve ABD Türkiye’ye ne bir kuruş kredi verir ne
de bir mermi, silah ve mühimmat
transferi yapar. ABD, bugün Türkiye’de derin devleti yargılanan bir devlettir. Amerika’nın Türkiye’de sürekli
kavga araması, Türk yargısındaki bu
davaların bir an önce beraatlerle ve

tahliyelerle sonuçlandırılarak ABD
derin devletinin Türkiye’de çevirmiş
olduğu emperyalist manevraların
ört pas edilmesini sağlamak içindir.
O yüzden geri adım atılmış gibi gözüken bir açıklamada bile içimizde
yetişmiş ve yerleştirilmiş Amerikan
fiili ajanı kimliği taşıyan birtakım
emekli büyükelçi, gazeteci ve akademisyenlerin büyük üzüntü duyması
ABD derin devletinin Türkiye’de ne
kadar güçlü bir şekilde örgütlenmiş
olduğunun da açık bir örneğidir. Bu
nedenle milli bir tank üretebilirsiniz,
milli bir elektrikli araba da üretebilirsiniz; ama önemli olan milli insanlar
üretmektir. Türkiye’nin bu konuda
zafiyeti olduğunu hepimiz görüyoruz.
Bu hafta İran ve Irak sınırlarını
gezdiniz. Nasıl bir manzara ile karşılaştınız?
İran ve Irak sınırını gezdim.
Sebebi çok açık. Genç meslektaşlarımın yapmadığı bir şeyi yaptım.
Irak-İran-Suriye sınırları elek ya ifade edilenlere göre, acaba hakikaten
öyle mi diye gittim, baktım. Her yer
tutulmuş. Türkiye’de medya yok. Biri
yalan bir görüntü atıyor ortaya senin
ülkenin medyası ve siyaseti o sahte
görüntüyü yiyor. Hükümete yakın
medya var ya, Erdoğan’a karşı kripto
kumpasçıdır! Durup dururken Erdoğan’ı yıkacaklar.
Vakit ayırdığınız için teşekkür
ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
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FATF, TÜRKIYE’YI ‘GRI LISTEYE’ EKLEDI
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri
olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurdu.
Mali Eylem Görev Gücü
(FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını
engellemede eksikleri olduğu için
Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini
gerektiren gri listeye alındığını
duyurdu.
Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve OECD'ye
(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü) bağlı kurum, bu hafta
düzenlenen Genel Kurul'da alınan
kararları bugün bir basın toplantısıyla duyurdu.
Buna göre en son 2019'da yapılan değerlendirmede bu alanlarda
bazı eksiklerinin olduğu vurgulanan Türkiye, yakından takip
edileceği anlamına gelen gri listeye
girdi.
FATF Başkanı Marcus Pleyer,
basın toplantısında Türkiye'de
bankacılık ve emlak sektörleri ile
değerli maden ticareti yapanlar
gibi farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.
Pleyer, "Türkiye karmaşık kara
para aklama vakalarıyla etkin bir
şekilde başa çıktığını ve Birleşmiş
Milletler'in terör organizasyonu
olarak tanımladığı IŞİD ve El Kaide gibi örgütlerin mali finansmanına soruşturma açmakta kararlı
olduğunu göstermelidir." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ise
Türkiye'nin gri listeye alınmasının
hak edilmeyen bir sonuç ortaya
çıkardığını belirtti ve “Bundan
sonraki süreçte FATF ve ilgili tüm
kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği

bu listeden en kısa sürede çıkması
sağlanacaktır.” ifadesi kullanıldı.
Ürdün ve Mali de listeye girdi
Gri listede yer alan diğer 23
ülke arasında Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi
ülkeler bulunuyor.
Bu kararla beraber Türkiye,
kurumun Uluslararası İşbirliği İnceleme Grubu tarafından izlemeye
tabi tutulacak. Türkiye dışında bu
toplantı sonunda Ürdün ve Mali
de gri listeye alındı. Botsvana ve
Mauritius ise gri listeden çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
geçen temmuz ayında yayımladığı genelgede FATF tavsiyelerinin
dikkate alınarak, Türkiye'de Suç
Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede
ve Müsadere Uygulamalarında
Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)’nin hazırlandığını
duyurmuştu.

Yabancı yatırımda azalma
gözleniyor
IMF'in yaptığı bir araştırmaya göre gri listeye alınan ülkeler,
yabancı yatırım çekmekte zorluk
yaşıyor.
Araştırmanın yazarlarına göre
gri liste, sıcak para olarak tabir
edilen bir ülkeye giren portföy
akışının azalmasına sebep oluyor. Sıcak paradaki bu azalma bir
ülkenin GSYH'sının yüzde 3'ü
oranında gerçekleşiyor, benzer bir
azalma doğrudan yabancı yatırım
oranında da gerçekleşiyor.
"Varlıkların dondurulmasında iyileştirme yapılmalı"
FATF, 2019 yılında Türkiye'ye
dair yaptığı değerlendirmede "terörizmle ve kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasıyla ilişkili varlıkların
dondurulması" tarafında iyileşmelerin yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Türkiye'nin son yıllarda kara
para aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili kanunlarını ve
düzenlemelerini güçlendirdiği
aktarılmış; ancak kara para aklama
soruşturmalarının sayısının çoğaltılması gerektiğini belirtmişti.
2019 yılındaki raporda bu alanda çok az sayıda hüküm verildiği
ifade edildi.
Terörizmin finansmanı açısından ise Türkiye'deki yetkililerin
sadece terör zanlılarının elindeki
varlıkların tespit edilmesinde rol
oynadığı aktarılmış, ancak bu varlıkların toplanması, mali hareketin
önüne geçilmesi, fonların kullanılmasının engellenmesi açısından da
önlem alınması gerektiği vurgulanmıştı.
2019'daki değerlendirmede
Türk yetkililerin yabancı mevkidaşlarıyla işbirliği ve bilgi paylaşımında verimli olduğu ifade edildi.
Türkiye'deki bankaların ise
suçlara ilişkin mali işlemlere dair
iyi bir anlayışının olduğu, ancak
terörizmin finansmanıyla ilgili bu
kadar gelişmiş bir kavrayışının
olmadığı belirtilmişti.
Finansal sistem dışında kalan emlakçı ya da değerli maden
ticareti yapan kişiler gibi farklı
aktörlerin ise maruz kaldıkları risk
açısından yeterli bilgisinin olmadığı kaleme alınmıştı.
Finans sektörünün ve diğer
sektörlerin denetiminin gelişmiş
olduğu, ancak kurallara uyulmaması takdirinde uygulanan yaptırımların etkili olmadığının altı
çizilmişti.

FED BAŞKANI: YÜKSEK ENFLASYON GELECEK YILA KADAR SÜREBILIR

A

BD Merkez Bankası (Fed)
Başkanı Jerome Powell,
bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda
olduğunu, yüksek enflasyonun ise
gelecek yıla kadar sürebileceğini
ifade etti.
Powell, Uluslarası Ödemeler
Bankası (BIS) ve Güney Afrika
Merkez Bankasının (SARB) Yüzüncü Yıl Konferansı'nda konuştu.
Arz tarafındaki kısıtların daha
da kötüleştiğine dikkati çeken
Powell, "Arz kısıtları ve yüksek
enflasyonun beklenenden daha
uzun süre devam etmesi, gelecek
yıla kadar sürmesi muhtemel ve

aynı şey ücretler üzerindeki baskı
için de geçerli" dedi.
Powell, söz konusu kısıtların
azalması ve istihdam kazanımları-

nın artmasıyla enflasyonun hedefe
yaklaşacağını belirterek, "Enflasyonun sürekli olarak yükselme riskini görseydik, kesinlikle araçlarımı-

zı kullanırdık" diye konuştu.
Fed'in politikasının çeşitli sonuçlar için konumlandırıldığından
emin olunması gerektiğini vurgulayan Powell, "Ekonomi beklendiği
gibi gelişirse gelecek yılın ortasına
kadar tamamlanacak varlık alımlarımızı azaltma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.
Varlık alımlarını azaltma zamanın geldiğini düşündüğünü belirten Powell, faiz oranlarını artırma
zamanın ise geldiğini düşünmediğini kaydetti.
Powell, sabırlı olunması ve iş
gücü piyasasının iyileşmesine izin
verilmesi gerektiğini söyledi.
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MERKEZ BANKASI FAIZ INDIRDI DÖVIZ FIRLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirdi.
TCMB, 23 Eylül'de politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası, politika faizini 200 baz
puan düşürerek yüzde 16'ya indirdi.
TCMB, 23 Eylül'de politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde
19'dan yüzde 18'e indirmişti.
Faiz indirimi kararı sonrası Dolar/TL kuru artmış; kurdaki yükseliş trendi Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile
görüştükten sonra Merkez Bankası
Başkan Yardımcıları Semih Tümen,
Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden alması sonrası
sürmüştü.
BDDK Başkan Yardımcısı Taha
Çakmak, TCMB Başkan Yardımcısı; Prof. Dr. Yusuf Tuna ise PPK
üyesi olarak atanmıştı.
TCMB Başkanı Şahap Kav-

BENZINE IKI GÜN ARKA ARKAYA ZAM!

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde
getiriyor.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın
(EPGİS) yaptığı duyuruya göre, 26
Ekim’den itibaren geçerli olmak
üzere benzinin litre satış fiyatına
28 kuruş zam yapıldı. 25 Ekim’de
de benzine 44 kuruşluk zam
gelmişti.
Dergimizi baskıya hazırladığımız 26 Ekim günü ajanslara düşen
ikinci zam haberine göre, fiyat
artışının ardından benzinin litre
satış fiyatı İstanbul’da ortalama
8,36 liradan 8,64 liraya, Ankara’da
8,47 liradan 8,75 liraya, İzmir’de

ise 8,47 liradan 8,75 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre
küçük değişiklikler gösteriyor.
Motorin ve LPG için henüz
yeni bir zam kararı bulunmuyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, akaryakıtta vergilerin
azaltılması yoluyla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasını önleyen eşel mobil sistemi 2022'de de
devam edecek. Fiyat artışlarının
bir kısmı ÖTV'den karşılanarak
satış fiyatına yansıtılmayacak.

cıoğlu, mart ayında göreve gelmesi
sonrası “Politika faizini güçlü
dezenflasyonist etkiyi muhafaza
edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam
edeceğiz.” demişti.
Dolar ve altın rekor kırdı
Kararın açıklanmasıyla piyasalar hızlandı, dolar ve altın rekor
kırdı. Karar öncesi 9,29 seviyesinde bulunan dolar, kararla birlikte

9,49'a fırlayarak tüm zamanların en
yüksek seviyesini gördü. Dolardaki
yükselişe paralel olarak hareket
eden altının gram fiyatı ise kararla
birlikte 532 liradan 541 lira seviyesine yükselerek 6 Kasım 2020'deki
rekorunu tazeledi. 25 Ekim Pazartesi günü 9,76 seviyelerini gören
dolar/TL kuru, dergimizi baskıya
hazırladığını saatlerde 9,50 civarında seyrediyor.

AVRUPA’DA EV FIYATLARI SON 1 YILDA
EN FAZLA TÜRKIYE’DE ARTTI

Türkiye’de son dönemde ev
fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.
Avrupa’da son 1 senede ev fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülke
açık ara Türkiye oldu.
AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre Avrupa’da konut ve kira ücretleri son
yıllarda artış eğiliminde. 30 ülke
içinde artışın en çok görüldüğü
ülke ise Türkiye. Buna göre 2020
ile 2021 yılları 2. çeyrek arasında konut fiyat endeksi 172,9’dan
223,4’e yükseldi. Bu da Türkiye’de
ev fiyatları yüzde 29,2 arttığını
gösteriyor. 27 AB ülkesinde ise
artış oranı yüzde 7,3’te kaldı.
30 ülke içinde ikinci sıra yüzde
16,1 ile Estonya yer alıyor. Bu ülkeyi yüzde 15,6 ile Danimarka ve

yüzde 14,5 ile Çekya oldu. Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden
Almanya’da ise ev fiyatları yüzde
10,9 arttı. Artış oranı Fransa’da ise
yüzde 5,7 oldu.
Diğer bazı ülkelerdeki artış
oranları ise şöyle: Hollanda (yüzde 12,8), Macaristan (yüzde 11,9),
İsveç (yüzde 10,9), Bulgaristan
(yüzde 9,1) ve Portekiz (yüzde
6,6)
Ev fiyatları Kıbrıs’ta yüzde 5
düştü
30 ülke içinde ev fiyatlarının
düştüğü tek ülke ise yüzde 4,9 ile
Kıbrıs oldu. Bunun dışında en
düşük artış yüzde 0,4 ile İtalya ve
yüzde 2,7 ile İngiltere’de yaşandı.
Ev fiyatları Romanya’da yüzde 3 ve
İspanya’da yüzde 3,3 yükseldi.
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Salih Mirzabeyoğlu, Gölge dergisiyle Müslümanların
ayaklanışını, eziklikten arındırılışını ve yenilenişini
sağlar. “İslam’da kavga yoktur, slogan yoktur,
ideoloji yoktur.” diyen zihniyete karşı İslamcı
mücadelenin nasıl yürütüleceğini, Üstad Necip
Fazıl’ın Büyük Doğu ideolojisine göre fikir-eylem
misyonu içerisinde gösterir. Gölge, Akıncı Güç
ve daha sonra İBDA fikriyatına nisbetle çıkan
dergilerde Büyük Doğu aksiyon ruhunu gençliğe
aşılanır. Sonraki dönemlerde Salih Mirzabeyoğlu,
Necip Fazıl’ın büyük iltifatına mazhar olur.

M

emleketin sağ ve sol gruplar
arasındaki kavgadan dolayı
yangın yerine döndüğü,
gençliğin bunların peşinden sürüklendiği bir dönem olan 1970’li yıllar...
O zamanlar Kumandan Salih Mirzabeyoğlu 20’li yaşlarda. Üstad Necip
Fazıl’ın Büyük Doğu ideolocyasına
nisbetle “İnsanımız ve İnancımızın
Kavgası” mottosuyla 1 Kasım 1975
yılında Gölge dergisini çıkarır. İlk
sayının manşeti de hiçbir zaman eskimeyecek, her an taze kalacak bir
manşettir: “Çağlar Üstü Mutlak Fikir’e
Doğru”…
Mirzabeyoğlu yola çıkış maksadını
da “Dava çilekeşinin hamurkârlığını
yaptığı gençliğe; ‘neredesin’ aksi seda
gibi tekrarlayıcı ‘neredesin?’ cevabıyla
değil, ‘Murad edilenin gölgesi kabul
edilebilirsek buradayız,
hedefimiz aslı
gibi olmaktır
de-

mek niyetiyle çıktık.” takdimiyle ifade
eder.
Mirzabeyoğlu, Gölge dergisiyle
Büyük Doğu ideolojisi çizgisinde olduğunu gösterir, “Aksiyona dönüşmeyen fikir topluluğu kendi içinde çürümeye ve çözülmeye başlar” diyerek
akının başladığını duyurur. Dergide
“Akıncı” kavramı sıklıkla kullanılırken Gölge dergisinin hemen hemen
tüm sayılarında “Akıncı” vurgusu
vardır. Nitekim daha sonra teşekkül
edecek olan “Akıncılar” teşkilâtı da
Gölge dergisi etrafında zuhur eder;
bu bakımdan Kumandan Salih Mirzabeyoğlu “Akıncılar”ın isim ve mânâ
babasıdır.
Filipinler, Eritre, Filistin akıncılarının haberleriyle İslâm dünyasında
verilen mücadeleyi Anadolu’ya ilk
olarak Gölge dergisi taşır. Dünyada
olup biten hadiseleri yorumlar,
haberleştirir ve Türkiye’yi haberdar ederken
aksiyoner ruhun
Anadolu’da yeniden
neşvünema bulmasını sağlar. 1975’de
yayın hayatına
başlayan Gölge dergisi iki
dönem olarak
toplam 14 sayı
yayınlanır ve
yayın hayatı
1978’e kadar
sürer.
İlk Sayıda Yer
Alan Yazılar
Gölge dergisinin ilk sayısında
Yeşil

Enternasyonale Doğru, Kapitalizm'in
Bölgeci Revizyonizmi Üzerine, Devrim Üzerine, Hodini'lik ve Alt Çene
Meselesi, Zengibar Müslümanları Kan
Ağlıyor, Ahmed Muhammed El-Lemki, Balkan Müslümanları, Akıncı Baş
Kaldırırken, Dünya Akıncıları, Filipinlerden Gelen Ses, Moro Akıncıları
ve Kıbrıs Müslümanları ve Gerilla
Stratejisi başlıklı yazılar yer alır.

Müslümanları
Ayağa Kaldıran Dergi
1975 yılında, sağ ile sol arasında
kalmış olan Müslüman gençleri militan çizgiye Gölge dergisi çeker. Müslümanların artık sağ ile sol arasında
bir tercih yapmasına
gerek kalmamıştır;
çünkü İslâmcı
mücadelenin
aksiyon plânında
pratiğini ortaya
koyan bir yapı
doğmuştur. Bu
sayede o dönem ve
sonrası için Müslümanlar haklarını
yaptıkları eylemler
üzerinden aramayı
öğrenir. Mesela; Yüksek İslâm Enstitüsü
boykotları Gölge kadrosu
çevresinde filizlenen ve hak arama
mücadelesinin nasıl olacağını tüm
Müslümanlara gösteren en önemli
örneklerden biridir.
Gölge dergisi, Müslümanlara fikir
ve eylem geleneği kazandırır. Gölge
dergisi, fikirde kuşatıcı; eylemde ve
cesarette vurucu; sloganda öncü; teknik olarak da, kapağı kuşe kağıda basılı, A4 ebadında ve yüksek tirajlı bir
dergi olarak örnek teşkil eder.
Gölge dergisinin bu hareketliliği, Akıncı Güç dergisinin efsane çıkışını sağlar ve
gençliği toparlayarak aksiyoner halde devamlı diri ve taze
tutar.
Gölge’nin Misyonu
Salih Mirzabeyoğlu, Gölge dergisiyle Müslümanların

ayaklanışını, eziklikten arındırılışını
ve yenilenişini sağlar. “İslam’da kavga
yoktur, slogan yoktur, ideoloji yoktur.”
diyen zihniyete karşı İslamcı mücadelenin nasıl yürütüleceğini, Üstad Necip Fazıl’ın Büyük Doğu ideolojisine
göre fikir-eylem misyonu içerisinde
gösterir. Gölge, Akıncı Güç ve daha
sonra İBDA fikriyatına nisbetle çıkan
dergilerde Büyük Doğu aksiyon ruhunu gençliğe aşılanır. Sonraki dönemlerde Salih
Mirzabeyoğlu, Necip
Fazıl’ın büyük iltifatına mazhar olur.
Allah Resulü’nün
kötülüklere karşı ilk
olarak el-fiil ile mücadele edilmesi
konusundaki
işaretini
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LGE
emir telakki etmiş, gerekeni gerektiği
yerde yaparak aksiyon halinde “İslam’a muhatap anlayışın olanca hakikatiyle görünmesi davası”nı vermiş,
Üstad’ın İdeolocya Örgüsü’nü tatbik
fikriyle pratiğe geçirmiştir.

mız röportajlarda Gölge dergisi
hakkında şunları kaydeder:
“1970’li yıllar hem sağ hem
sol açısından sığ bir zeminde,
verimsiz itiş-kakışların yaşandığı
yıllardı. İslâmî kesim en koyu
hamaseti retorik hâline getirip
fikir yerine propaganda üretmeyi
mesele konuşmak zannederken, Türk solu da militarizme
dayanmayan bir sol hareket olabileceğini hiç aklına getirmedi.
Bunların tek istisnası, resmî
ideolojinin nasıl aşılacağının
arayışı içinde olan tek hareket
Salih Mirzabeyoğlu’nun Gölge dergisiyle başlattığı hareket
oldu. Gölge Dergisi’nin çıkışında
‘Muradımız aslı gibi olmaktır, şu
anda gölgeyiz.’ diyorduk. Gölge
Dergisi’nin çıkış sebebi Büyük
Doğu’ya layık olabilmekti. Bunu,
ilk sayımızla birlikte ilan ettik.”

Necip Fazıl:
Salih’in mi Bu Mısralar?
Yalçın Turgut, Gölge Dergisi’nden
sonra çıkarılan Akıncı Güç dergisinin
olduğu dönemde Salih Mirzabeyoğlu
ile birlikte Erenköy’e Üstad’ı ziyarete
gider. Yalçın Turgut, hadiseyi şöyle
anlatır:
“Gittiğimizde, yemek masası gibi
bir şey vardı. Onun üzerinde Akıncı
Güç dergilerini koymuş çocuklar.
Gelip gidenler, artık kimse. Bir de
Gölge Dergisi’yle beraber verdiğimiz
50x70 posterler vardı. Öyle, katlı duruyorlardı. Renkleri Üstad’ın dikkatini çekti; “Nedir bunlar?” dedi. Oturdu
masasına, aldım posterleri, “Üstad’ım
Gölge Dergisi’yle beraber verdiğimiz
posterler.” dedim. Gözü yaşlı olan
posteri gördü ilk önce. Meşhur, “Sen
Eritre’desin çocuk, sen Moro’da, sen
yıllarca zulmedilensin…” diye devam
eden mısralar… “Oku” dedi bana.
Başladım okumaya, bitti. Üstad’a nazar ettim ki, göz pınarlarında yaşlar

birikmiş. “Salih’in mi bu mısralar?”
dedi. “Evet” dedim. “Müthiş” dedi…”
Üstad’ın Akıncı Güç ve Gölge
dergilerini okuduğunu ve bu dergiler
için “Bunlar Büyük Doğuların dergileri!” dediğini aktaran Yalçın Turgut,
o günün şartlarında böylesi dergileri
çıkarmanın çok güç olduğunu fakat
derginin acayip bir maya tutturduğunu, o mayanın da Salih Mirzabeyoğlu’nun süzmüş olduğu fikir olduğunu
ifade eder.
İslamcı Gençlikte
Uyanış Oldu
1978 yılında II. döneminde Gölge
dergisinin idare müdürlüğünü yapan
Kazım Albay, Gölge dergisinin komünizm ve faşizm arasında sıkışan gençliğe alternatif bir yol olduğunu söyler
ve şunları aktarır:
“1975 yılında başlayan üniversite
hayatımda siyasî atmosfer yüksekti.
1975’te Gölge dergisinin çıkışından
habersiz, ancak onun militan çizgi-

sinden etkilenmiş olarak oturduğum
bölgede gençleri teşkilatlandırıp
kendinden zuhur halinde eylemlere
geçiyor ve “akıncı” ismini kullanıyorduk. O zamanlar İslâmcı gençlikte bir
uyanış söz konusu olup rejimin onlara
reva gördüğü ikinci sınıf insan (gerici)
muamelesini reddediyor ve meydan
yerinde söz sahibi olmak istiyordu.
Ülkücü-komünist kamplaşmasında
ise birinin yedeğine girmek istemeyip kendi isim ve mânasıyla zuhur
etmenin yollarını arıyordu. O zaman
mukaddesatçı gençlik için Necip Fazıl, İslâmcı mücadelenin yolunu açan
“Üstad” olup Erbakan Hoca ise MSP
ile siyasî bir önderlik sunuyordu. Mukaddesatçı gençliğin bir zuhuru olarak
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsündeki
boykotların asıl mânası da rejim tarafından kendisine biçilen pasifizm
gömleğini yırtmasıydı. Gölge kadrosu
ile birlikte bu boykotların her safhasında aktif olarak bulundum.”

Derleme: M. Taha İnci | Tasarım: Oğuz Can Şahin - Yusuf Kacır

“Gölge Dergisinin
Çıkış Sebebi Büyük Doğu’ya
Layık Olabilmekti”
Gölge dergisinin temsilciliğini ve
çizimlerini yapan Yalçın Turgut, 2021
yılında Baran Dergisi ve Aylık Dergisi’ne yaptığı-
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hatırat

Portre: Gelibolulu Mustafa Âlî - II
Abdulkerim Kiracı
Geçtiğimiz hafta seyahatler ve
hayal kırıklıkları ile dolu bir hayat
geçiren Gelibolulu Mustafa Âlî’nin
(1541 – 1600) biyografisinden bahsetmiştik. Şimdi de onun düşünce dünyasına bir adım atabiliriz. Medrese
mezunu olan ve müderris olmak isteyen Âlî Efendi ne müderris ne kadı
olarak vazife alabilmiştir. II. Selim’in
şehzadeliği sırasında başladığı divan
kâtipliği ile beraber uzun süre çeşitli
yerlerde, çeşitli vazifelerde bulundu.
Hayatı fırtınalı geçen ve sürekli görev
yeri değişen Alî Efendi müderris ve
kadı olmamasına rağmen başta tarih
ve edebiyat olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda eser kaleme almış ve
bazı eserlere ilaveler yaparak onları
tercüme etmiştir. Bunda onun güçlü
bir öğrenme arzusunun, sağlam sorgulayıcı yanı ile beraber sürekli ilim
meclislerinde bulunmasının etkisi
vardır.
Tarih Görüşü
Âlî, bu alanda başta Kunhü’l-Ahbar, Nusretname, Fursatname, Nadirü’l-meharib, Heft meclis, Fusul-u
Hall’ü’Akd ve Usulü Harc’ü Nakd,
Hâlâtü’l-Kâhire mine’l-Âdâti’z-Zâhire
olmak üzere çeşitli tarihi konularda
eserler kaleme almıştır.
Ona göre tarih; geçmiş milletlerin ve toplumların başından geçen
olayların gelecek nesillere ibret olması için aktarılmasıdır. O daha çok
tarihin faydası üzerine durmaktadır.
İlim ve sanat sahibi geçmiş kimselerin
davranışlarından öğüt alınacak bilgileri okumak gerekir. Bunlar büyük
peygamberlerin hayat hikâyeleri,
şeyhlerin ve velilerin haberleri ile
bilginlerin ileri gelenlerinin görüşleri olduğundan bunların okunması,
tesbih çekmek ve vaaz dinlemek gibi
ibadettir. Böylelikle geçmişlerin ruhaniyeti ile sohbet edilerek onların
güzel ve yararlı hikâyelerinden ibret
alınarak, içinde yaşanılan dünyanın
geçiciliği bilinerek, uyanık bulunması sebebiyle, mutluluğu kazanmak
mümkündür. Ayrıca karşılaşılan zor
durumlarda tarih insana önderlik
eder. Çünkü tarihteki birçok geçmiş
olaylar ve örnekler sebebiyle o işe bir
çare bulunur ve büyüklerin ma’nen
yol göstermeleri onların yaptıklarını
öğrenmek suretiyle kabil olur. Ayrıca
peygamberler, evliyalar, bilginler gibi
tarihî-büyük şahsiyetlerin içine düştükleri belalı ve sıkıntılı durumların
insanlar tarafından öğrenilmesi keder
ve sıkıntıların dağılmasına vesile olur.
Diğer bir husus ise tarih ilmine sahip olan bilginler, ilmî tartışmalarda
karşılarındakine üstün gelmişlerdir.

Hayatı fırtınalı geçen
ve sürekli görev yeri
değişen Alî Efendi
müderris ve kadı
olmamasına rağmen
başta tarih ve edebiyat
olmak üzere çeşitli
alanlarda çok sayıda
eser kaleme almış ve
bazı eserlere ilaveler
yaparak onları tercüme
etmiştir. Bunda onun
güçlü bir öğrenme
arzusunun, sağlam
sorgulayıcı yanı
ile beraber sürekli
ilim meclislerinde
bulunmasının etkisi
vardır.

İnsanlar için dünyayı sadece görerek
öğrenmek mümkün değildir. Zaten
buna ömür de yetmez. Başta ilim
ve sanat olmak üzere, insanlar tarih
vasıtasıyla görerek öğrenemediklerini öğrenirler. Tarih ilmini okumak
herkes için gerekli olmakla beraber
özellikle de padişah ve idareciler için
farz ve vacip derecesinde ehemmiyetlidir. Böylelikle onlar yaptıkları icraatlarında iyilik ve kötülük hususunda
geçmişten örnek alırlar.
Tarihin önem ve faydalarına değinen Âlî tarihçiler için de uyarılarda
bulunmaktadır ve tarihçide olması
gereken vasıfları sıralamaktadır. Öncelikle tarihçi olan kimse sağlam bir
akideye, temiz mezhebe sahip olmalıdır. Harici ve Şii görüşlere kapılarak
taassup içerisinde olanların yazdıkları
ile sahte hikâyeleri nakletmekten
sakınmalıdır. Tarihçinin vazifesi
hadiseleri bir hakikat içerisinde yansıtmasıdır. Yazılan mevzu düşman
hakkında da olsa yalan yanlış iftiralara kalkışmayıp, olan ne ise o yazılmalıdır. Olayların saptırılmadan ve
abartılmadan nakledilmesini savunan
Âlî Efendi buna uymuş, daha önceki

tarihçilerin eserlerindeki bilgileri
nakletmiştir.
Tarih eserlerini yazarken daha
önce yazılmış iki yüz civarında tarih
eserini kullanmıştır. Zikredilen kaynaklar arasında Kur’an, Hadis kitapları, daha önce yazılmış tarih, biyografi
ve ansiklopedik eserler, ahlâk, siyaset,
coğrafya, hukuk, edebiyat gibi sahalardan eserler vardır. Taberî, İbnü’l-Esir, İbnü’l-Kesir, Adudündin el-Îcî,
Diyarbekrî faydalandığı tarihçilerden
birkaçıdır. Kendisinden sonra gelen
meşhur tarihçilerden Peçevî, Nâima,
Solakzade, Hezarfen Hüseyin Çelebi
onun eserlerinden yararlanmıştır.
Âlî’nin Edebî Yönü ve Şairliği: Divan şiirinin zirve dönemi olan ve Fuzulî (1556), Bâki (1600), Rûhî (1605),
Taşlıcalı Yahya (1582) gibi birçok
meşhur şairin yetiştiği bir dönemde
Âlî kendisini edebiyat alanında da
göstermiştir. Bu alanda manzum
ve mensur olmak üzere birçok eser
vermekle beraber Arapça, Farsça ve
Türkçe divanları vardır. Başlıca edebî
eserleri Mihr-ü Mâh, Mihr-ü Vefâ,
Tuhfetü’l-Uşşâk, Vâridatü’l-Enîka
Lâyihatü’l-Hakika, Riyâzü’s-Sâlikîn,

Sadef-i Sad-Güher, Gül-i Sad-Berk,
Bedî’ü’r-Rukûn’dur.
Âlî Efendi yukarıda da zikrettiğimiz birçok divan şairi ile ya medresede arkadaşlık etmiş ya da daha sonra
dostluk kurmuştur. Özellikle de arkadaşı şair Bâki onda büyük hayranlık
uyandırmış ve edebi yönünün gelişmesine yardımcı olmuştur. Âlî’nin
edebi yönüne katkı sağlayan başka
bir etken ise onun divan kâtibi olarak
şehzâde II. Selim’in yanında vazife
almasıdır. Çünkü; II. Selim şiiri seven
ve şairleri himaye eden birisi idi. Kütahya’da şehzadeliği sırasında himayesinde yirminin üzerinde şair bulunuyordu. Âlî Efendi de burada başta şair
Fazli (öl. 971/1563) ve Nihânî mahlası
ile tanınan Turak Çelebi olmak üzere önemli kişilerle dostluklar kurup
onlarla edebî-ilmî meclislerde bulundu. Diğer şairler ile arasında tatlı bir
rekabet oluştu. Edebiyat meclislerini
çok seven Âlî, Sokullu Mehmed Paşa
tarafından Bosna’ya görevlendirilmesi
üzerine İstanbul’daki edebî ortamdan
ayrılacağından olayı çok üzülmüştür.
Bosna’ya görevlendirilişi bir nevi sürgün olarak görmüştür.
Edebî eserlerinde dikkat çeken bir
husus da sosyal ve siyasî meselelerdir.
Onun sosyal ve siyasî meseleleri bu
kadar zikretmesinin sebebi yaşadığı hayal kırıklıklarıdır. Genç yaşta
kendisini kâmil bir şekilde geliştiren,
Osmanlı devlet yönetimindeki liyâkat
sistemine güvenen Âlî kendisini layık
gördüğü ve arzuladığı makamlara bir
türlü ulaşamamıştır. Ayrıca sürekli
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azledilmesi de onda farklı bir ruh
halinin meydana gelmesine neden
olmuştur. Bunların yanı sıra imparatorluğun hemen hemen her köşesinde vazife olması sonucu ülkedeki
siyasî ve sosyal sıkıntıları gözlemlemesinin de etkisi vardır.
Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi
Mustafa Âlî’nin Nushatü’s-selatin
Mehasinü’l-Adab, Mevaidü’n-Nefâis
fi Kavaidi’l-Mecâlis, Hakâyiku’l-Ekâlim ve Sad Kıssa ve Sad Hisse adlı
eserleri sosyal hayat, ahlak ve siyasete dair eserlerinden bazılarıdır. Âlî
devletin çeşitli bölgelerinde çeşitli
vazifeler almış biri olarak hem devlet
yapısını iyi kavramış hem de Osmanlı toplumunun yaşantısını gözlemlemiştir. Çeşitli alanlarda birçok
eser veren Âlî bu eserlerde ahlâk ve
siyasete dair görüşlerini ifade etmiştir.
Nushatü's-selatin eserinde ise
eski İran ve İslâm siyasetname geleneğinin izleri vardır. Bu bakımdan
siyasetname türünde bir eser olarak
değerlendirilebilir. Verilen örnekler
İran ve İslâm tarihindeki şahsiyetlerdir. Bununla da yetinmeyen Âlî
hem kendi döneminden, hem de
kendi hayatından örnekler vermektedir. Mezkûr eserinin bir bölümünü
de kendisine yapılan haksızlıklara
ayırmıştır. Hal böyle olunca eserinde
en çok vurguladığı adalet, hukuk,
liyakat gibi kavramlar olmuştur. O,
bu kavramları Osmanlı Devleti’nin
temeli görüyordu. Verdiği nasihatler

genellikle bu kavramlar üzerindendi.
Başta sultan olmak üzere devlet
yöneticilerinin atadıkları veya terfi
ettirdikleri kişilerin kalem gibi doğru ve kâğıdın yüzü gibi ak olması
gerektiğini vurgular. Önceki büyük
sultanların etrafında ilim ehlinin
bulunduğunu, dolayısıyla ilim ehline
önem verilmesi ve devletin önemli
mevkilerinde istihdam edilmesi gerektiğini belirtir. Çünkü âlimler padişahın gören gözü, tutan eli olurlar.
Âlî’ye göre devleti ayakta tutan
iki unsur vardır. Bunlar ordu ve
halktır. Bu iki unsur birbirine bağlıdır. Ordu için gerekli olan hazinenin
kaynağı halk olduğu için padişah
halka eziyet ve sıkıntı çektirmemelidir. Kendisini halka sevdirmelidir.
Onların can ve mal güvenliği sağlanmalıdır. Hazine de gereksiz yere
harcanmamalıdır. Halkın faydasına
olacak sosyal yapılar inşa edilmeldir.
Ehil olmayana ve rüşvetle devlette
görev almak isteyenlere rağbet gösterilmemelidir. Rüşvet bir mülkün
yıkılmasının sebebidir. Devlet yönetiminde görev alan birisi mevkiini
yükseltmek için çalışmalı, gayret
göstermeli bu şekilde ilerlemelidir.
Kaynakça: Bekir Kütükoğlu ve
Ömer Faruk Akün. "Âlî Mustafa
Efendi". DİA; İDA;

Sudan'da Ömer el-Beşir'e
yapılan darbe sonrasında iktidara gelen Batı yanlısı hükümet,
bağımsızlık yanlısı bazı askerler
tarafından iktidardan indirildi.
Halk bu hadiseyi memnuniyetle
karşılarken başta ABD olmak
üzere Batı dünyası hadiseden teessür duyduklarını beyan etmekte
gecikmediler.
BMGK'dan şaşırtan hız
Dünyada mazlumlar katledilirken sessiz kalan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),
bugün Sudan konulu acil bir
toplantı yapacak.
Aynı kaynaklara göre, oturum
İngiltere, İrlanda, Norveç, ABD,
Estonya ve Fransa’nın talebi üzerine yaptı.
Kültür ve Enformasyon
Bakanlığı, dün sabah saatlerinde
Başbakan Abdullah Hamduk’un
yanı sıra geçiş hükümetinde bazı
bakanlar ve ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı parti liderlerinin ordu tarafından gözaltına
alındığını ve bilinmeyen bir yere
götürüldüğünü açıkladı.
Sudan Egemenlik Konseyi
Başkanı Orgeneral Abdulfettah
el-Burhan, dün sivil ve askerlerden oluşan Egemenlik Konseyi ve
hükümeti feshederek olağanüstü
hal (OHAL) ilan ettiğini açıkladı.
Burhan ayrıca, anayasal belgenin bazı hükümleri üzerindeki
çalışmaların askıya alındığını
duyurdu.
Burhan, iktidar seçilmiş bir
hükümete devredilene kadar,
ülkeyi yönetmek için bağımsız
ulusal yetkilere sahip bir hükümet
kurulacağını da bildirdi.
ABD'den açıklama
ABD, Sudan’daki darbeyi ve

sivil liderlerin gözaltına alınmasını kınayarak, sivil yönetime
derhal geri dönülmesi ve başbakanın serbest bırakılması çağrısında
bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony
Blinken, güvenlik güçlerinin
protestoculara karşı gerçek mermi
kullandığı yönündeki haberlerden duyduğu derin endişeyi dile
getirerek, “ABD, Sudan askeri
güçlerinin yaptıklarını şiddetle
kınıyor” dedi.
ABD ayrıca, ordunun iktidarı ele geçirmesinin ardından
demokratik geçiş sürecini desteklemek için ayrılan 700 milyon
dolarlık mali yardımı askıya aldı
ve iktidarın sivil hükümete derhal
geri verilmesi çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri Antonio Guterres ise,
Sudan’da devam eden askeri darbeyi kınadı ve Hamduk’un derhal
serbest bırakılmasını istedi.
Guterres, Twitter hesabından
yaptığı açıklamada, “Sudan’da
devam eden askeri darbeyi kınıyorum. Başbakan Hamduk ve
diğer tüm yetkililer derhal serbest
bırakılmalıdır. Zor kazanılan siyasi geçişi korumak için Anayasa
Deklarasyonu’na tam saygı gösterilmelidir. BM, Sudan halkının
yanında olmaya devam edecek”
ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Mariya Zaharova konuya
ilişkin açıklamasında, “Bu, son iki
yılda izlenen başarısız bir politikanın doğal sonucudur. Nüfusun
büyük bölümünün umutsuzluğu
ve kötü durumu, geçici hükümet ve onun yabancı hamileri ve
danışmanları tarafından dikkate
alınmadı” dedi.
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Bu “Yol” Yol Değil
Sinami Orhan
Bir seri makale halinde Baran
dergisinde yazdığım konular, 15
Temmuz Darbesi’nin bazı gariplikleri
ile başladı. O gecenin ilk saatlerinde
Marmaris’te meydana gelen katliam
girişimine (Cumhurbaşkanına Suikast Davası) dair “Kim Saldırdı?”,
ardından Akıncı Üssü/GKB Çatı
Davası’ndaki (Yurtta Sulh Konseyi
Davası) tutarsızlıklar hakkında “Fazlalıkları Atarak” başlığındaki seri
makalelerim, bu iki serideki ana fikri
(“tutarsızlıklar”) destekleyici mahiyette yan makaleler. Bunların devamı
mahiyetinde meşhur toplantının
yapıldığı iddia edilen, darbenin en
önemli ayağı olduğu söylenen “villa”
üzerinde bir dizi makalenin de malzemeleri hazır.
Böyle bir konu içerisinde ilerlerken, tamamen tevafuki olarak
önüme gelen (Batı Karadeniz gezim
esnasında gönüldaşların anlattıkları)
“Kasap Amca Dolandırıcılığı”nın
evraklarıyla da rezalet bir hadiseyi
seri halinde yazmaya giriştim. Evet,
rezilliğin, sefilliğin, kokuşmuşluğun,
korkaklığın, adam kayırmacılığın, bu
vezindeki tüm kelimelerin müşahhas hale geldiği bir hadisedir “Kasap
Amca Dolandırıcılığı!”
***
Bazı hadiseler oluyor, bitiyor,
aradan aylar geçtikten sonra muhalif
basında, üstelik kopkoyu bir istismar ile yer buluyor. Sadece muhalif
yerlerde bahsedildiği için, hadisenin
doğruluğu veya hatalı olduğu noktasında hiç ses çıkmıyor, görmezlikten
geliniyor, yapanın yanına kar kalıyor
sefihliklerde!
17/25’i düşünün. “Amerikan maliyesini” belki ilgilendirebilecek bir
meseledir o; her devlet kendi menfaatine çalışır, TC hükümetinin yaptığı
da buydu. Bu menfaat üzerine, birtakım devletler üstü anlaşmalar bahane
edilerek başlatılan savcı-polis iş birliğinde gerçekleşen bir ihanettir 17/25!
Fezlekeye herhalde yanlışlıkla konulan bir “tape”de, dönemin bir bakanının bürokratlardan biriyle yaptığı
konuşmanın içeriği oldukça önemlidir. Zarrab üzerinden gerçekleştirilen
“mali operasyonun” Amerikalılar
tarafından bilindiği, baskı yaptıkları,
baskının sebebinin de Amerikan şirketi Cargill’in operasyona dahil edilmesi talebinin reddedildiği konulu
tape kaydı, polis operasyonunu boşa
çıkarmaktadır. Buna rağmen devam
edilmiştir.
Bu ihanet olduğu gibi, ortaya
çıkan tape ve görüntüler eşliğindeki
rüşvet iddiaları da hakimlik önüne

Rıza Zarrab
getirilip hükme bağlanmalıydı aslında. Bağlanmadı. Muhalefete prim
vermemek için TBMM’de aklandılar
üstelik. Acun Ilıcalı’nın uçağıyla
Florida’ya gittiği iddia edilen, daha
doğrusu anlaşmalı teslim için ABD’ye
giden Rıza Zarrab ise itirafları ortaya
çıktıktan sonra (“cari açığı kapatan
vatansever işadamı” olarak bilinen
İranlı), hainlik ile itham edilmeye
başlandı. O itiraflar da gösteriyordu
ki, 17/25, Amerikan maliyesiyle ilgili bir operasyondu ve “kara para”
işin maskesiydi. Fezlekede dahi çok
küçük bir kısma sahip, Zarrab ile
içeriği suç içermeyen altı telefon
konuşması olan Halkbank müdür
yardımcısı Hakan Atilla’nın ABD’den
çıkış yaparken tutuklanması tam bir
skandaldı. Zarrab’ın dahi tutuklandığını duyunca şaşırdığı, itiraflarında
aralarının iyi olmadığını, ne rüşvet
verdiğini ne onun istediğini söylediği Atilla’nın tutuklanması, ABD’nin
“haydut devlet” olduğunun açık
gösterisiydi ve tutukluluk da şantaj
malzemesiydi.
Hakan Atilla’nın Halkbank tarafından tutulan Amerikalı avukatlarının savunmalarında, “Zarrab önüne
gelene rüşvet veren biri, bunlar
dosyadan da anlaşılıyor, Halkbank’da
tutuklama yapılacaksa, bu yüzbinlerce dolar rüşvet alan müdür Süleyman
Aslan’dır; Amerikalı maliye ajanının
dikkatini Rıza Zarrab’ın ismini vererek ona çeken Hakan Atilla değildir.”
(1) cümlesi, önemlidir. Denilebilir ki,
müvekkilini kurtarmak için söylenmiştir bu sözler! Pek fayda etmediği-

Günü kurtarıcı, yarını
toza topağa boğucu,
“kasap amca”da
olduğu gibi müştekileri
yalnızlığa terk edici bir
sefihliktir, bahsettiğim.
Onlara, bu “yol” yol
değil diyoruz! Siyasi
dosyalarda ne “haltlar”
karıştırdınız ona pek
bakmıyoruz, bunun
karşılığı siyaseten
gelir ama adi suç
dosyasında müştekileri
yalnızlığa itmenizin
hesabını vermenizi
isteriz, diyoruz.

ni herkes gördü! Tüm o rüşvet ilişkileri iddiası, Amerika’daki davada esas
delil olarak görüldü üstelik! Burada
yargılama yapılsaydı, isterse beraat ile
neticelensin, mahkeme sürecinden
geçtiği için TC hükümetinin eli güçlenir, rüşvetçilerle çalışılıyor temasının oluşması engellenirdi. Yapılmadı.
Olmadı.
17/25 ile kendilerine gün doğduğunu gören bazı kesimlerin hukûka
takla attıran akıllarına tabi olundu;
gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiğinde ne olursa, o oldu bundan

sonra da! Erdoğan Bayraktar’ın geçtiğimiz Eylül ayı sonunda ağzından
çıkan cümlelere kadar gelindi. Dikkat
edin yalnız! E. Bayraktar 17/25’in
Fetö operasyonu olduğunu açıkça
söylüyor ama ortada rüşvet ilişkileri
varsa bunun da açığa çıkarılmasını
istiyor.
***
17/25 ve Zarrab’dan “Kasap Amca
Dolandırıcılığı”na gelinir mi? Gayet
tabii! Biz hadisenin özü gibi, ona
bakan usul üzerinde de durduğumuz
için, gelmemek ne mümkün.
Veya muhalif basında çokça lafı
edilen, video sitelerinde faillerinin
kayıtlarından geçilmediği, üzerinden çokça istismar da yapılan “Fetö
Borsası” meselesine bakalım. Ak
Parti İzmir başkan yardımcısı olan
Ahmet Kurtuluş, savcılık tarafından
“itirafları” dikkate alınarak tahliye
edilmişti. Evinde tedbir uygulanıyordu. Polis kıyafeti giymiş Yener Toya
tarafından da evinde katledildi. İzmir
ve çevresindeki “FETÖ borsası”na
dair isim isim açıklamalarda bulunmuştu. Mahkemede çok daha geniş
ifade vereceği belliyken katledildi. 15
Temmuz darbesinin öne alınmasına
sebep olduğu iddia edilen İzmir’de
yürütülen soruşturmanın iddianamesini yazan savcı Okan Bato’nun
da adı geçiyordu ifadelerinde. (2) Bu
itiraflardan sonra, Okan Bato, HSK
tarafından basit bir savcılığa sürüldü.
(3) En son kararname ile Antalya’ya
gönderildi ama onca iddiaya rağmen
ihraç edilmedi. Yazdığı iddianame,
15 Temmuz ile ilişkilendirildiğini,
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Hakan Atilla
o soruşturmada kullandığı (Foça
üssünden) iki itirafçının da (Şapka
ve Kuzgun) 15 Temmuz’un “Fetöcü
darbe” olduğuna dair en önemli tanıklar olarak darbe davalarının sacayağı haline getirildiğini unutmayalım
yalnız.
17/25 ve “Fetö Borsası”nın “Kasap
Amca Dolandırıcılığı” ile alakası mı
var ki onlardan bahsediyorsun diye
de sorulabilir bu durumda. Her şeyin her şeyle alakası vardır diyerek
çıkılabilir bir soru olmasına rağmen,
yukarıda yazdım, öz ve daha önemlisi usul ile ilgileniyorum ve bu usullerdeki benzerliği/beceriksizliği öne
çıkarıyorum.
***
“Kasap Amca Dolandırıcılığı”nda
hakkında onca iddia olan “yedi tarikatın şeyhi M. Fatih Çıtlak”, bilhassa
Malatyalı müşteki Mahmut Çelik’in
artık görülmemesi imkansız iddialarını anlattığı videoları akabinde devreye giren “sayın Cumhurbaşkanının
avukatı” eliyle olması kuvvetli şekilde, şüpheli olarak alınan ifadesi sonrasında, “ben tarafları barıştırdım”
beyanıyla dosyadan uzaklaştırılmış
ise, bu dosyadaki ve bazı dosyalardaki “çapakların” temizlenmesindeki
“usul benzerliği” üzerinde duruyorum.
Ortada aslında bir usul yok yalnız, dikkat edin! Varolan tozu topağı
“mevzuat süpürgesi”yle halının altına süpürme, gözden uzaklaştırma
sözkonusu. BİRGÜN birileri veya
kendileri unutup, bahar temizliği için
halıyı balkondan çırpmaya niyetlenip
yerinden hafif kaldırdığında o toz
topak tekrar ve bu sefer temizlemesi
zor şekilde kalıplaşmış olarak odaya
dolacaktır! (Zarrab davasındaki ileri/
geri savunmalar gibi)
Makalelerimizde M. Fatih Çıtlak’ın, çeklerin el değiştirilmesi
esnasında devreye girerek “ağrı
kardeşliği” gösteren belediye başkanı Savcı Sayan ve avukatının suçlu
olduklarını iddia etmiyoruz, bunu
unutmayın. Biz, soruşturma dosyası
içeriğinde, video sitelerinde bulunan
onca müşteki beyanına rağmen bu üç

kişinin dosyadan uzaklaştırılmasındaki garipliğe dikkat çekiyoruz. Biri
“yedi tarikatın şeyhi”, diğeri belediye
başkanı olan ismi bolca zikredilen
bu kişilerin mahkeme önünde beraat
etmelerinin imkânı verilmeliydi diyoruz. “Lekelenmeme hakkı” yani.
Birtakım ses kayıtları ve bazı
WhatsApp yazışmaları mevcut, bir
kısmı bana da ulaştırıldı. Bunların
savcılığa sunulanları video sitelerinde yayınlanırsa, meşhur bazı avukatların ve kişilerin durumu nasıl olur,
merak ediyorum.
17/25’den bu yana, adalet bakanı
Abdülhamit Gül’ün “bırakın adalet
yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun!” çıkışını yapacak kadar hukuka
takla attıran bir çetenin/yapının
ellerinin ve aklının dokunduğu dava
dosyalarıdır kısaca, makalemde bahsettiklerim! Günü kurtarıcı, yarını
toza topağa boğucu, “kasap amca”da
olduğu gibi müştekileri yalnızlığa
terk edici bir sefihliktir, bahsettiğim.
Onlara, bu “yol” yol değil diyoruz!
Siyasi dosyalarda ne “haltlar” karıştırdınız ona pek bakmıyoruz, bunun
karşılığı siyaseten gelir ama adi suç
dosyasında müştekileri yalnızlığa
itmenizin hesabını vermenizi isteriz,
diyoruz.
Video sitelerini biz günaşırı takip
ediyoruz, siz de takip edin. Müştekilerin zararlarını tazmin edin ama
önce! Edin ki hak bir yol üzerinde
olan “İstanbul beyefendisi” olduğunuza herkes kani olsun!
Notlar:
1) https://www.politikyol.com/
sarraf-davasinda-hakan-atillanin-avukatlarindan-sok-savunma/
2) https://www.a3haber.
com/2020/11/10/ek-ifade-veren-ahmet-kurtulus-ayrintilari-anlatti-itiraf-ve-tahliye-mi/
3) https://odatv4.com/guncel/
dunya-bu-gorevden-almayi-odatvden-ogrenecek-05091842-145876
İlgili/ilgisiz:
https://www.antalya.edu.tr/tr/
universitemiz/yonetim-1/mutevelli-heyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
atadığı Melih Bulu’nun gerekli
tavrı gösterememesinden dolayı
görevden alınmasının ardından
ajan yuvası Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Naci İnci atanmıştı. Bu atamanın ardından da gerginlik azalmamıştı. Boğaziçi’nde
yine hareketli bir hafta geride
kaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü
ekipleri, üniversitenin güney

yerleşkesi içerisinde yasa dışı toplanan gruba dağılma çağrısında
bulundu. Polis ekiplerinin çağrısına uymayarak, mukavemette
bulunan 45 kişi gözaltına alındı.
Daha sonra bu 45 kişiden 42’si
serbest bırakılırken 3’ü adliyeye
sevk edildi.
Öte yandan üniversitede
sözde akademisyenlik rektörlük
binasına mabadını dönme eylemleri de devam ediyor.

28 ŞUBATÇI DARBECILERIN
HASTALIK NUMARASI TUTMADI

Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat
davası hükümlüsü 4 eski general
Yıldırım Türker, Vural Avar, Fevzi
Türkeri ve Temel Özkaynak'ın cezaevinde kalmasına engel fiziki ve
psikolojik hastalıkları olmadığına
karar verdi.
28 Şubat’ın
postallı paşalarına "sağlık
sorunu" maskesi
Yargıtay'ın 28 Şubat davasıyla
ilgili verdiği onama kararının ardından müebbet hapis cezası alan
14 eski asker tutuklanmıştı.
Rütbeleri sökülerek er statüsüne düşürülen eski generaller, ilerleyen yaşlarını ve sağlık
sorunlarını öne sürerek infazın durdurulmasını talep etti.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda
muayeneleri yapılan Yıldırım
Türker, Vural Avar, Fevzi Türkeri

ve Temel Özkaynak'la ilgili rapor
çıktı. Adli Tıp Kurumu, “Cezanın
infazının ertelenmesine gerek olmadığı, düzenli sağlık kontrolleri
yapılarak cezaevinde infazlarına
devam edilebileceği” şeklinde
rapor düzenledi.
Bugün de eski generaller Hakkı Kılınç ile Erol Özkasnak Adli
Tıp Kurumu'nda muayene edildi.
21 müebbet
103 sanığın yargılandığı 28
Şubat davası 2018'de karara bağlanmış, dönemin Genelkurmay
Başkanı Emekli Orgeneral İsmail
Hakkı Karadayı ile Genelkurmay
2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat
Başkanı Emekli Orgeneral Çetin
Doğan'ın da aralarında olduğu
21 sanık müebbet hapis cezası
almıştı.

28 Ekim - 4 Kasım 2021

18

haber

İdman ve Spor Kelimelerinin
İştikak Bilgisi Veya Etimolojisi Çevresinde -IVOsman Temiz
Zaruri bir Not: Yazı dizimizin
formatı dikkatlerden kaçmamıştır
diye düşünüyorum. Çok kişi tarafından yadırganmış olabilir. Olabilir!
Doğru söylemek gerekirse, yadırganıp yadırganmadığına dair herhangi
bir endişe taşımıyorum. Ama yine de
yaptığım çalışmanın mahiyeti hakkında kısada olsa bir bilgi vermek
istiyorum. Her şeyden evvel bu satırların yazarı kendini “Yürüyen Büyük
Doğu: İBDA” ruh ve fikir sistemine
sımsıkı bağlı ibdacı bir ferd olarak
tanımlıyor. İdeal bir ibdacının nasıl
olması gerektiğine dair herhangi bir
düşünceyi paylaşmaktan ziyade, kendisini vasatı tutturmanın derdinde
olan ibdacı bir spor adamı olarak
görmek istiyor. “Yürüyen Büyük
Doğu: İBDA” ruh ve fikir sistemini
“yeni insan yeni nizam” hasreti çeken
topyekûn dünya insanına “yeni dünya düzeni” teklif eden belirli dünya
görüşü, duygu ve düşünce sistemi
veya içtimaî sistem olduğunu “peşin fikir hikmeti” üzerinden hiçbir
tereddüte mahal bırakmadan kabul
ediyor. Buna bütün hücreleriyle
inandığını hiç çekinmeden söylüyor. Dahası, “Yürüyen Büyük Doğu:
İBDA” ruh ve fikir sistemini, Allah’ın
Sevgili Habibi’ne vaad ettiği “İstikbâl
İslâmındır” mutlak müjdesine yataklık ettiğini düşünüyor. “Peygamberler olmasaydı medeniyet olmazdı”
mottosu ile birlikte, belirli bir ruh
ve fikir sistemine bağlı ruhî, fikrî ve
ilmî tüm insanî verim şubelerinin
son noktada, “İslâm Tarihi” üzerinden “İnsanlık Tarihi”, dolayısıyla da
“Peygamberler Tarihi”nin salkım
saçakları olarak görmekle kalmıyor,
halihazırda tüm insanî verim şubelerini de birer bâkir alan olarak kabul ediyor. Bütün bu “cinsel ilişkide
bulunmamış (erkek); el değmemiş,
kullanılmamış; (toprak için) işlenmemiş; eskimemiş, yıpranmamış,
yeni”(1) mânâsına bâkir alanların
yeni buluşlara, yeni icadlara, diğer
bir ifadeyle de yeni bir döllenmeye
hem açık ve hem de büyük bir ihtiyaç duyar halde olduğuna inanıyor.
Bu çerçeveden olarak, ne yapmak,
nasıl ve niçin yapmak derdi bâki,
ama her halükârda çalakalem de olsa
kendine has ve hususi olarak görmek
istediği bir yol ve yordam bulmayı,
belirli bir usûl ve uslûb tutturmayı
canı gönülden istiyor. Bu mevzuda
şu şekil bir misal vermek sanırım
uygun olacaktır:
“Yürüyen Büyük Doğu: İBDA”

Vizigotlar
külliyatında “Allah’a iman” mevzuunda deve ve iğne metaforuna
ne şekil bir yer verildiği hepimizin
malumudur. Mesele şu: Deve iğnenin deliğinden geçer mi geçmez mi?
Geçerse nasıl geçer? Sözü edilen eğer
ki “Allah’a iman” mevzuu ise, tabii
ki de “geçer!” Peki nasıl geçer? Çok
basit: Allah, ya deveyi küçültür, ya
iğnenin deliğini büyütür, veyahut da
ne deveyi küçültür ve ne de iğnenin
deliğini büyütür, ama yine de geçirir.
Amenna ve saddakna!”
Bu misalden yola çıkarak söylemek isterim ki, her ne şart altında
olursa olsun, her ne tür bir mevzuya
el atarsak atalım, nisbet noktamızın
ne olduğu ilam olmuş bir malum
olduğuna göre, bütün malum meçhulleri bu malum üzerinden vuzuha
kavuşturmak gibi bir gaye güdüyoruz. Yani bizde malum hale gelmiş
bir ruh ve fikir sistemini merkeze
almış olarak, tıpkı elini her neye
değdirdiyse onu paraya tahvil etmek isteyen kapitalist bir dinozorda
olduğu gibi, biz de elimizi her neye
değdirdiysek onu “Yürüyen Büyük
Doğu: İBDA” ruh ve fikir sisteminin
hasrına dahil etmek gibi bir usûl ve
üslûb takip etmeye çalışıyoruz. Ya
doğrudan veyahut da dolaylı olarak
tüm mevzuları fikre irca yolu veya
usulü ile malumu meçhullükten
kurtarmak hesabı yapıyoruz. Eğer ki
uymuyorsa buna uydurmak da dahildir. Her ne şart altında olursa olsun,
ilam olmuş malum bir ruh ve fikir
sisteminin doğrulanması işi üzerinde

olduğumuzu peşinen ilan etmekte
bir beis görmüyoruz. Âlâ!
Bu zaruri nottan sonra mevzuun
derinliklerine doğru yol almaya devam edebiliriz.
Bir önceki yazımızda Dieter Voigt’in “Spor Sosyolojisi” isimli eserinden bir alıntı yapmış ve 18. Yüzyıl
Alman beden eğitimcilerinden pedagog GutsMuths’un “spor kelimesinin
kökeni henüz tam olarak bilinmemektedir” tespitine yer vermiştik.
Yine bir pedagog / eğitimci olan
Robert Hessen’in bir tespiti halinde,
spor kelimesinin Gotik İncil çevirisinde geçen çok eski bir Almanca
kelime olduğu ve bugün de aynı anlamı taşıdığı iddiasına yer vermiştik.
Fakat Hessen’in sözkonusu kelimenin ne olduğu hakkında herhangi bir
bilgi vermediğini, buna karşın yine
de söylediklerini mühimsediğimizi
belirtmiştik. Çünkü Hassen’in söyledikleri derin bir çözümlemeyi de
beraberinde getiriyordu. Biz de, Hassen’in, “açık havaya duyulan özlem,
bedenî yetkinlik için gösterilen çaba,
Anglo-Norman ırkının haz duyduğu
en derin Germen içgüdüleridir” (2)
sözü üzerinden derin bir çözümleme
yoluna girdik. Bu çözümlemeye bu
yazıda da devam etmek istiyorum.
Bir sonraki yazıda da devam edecek
gibi görünüyor. Çünkü; “sanatçı, eserinden daha önemli ve daha dikkate
değerdir” sözü üzerinden bu mevzuun kısmen de olsa çözüme kavuşturulabileceğini düşünüyorum. Gerçi
bu söz, bağlı olduğumuz ruh ve fikir

sisteminin muradını tam olarak yansıtmıyor. Çünkü; bağlı olduğumuz
ruh ve fikir sisteminin bizzat mimarı, “Fikri yaşamak ve yaşamayı fikir
bilmek” şeklinde bir düsturun da
sahibidir. Yani “sanat ve sanatçı” veya
“eser ve eser sahibi”, “suret mânânın
aynıdır” çerçevesinde “fikirle çizilmiş
bir suret” halinde belirdiği için “ne
ayrı ve ne de gayri” bir durum sözkonusudur. Neyse. Evet; madem ki spor
kelimesinin etimolojisi veya kelime
kök bilgisi üzerindeyiz, öyleyse; bu
kelimenin hangi dil ailesinden türetildiği kadar, sözkonusu dil ailesinin
içinde yaşadığı zaman dilimi ve bu
zaman diliminde konuşulan dile etki
eden şartların da irdelenmesini gerektiriyor. Bu genel geçer bir durum
mudur, değil midir, doğrusu bilmiyorum. Ama üzerinde bulunduğumuz mevzu bizi bu şekil bir çözümleme yapmaya sevk etti. Araştırmalarım neticesinde bende oluşan intiba,
sanki menşeinde Latince bir kelime
olan sporun doğumuna katkı sunan
esas taifenin eski Romalılardan ziyade, Romalıların “Barbar” olarak
nitelendirdiği Gotlar ve sonrasında
“Anglo-Norman” ve “Germenler” olduğu şeklindedir. Bundan dolayıdır
ki, Hun İmparatorluğu’nun hışmından kaçıp göç etmek zorunda kalan
ve sonrasında Roma İmparatorluk
sahasında Romalılarla karşı karşıya
gelen Gotlar ve süreç içerisinde tarih sahnesinde belirgin bir hal alan
Anglo-Norman ve Germenler üzerinden bir çözümleme yapmak, spor

yorum
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Santa María de Melque Kilisesi
kelimesinin menşei hakkında daha
bir sağlam kaynak gibi duruyor. Bu
ihtiyacın kâmil manada giderilmesi
elbette ki sağlam bir tarih bilgisini de
beraberinde getiriyor. Ama ne yazık
ki ben bir tarihçi değilim. Ulaşabildiğim ilgili tarih değerlendirmeleri
üzerinden kendimce bir çözümleme
yapmak, en azından sağlam bir değerlendirme yapabilmenin şartlarını
göstermek derdindeyim. Umarım
faydalı bir iş olarak anlam kazanır.
Umarım!
Göçebe hayat yaşayanlar ilkel,
yerleşik hayat yaşayanlar ise şehirli,
yani medeni insanlar olarak tarih
kitaplarında yerlerini almışlardır.
Yerleşik hayata geçen insanların kurdukları medeniyetler (Devlet veya
İmparatorluklar), çok defa sosyal
düzenlerini uzun süre yaşatmakta
hep zorluk çekmişlerdir. Sosyal düzenlerini uzun süre sürdürebilenler,
yine çok defa içlerinde sakladıkları
ilkelliğe çanak tutmak zorunda
kalmışlardır. Yani kendilerinden
olmayanlara karşı tıpkı ilkel veya
barbarların yaptıkları gibi, vahşi davranmak zorunda kalmışlardır. Bu da
göstermektedir ki, ister ilkel olsun,
isterse medeni, hiç fark etmez, aslında hayatın merkezinde “barış” değil,
her daim “savaş” vardır. Meselâ İslâm
“barış dini” olmasına rağmen yine
de Şeriat çerçevesinde dışa dönük
veçhesiyle cihadı farz kıldığı gibi, içe
dönük veçhesiyle de, “büyük cihad”
olarak tavsif edilen “nefs terbiyesi”ni
daha ziyade öncelemektedir. Evet;
savaş hâli ister yerleşik hayat yaşayan
medeni, ister göçebe hayat yaşayan
ilkel topluluklar tarafından olsun, hiç
fark etmez, muhakkak ki içinde bulunulan hâle de işaret eder. İnsanın
kalb hakikatinde bitişik ruh ve nefs
arasındaki kavgada aşikâr olan savaş,
mücahede ve mücadele hâli mede-

niyetler açısından ya dışarıya doğru
bir fetih, istila, sömürü veya vesayet
vs. şeklinde anlam kazanıyor veyahut da “nefs muhasebesi” üzerinden
“nefs terbiyesi”ne yataklık eden bir
noktada “iç çatışma” şeklinde anlam kazanıyor ve bu da, çok defa
kendisini yiyip bitirmek şeklinde
şahısların, toplulukların, devletlerin
ve de medeniyetlerin çöküşüne de
sebeb olabiliyor, oluyor. İslam medeniyetinden başka hiçbir nizam veya
sosyal düzen bu tür bir tehlike veya
handikap karşısında yeteri kadar
donanımlı değildir. Meselâ “Asr-ı
Saadet” döneminde azılı kâfirler ile
Müslümanlar arasında vuku bulan
en büyük savaş hâlinde “Bedir Savaşı” ve sonrasında Allah Resûlü’nün
işaret buyurduğu “Küçük Cihad” ve
“Büyük Cihad” vurgusu, bu mevzuda
yeteri kadar açıklayıcı ve de aydınlatıcıdır. Allah Resûlü, “Küçük Cihad”
olarak tavsif buyurdukları Kefere ile
doğrudan savaşa mukabil, “kişinin
kendi öz nefsiyle savaşı”nı “Büyük
Cihad” olarak tavsif buyurmuşlardır.
Bir Müslüman, kötülüğe karşı “el, dil
ve kalb ile buğz” hadisine mutabık
bir halde “Şeriat için silahlı mücadele” çerçevesinde kendi hayatını
tanzim ederken, karşısında düşman
olarak bizzat kefere ve İslâm dışı tüm
içtimai sistem veya sosyal düzenler,
“nefs terbiyesi” denilen bir duygu
ve düşünceye sahib olmadığından
olsa gerek ya çok defa çok erkenden
çöküş dönemine girmişler veyahut
da sömürgeci olmak veya vesayet
düzeni kurmak gibi bir garabetten
kendilerini kurtaramamışlardır. Halbuki İslâm, istila, sömürü ve yağmayı
değil, fetih, rıza ve gönül almayı,
vesayeti değil, velayeti önceleyip idealize etmektedir.
Batı dillerinde “nefs” diye bir kavramın olmadığına daha evvel dikkat

çekmiştik. Bu durum, bizzat “nefs”
ile ilişkili olmalarına rağmen, “halinin şuurunda olmak” mânâsından
uzak düştüklerini de gösteriyor. Bundan dolayıdır ki pek çok Batılı devlet
ya doğrudan “barbar” veya “yağmacı” olmuş, veyahut da doğrudan
savaşmayı göze alamadıklarından,
“sömürgeci” veya “vesayetçi” olmak
zorunda kalmışlardır. Bugünkü Batı
medeniyetinin topyekûn dünyaya
yaşattığı manzara dünden bugüne
malumdur. Batı medeniyeti “istilacı”,
olmadı “darbeci”, o da olmadı “yağmacı” ve “sömürgeci”, dolayısıyla
da “vesayetçi” kimliğini yitirdiği an
çöküşe de geçmiş / geçecek demektir.
Çünkü birbirini yeme ve tasfiye etme
çığırı da açılacak demektir. Yeni ve
taze, ama ne kadar süreceği henüz
belli olmayan “sembolik” 30 yıl savaşlarına hoşgeldiniz! Halihazırda
“Yeni Dünya Düzeni” adı altında
oynanan oyunda, mesela “Aferin o
çarha ki kırdırdı kuduzu kuduza!”
hükmünün cari olduğuna dair emareler, ne demek istediğimizi daha bir
anlaşılır kılmaktadır.
Spor kelimesinin etimolojisi veya
kelime kök bilgisini Gotlar, Anglo-Norman ve Germenler üzerinden
irdelemeye veya çözümlemeye devam edebiliriz.
Sıradışı bir not: Goth... Got...
Göt?.. Göt kelimesinin eski Türkçede
“çukur” anlamında Gö kelimesinden
türetildiği söylenir. Mesela gö(t),
gö(z), gö(l), gö(k), gö(m) kelimelerinde olduğu gibi... “Çevresine göre
aşağı çökmüş olan, oyuk (yer)” ve
“çene ya da yanaktaki gamze” mânasında olan Çukur kelimesi aslında
“kuyu”, “kap”, “alıcı”, “dişi” vs. anlamları üzerinden “nefs” mânâsını da
mündemiçtir. Tedaisi, Allah Resûlü’nün Bedir Gavzesi’nde azılı kâfirleri bir çukura gömdürdükten sonra

arkalarından onlara hitab etmesi! (3)
Tedainin tedaisi, “seviyesizlik de bir
seviye belirtir” hakikati üzerinden
azılı İslâm düşmanlarına “alçak” tabirini kullanmaktan imtina eden ve
bunu bile onlara fazla gören Büyük
Doğu Mimarı Üstad Necip Fazıl’ın
vesile kıldığı kefere üzerinden cümle
kafirler hakkında “çukur” ifadesini
kullanmasının hikmeti!
Goth: Got... Göt: Anüs... Alt taraf,
dip... Kaba et, kıç, popo... Güç veya
yüreklilik...
Arka... Dışkılık... Dışkı... İfrazat...
Pislik... “Nefs”... Kuyruk sokumu...
Acb-üz zeneb... Us'us... Bedenin yaradılışının başlangıç noktası!
“Mutlak Ölçü” ile de sabit olduğu üzere, “kâinatın özü ve hülasası”
çerçevesinde “varlıkların mecmuu”
olarak anlam kazanan ve “en mütekamil bir sûret üzere yaratılan” insan
bedeni topraktan, diğer bir ifadeyle
de balçık veya çamurdan yaratılmıştır. Sonra bu bedene Allah Azze ve
Celle kendi ruhundan veya nefesinden “ruh” üflemiştir. Ruh ve bedenin
birleşmesinden “nefs” denilen “benlik” meydana gelmiş ve her insanda
“senlik” veya “benlik” denilen duygu
ve düşünce çerçevesinde “kendilik” sözkonusu oluşmuştur. Rene
Descartes'ın dediğine göre, “Ruh ve
beden tek bir noktada buluşur, o da
epifiz bezinde!” Epifiz bezi, iki yarı
küre beynin tam orta dip noktasında
olup, iki kaş arasının izdüşümü bir
yerdedir. Hemen belirtelim ki, Rene
Descartes’ın bu tespiti, İslâm’da hadîs
kaynaklarında geçen “Nefs, iki kaş
arasındadır” hadîsinden aparma bir
hakikattir. Rene Descartes bu hadîsi
kuvvetle muhtemel, Müslümanlar
tarafından fethedilen İber yarımadasındaki İspanya-Kurtuba merkezli
Endülüs Medeniyetinin Batılılar
tarafından talan edilen kütüphanelerinden kalma İslâm kaynaklarından
devşirmiştir. Hani bir zamanlar Gotların da hüküm sürdüğü İspanya ve
Portekiz merkezli İber yarımadasındaki kütüphanelerden!
Got adına tarihte ilk kez günümüz Polonya'sını işgal ettiklerinde,
m.s. I. yüzyıl'da rastlıyoruz. Got
olarak adlandırılan toplulukların
700 yıllık bir süreç içerisinde Kuzey
Polonya'dan başlayıp Atlantik kıyılarına, Ukrayna'dan İtalya'ya kadar son
derece geniş bir coğrafyaya yayıldıklarını görmekteyiz... Gotlar, Vizigotlar (Batı Gotlar: Portekiz ve İspanya)
ve Ostrogotlar (Doğu Gotlar: Romanya, Ukrayna ve Rusya) olarak iki
büyük koldan veya boydan bugünkü
Avrupa Medeniyetinin şekillendirilmesinde büyük rol oynamışlardır. Gotlar, m.s. 300- 400 yıllarda
Romalılara karşı sürekli bir savaş
halinde olup, tıpkı eski Türklerde
olduğu gibi göçebe bir Germen halkı
olarak yaşadılar. Göçebe hayat yaşayan Gotların yerleşik hayat yaşayan
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Romalıların çöküşüne katkıları pek
çoktur. Bugünkü Batı Medeniyetine
gebe olan Ortaçağ Avrupası’nın doğumuna da yataklık eden Gotlar, meselâ 376 yılında Roma’yı istila eden
Vizigotların ataları (Tervingi ismini
taşıyan önceki bir Got boyu), 378
yılında Edirne Savaşı olarak da bilinen bir savaşta Romalıları yenmekle
kalmadılar, 410 yılında Romalıları
Avrupa Kıtası’nın büyük bir kısmından uzak düşürdüler ve bugünkü
Almanya’dan Doğu Avrupa’daki Tuna
ve Don nehirleri ve Güneydeki Karadeniz’den kuzeydeki Baltık Denizi’ne
kadar geniş bir toprak parçasına
yayıldılar. Suevileri ve Vandalları da
bulundukları yerlerden uzak düşürerek bugünkü İber Yarımadası’ndan,
yani Portekiz ve İspanya’dan Doğu
Avrupa’ya kadar genişlediler. Edirne
Savaşı’ndan sonraki yıllarda Vizigotlar ile Romalılar arasındaki ilişki, bir
yandan savaş hali devam ettirilirken,
diğer bir yandan da ticarî ortaklıklar
devam ettirilmiştir. Vizigotlar, Latince literatürde Visigothi, Wisigothi,
Vesi, Visi, Wesi veya Wisi şeklinde
de ifade edilmiştir. Bu arada “Vizgot”
kelimesinin Macarca’da “Vezir” anlamına geldiğini de söyleyelim.
Not: Cava dilinde “demir”, Bulgarcada “ağırlık”, Fincede ve Letonyacada “suçlu”, Tatarcada ve Türkmencede “ayet”, Urducada “aynısı”
anlamında olan Vesi veya Visi kelimesini Arapçada “vâsi” olarak okumak mümkün müdür? Nitekim tarih
kaynaklarında Vizigotlar, Gotlar’ın
varisleri olarak kabul edilmektedir.
Vesi kelimesinin tersinden okunması
durumunda İsev, bunun da zorlama
bir teville İsevî olarak okunması da
mümkün gözükmektedir. Bilindiği
üzere Vizigotlar, Kalkedon (Chalcedonian) Hıristiyanlık anlayışını benimsedikten hemen sonra, Hazret-i
İsâ Aleyhisselâm’ı “Allah’ın oğlu” olarak değil de, ilahî vasıfları olan yüce
bir insan olarak kabul etmişlerdir. (4)
Osmanlıca’da Vesi’ veya Vesî,
“meydanlık” ve “vüs’âtli, genişlilk”,
Vesîa; “geniş, bol, vâsi, vüs’atli”
mânâsınadır. Vesîa kelimesini, Mesiha şeklinde okumak da mümkün
gözükmektedir. Mesiha’nın Mesih
olarak okunması mümkün olmakla
birlikte, “gümüş” mânâsı üzerinden
“siyah ve beyaz” karışımı “gri” bir
renge, oradan da iki zıt mânânın,
yani siyah ve beyaz mânâsının toplu
olduğu Cevn kelimesine ve en nihayet 59 ebced değerindeki müştereklik
üzerinden Mehdî kelimesine kadar
sarkmak mümkündür. Mehdî-Resûl
olarak beklenen Hazret-i İsâ Aleyhisselâm’a selâm olsun! Tam da bu
noktada, Vizigot kelimesindeki Vizi
ve Got kelimelerinin ayrıştırılması
üzerinden Got’un God (“İlâh” ve
“Tanrı”), Visi veya Vesi’nin ise Vesile
şeklinde okumak mümkün olduğunda, “İlâhî olana vesile” olmak mânâsı

Got adına tarihte ilk kez
günümüz Polonya'sını
işgal ettiklerinde, m.s.
I. yüzyıl'da rastlıyoruz.
Got olarak adlandırılan
toplulukların 700 yıllık bir
süreç içerisinde Kuzey
Polonya'dan başlayıp
Atlantik kıyılarına,
Ukrayna'dan İtalya'ya
kadar son derece
geniş bir coğrafyaya
yayıldıklarını
görmekteyiz... Gotlar,
Vizigotlar (Batı Gotlar:
Portekiz ve İspanya)
ve Ostrogotlar (Doğu
Gotlar: Romanya,
Ukrayna ve Rusya)
olarak iki büyük koldan
veya boydan bugünkü
Avrupa Medeniyetinin
şekillendirilmesinde
büyük rol oynamışlardır.

çok bariz bir şekilde açığa çıkar.
İBDA külliyatından da biliyoruz ki,
insanoğlu bilerek veya bilmeyerek
Allah’ı arıyor ve yine bilerek veya
bilmeyerek, “insan” olması hasebiyle
de, Allah Resûlü’nün kadrosu içerisinde yer alıyor. Burada Vizigotlara
müsbet bir mânâ yüklediğimiz zannı
doğmasın isterim. Nasıl ki Hazret-i
İsâ Aleyhisselâm vesilesiyle bir Mesih ve Mehdî inancı haktır, yine nasıl
ki Mesih ve Deccal düalizmi hak bir
hakikattir, aynı şekilde, kalb hakikatinde bitişik ruh ve nefs kutupları da
birer hak ve hakikattirler. Zaman ve
mekân şartları itibariyle bir yönüyle
de kim kimin tarafında veya kim hak
ve kim batıl tarafta, onu anlamak
derdindeyiz.
Vizigot Krallığı çökünce çoğu
Got boyu gibi Vizigotlar da 5. ve 6.
yüzyılda Alman paganizmi inancını
bıraktı ve Hıristiyanlığı benimsedi.
O zaman Roma genel olarak Katolik
(Nicean) olsa da Vizigotlar İsa'nın
ilah olarak görülmediği Ariusçuluk
mezhebini seçmişti. Romalılar bu
yüzden Vizigotları kafir olarak gördü
ancak 7. yüzyılda onlar da Katolikliğe geçti. Toledo, İspanya'da bulunan
küçük Santa María de Melque kilisesi
hala ayakta olan bir Vizigot yapısıdır.
(5)
Gotlar, uzun bir süre putperest
Roma karşıtı bir duruş sergilemişlerdir. Romalılara tabiri caizse kan
kusturan Gotlar, Romalılar tarafından uzun süre “Barbar” olarak ni-

telendirilmişlerdir. Kendilerini Eski
Yunan'ın devamı olarak gören Romalılar açısından bu anlaşılır bir durumdur. Değil mi ki eski Yunanlılar,
kendilerini dışardan sürekli rahatsız
eden Persler ve Medleri “babbar”
olarak nitelendirmişlerdir. Araplar
da acemleri benzer bir şekilde değerlendirmişledir. Aslında bugün de bu
anlayış hala devam etmektedir. Halbuki bunun bir mukadderat olduğu
çok açıktır. Ruh ve nefs arasındaki
zıtlık, birinden birini mecburen
“barbar” kılmaktadır. Bu iyi ve kötü,
hak ve batıl ayrımına da denk gelir.
Bu durumun “mutlak” mânâda ortadan kaldırılması muhaldir. Ancak
bir denge veya muvazene tutturmak
da mümkündür. Meselâ Niçe’nin
“Üstün İnsan” dediği ve bir eser olarak ortaya koyduğu “İyi ve Kötünün
Ötesinde” arayışı bu çerçevede anlamlı! İslâm kültür ve medeniyetinde
ruh ve beden arasındaki denge arayışının “Küllî ruh”ta düğümlü izahı
yine bu çerçevede anlamlı! Nitekim
dünden bugüne bütün bir felsefe ve
hikemiyat dünyası, bu tür bir denge
arayışının bir tezahürü olarak anlam
kazanmıştır. Kim ki “zıt kutuplararası muvazenenin üstün nizamı” olarak
beliren İslâm’a teslim olur ve onun
eşya ve hadiselere tatbikini kendisine
şiar edinir, sözkonusu “denge veya
muvazene”nin kurulmasına en yakın
olan da o olur, denilebilir. “Yürüyen
Büyük Doğu: İBDA” ruh ve fikir
sistemindeki “Berzah” kavramı bu
mevzuda çok önemli ve belirleyici
bir konumdadır.
“Got kelimesini god olarak okumak icab ettiğinde, çok ilginç bir
durumla karşılaşmak mümkün gözükmektedir.” Meselâ;
“God: Tanrı ya da ilah, özellikle
tek tanrılı inançlar tarafından kainatın tek yaradanı ve yöneteni olduğuna inanılan doğaüstü varlık... İlâh,
mabut; put, sanem; Allah, Tanrı,
Cenabı Hak; ilah mertebesine çıkarılmış kimse veya şey; büyük kudret
sahibi kimse...”
“God: İlah; god, deity, divinity...”
“God: Put; idol, image, god, graven image, fetish, tin god...”
Burada da, meselâ menşeinde
“kâfir” olan “nefs” kavramı üzerinde
birazcık olsun durmak ve düşünmek
gerekiyor.
Daha evvelde üzerinde sıkça durduğumuz gibi, hatası sebebiyle cennetten dünyaya sürgün edilen Hazret-i Âdem Aleyhisselam’ın şahsında
topyekûn insanoğlu, imtihan sırrı
çerçevesinde kalb hakikatinde bitişik
ruh ve nefs kutuplarından birinden
birini gerçekleştirmek üzere yaratıldı
ve bu özellikleri ile dünyaya sürgün
edildi. Taraflar, bütün insanlık tarihi boyunca hep belirgin olmuştur.
Bâtında kalb hakikatinde bitişik ruh
ve nefs, zâhirde ise hak ve bâtıl çerçevesinde mümin ve kâfir! Mukad-
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derat mevzuu bir tarafa, hayatın en
belirgin vasfı, cüz’î irade üzerinden
tercihlerden ibarettir, denilebilir.
Kim neyi niçin tercih etmiştir veya
ediyor, işte bütün mesele!
Bugünkü modern dünyanın modern illüzyonistleri, hiç şüphesiz ki
dünden bugüne birer mirasyedi olarak nefsin temsilcileri olarak dünya
sahnesinde oyunlarını pervasızca
sergilemektedirler. Modern sporların
içinden neşet ettiği Hıristiyan-Yahudi Batı kültür ve medeniyetinin
eski Yunan Kültürü, Roma nizamı ve
Hıristiyan ahlâkına nisbetle anlam
kazandığını söylemeye gerek yoktur.
Dünden bugüne Batı kültür ve medeniyeti muhiblerinin elini her neye
değdirdiyse oradan birer nefs abidesi
fışkırdığını da yine söylemeye gerek
yoktur. Bugün modern sporların
putperest modern dünya dini olarak
servis edilmesinin derinliğinde yatan esas saikin ne olduğunu, eser ve
müessir, sanat ve sanatçı kavramları
üzerinden okumanın yine ne kadar
mühim bir noktaya işaret ettiğini
de bu vesileyle hem görmüş ve hem
de kısa günün kâri olarak anlamış
olduk.
Dipnotlar
1-https://www.kelimecim.com/anlam-bul/bakir-kelimesinin-anlami
2-Dieter Voigt, Spor Sosyolojisi, çev:
Ayşe Atalay, Alkım Yayınları, İstanbul, 1998,
s. 86.
3- Rivayetlere göre Allah Resûlü öldürülen müşrikleri defnettirirken onlara hitapla
“Allah’ın vaadinin hak olduğunu gördünüz
mü? Ben Rabbimin bana vaat ettiklerinin
hak olduğuna şahit oldum.” diye seslenmiştir.
Ashap ölülerin işitemeyeceklerini hatırlattığı
zaman Allah Resûlü onların Allah’ın vaadinin gerçekleştiğini anladıklarını, kendisini
de işitebileceklerini ancak cevap veremeyeceklerini söylemiştir. Daha sonra Resûlullah’ın, “Sen ölülere işittiremezsin. Arkalarına
dönmüş kaçmakta olan sağırlara da çağrıyı
duyuramazsın.” ve “…Sen kabirlerde olanlara
da işittirecek değilsin.” âyetlerini okuduğu
nakledilir.
4-Kalkedon Konsili veya Kadıköy Konsili, 451 yılında 8 Ekim’de başlayıp 1 Kasım’da
sonlanmış ekümenik konsildir. Kalkedon
bugün İstanbul şehri içerisinde kalan Kadıköy ilçesinin merkezidir… Batı Ortodoksları, Roma Katolikleri ile birçok diğer batı
Hristiyanlarının 4. ekümenik konsili olarak
kabul edilir. Konsilde, Eutyches’in Monofizitizm doktrini reddedilmiş ve İsa’nın hem
tam anlamıyla insan hem de tam anlamıyla
ilâh olduğu tanımlamasını yapan "Kalkedon
Amentüsü" ortaya atılmıştır… 1) İsa'da hem
insani hem de tanrısal özellikler bulunmaktadır, bu özellikler Meryem İsa'yı doğurmadan önce de bulunmaktaydı. İsa tanrı olarak
Baba ile aynı özden, insan olarak da günahlar
hariç insanlarla aynı özdendir… 2) Bu farklı
doğalar birleşmeden sonra hiçbir şekilde
değişime uğramayıp kendi özelliklerini muhafaza etmişlerdir… 3) Çarmıhta acı çeken
İsa'nın sadece insani doğasıdır, bu acı tanrısal
doğaya dokunmamıştır… 4) Aslında diofizit
görüşe yakın olan bu karara itiraz eden monofizit piskoposlar kendi bağımsız kiliselerini
kurmuşlardır.
5-https://ungo.com.tr/2021/04/gotlar-vizigotlar-ve-ostrogotlar/
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Jair Bolsonaro ve Siyasi Çıkmaz
Mustafa Kökmen
Güney Amerika bölgesindeki en
büyük ülke olan Brezilya’da sular
durulmuyor. Uzun süredir siyasî
mânâda istikrarsızlık içerisinde olan
ülkede son dönemlerde iç karışıklıklar yaşanmaya başladı. Aşırı sağcı
Evanjelik Jair Bolsonaro hükümetinin idarede olduğu üç yıl geride
kaldı. Dünya onu seçim sürecinde
bıçaklanmış olmasıyla tanımıştı. Bugün de, Latin Amerika kıtasının en
güçlü, en zengin kaynaklarına sahip
ülkesi olan Brezilya, tarihindeki en
kritik seçimlerden birine doğru gidiyor. 2022 yılında gerçekleşecek olan
genel seçimler öncesi Brezilya’da tam
manâsıyla siyasî bir kargaşa hüküm
sürmekte. Tüm dünyada olduğu gibi
Brezilya halkı da seçim öncesi keskin
bir kutuplaşma içerisinde.
Başkan Jair Bolsonaro bir askeri
geçmişe sahip olması dolayısıyla çok
eleştirilmişti. Akabinde ise Brezilya
devlet kadroları on binlerce asker ile
doldurulmuştu. Bolsonaro’nun bu
hareketleri 1985 öncesi askeri yönetim sürecini hafızalara getirmektedir.
Pandemi sürecindeki siyasi maharetsizlik, katı tutum ve davranışları ile
birleşince Bolsonaro’nun oylarının
son dönemde yapılan anketlerde düşmesine neden olmuştur. Oylarındaki
bu düşüşün en çok pandemi sürecini
kötü yönetmesinden kaynaklandığı
düşünülüyor. Brezilya’da Covid-19
dolayısıyla yaklaşık 600.000 insan
ölmüştür. Ülkede sağlık sektöründe
ciddi bir istikrarsızlık ve başarısızlık
söz konusu. Öyle ki Bolsonaro bir
yılda dört sağlık bakanı değiştirdi.
Bu istikrarsızlık Bolsonaro’nun sağlık
hususunda yoğun eleştirilere muhatap kalmasına sebep olmakta.
Diğer yandan Brezilya ekonomisi de, yine diğer gelişmekte olan
ülkelerde de olduğu gibi pandemi
ile birlikte büyük bir düşüşe geçti.
Yoksulluk ile mücadele eden halk ise
son dönemde daha da zor bir durumda. Birleşmiş Milletler raporuna
göre Güney Amerika bölgesinde 14
milyon insan açlık kriziyle karşı karşıya. Brezilya bölgenin güçlü aktörlerinden biri olmasına rağmen halkın
büyük bir kısmı yoksulluk içinde.
Yoksul halkın leş hale gelmiş olan
hayvan sakatatları için sıraya girmesi
ulusal ve uluslararası basında haber
olmuş ve tüm dünyada ses getirmişti.
Bölgenin en güçlü aktörünün vaziyetinden anlaşılacağı üzere Lâtin
Amerika’nın tamamında acımasız bir
yoksulluk var. Dünya’da Kuzey Yarım
Küre zenginlik ve refah içerisinde yaşarken Güney Yarım Küre ise yoksul-

Başkan Jair Bolsonaro
bir askeri geçmişe sahip
olması dolayısıyla çok
eleştirilmişti. Akabinde
ise Brezilya devlet
kadroları on binlerce
asker ile doldurulmuştu.
Bolsonaro’nun bu
hareketleri 1985 öncesi
askeri yönetim sürecini
hafızalara getirmektedir.
Pandemi sürecindeki
siyasi maharetsizlik, katı
tutum ve davranışları ile
birleşince Bolsonaro’nun
oylarının son dönemde
yapılan anketlerde
düşmesine neden
olmuştur.

luk ve çaresizlik içinde yaşamaktadır.
Afrika kıtası ve Latin Amerika kıtası
bunun en büyük kanıtı olarak ortadadır. Brezilya’da siyasi krizin en büyük etkenlerinden biri de kuşkusuz
ekonomik sorunlar ve yolsuzluklar
olmuştur. Bolsonaro’nun ekonomik
alandaki maharetsizliği diğer meselelerde de tesirini göstererek huzursuzluğu arttırmaktadır.
2018 yılında toplam oyların yüzde
55’ini alan Başkan Jair Bolsonaro son
dönemdeki başarısızlıklar ile anket-

lerde ciddi oranda düşüşte olduğu
belirtilmesine mukabil Bulsonaro
Brezilya’da askeri kitleler tarafından da destekleniyor ve 2022’deki
seçimlere hazırlanmaya devam ediyor. Bolsonaro’nun, Brezilya Silahlı
Kuvvetleri tarafından desteklendiği
ve iktidarı seçimle kazanamadığı takdirde farklı yöntemleri kullanmaktan
çekinmeyecek bir tarza sahip olduğu
da biliniyor. Başkanlığı süresince
kendisine karşı yapılan eleştirilere ve
açılan davalara tehditkâr bir şekilde
karşılık vermiş ve bu yönüyle de çok
eleştirilmişti.
Brezilya’nın 2022 seçimleri öncesi son derece kırılgan bir siyasî
atmosfere sürüklendiği, ülkede keskin ayrışmaların ortaya çıktığı ve
bunun mesulünün ise “kazanayım
da gayrısı ne olursa olsun” diyen
Bulsonaro olduğu açık. Brezilya’nın
tüm eyaletlerinde Bolsonaro karşıtı
gösteriler şimdiden başladı. Seçimi
beklemek istemeyen kitleler Başkan
Jair Bolsonaro’nun istifa etmesini
istemekte. Diğer yandan ise Bolsonaro destekçileri de kendisine sahip
çıkmaya devam ediyor. Bu durum
akıllara ABD’de Trump’ın başkanlığı
kaybetmesinin akabinde oluşan kaos
ve kargaşayı getiriyor. Brezilya için
zor günler devam ederken daha zor
günler yaklaşmakta. Brezilya sağı
1985 yılında askeri yönetimin sona
ermesi ile birlikte işlerin kötüye gittiğini savunuyor. Brezilya tarihindeki
askeri yönetim ve darbeler hala halk
üzerinde izlerini taşıyor. Brezilya
halkı öğrenilmiş çaresizlik içerisinde
bu durumun değişmeyeceğini düşün-

mekte. Sonuç itibariyle, Brezilya’da
Bolsonaro destekçileri bir örgütlenme ve kitle hareketliliği oluşturma
planlarını yaptılar. ABD’deki Capitol
isyanında olduğu gibi Brezilya’da da
benzeri bir manzaranın ortaya çıkması söz konusu. Ülkede her geçen
gün pöpülaritesi azalan bir başkan
ve onun aşırı sağcı saldırgan destekçileri ilerleyen süreçte neler yapacak
hep birlikte göreceğiz. Eski Brezilya
Cumhurbaşkanı Lula Da Silva geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda
Bolsonaro’nun günde dört kez yalan
söylediğini, demokrasi karşıtı faşist
bir devlet başkanı olduğunu belirtmişti. Lula haklı mı bilinmez; ancak
Bolsonaro’nun Brezilya’da ciddi bir
kutuplaşma ve kaos oluşturduğu
aşikar. Bolsonaro’nun aksine Lula
2003 yılında seçimleri kazandığında
ilk yaptığı çalışma Brezilya’daki tüm
kesimlerin ortak olarak katıldığı bir
ekonomik ve sosyal konsey oluşturmak olmuştu. Böylece Brezilya’da
yaşayan siyahi, yerli, kızılderili, beyaz
demeden tüm iş adamları ve devlet
adamları hep birlikte Brezilya için
ortak bir noktada birleşiyor ve karar
alıyordu. Bu çalışma o dönemde dünyanın farklı yerlerinde duyulmuş ve
karşılık bulmuş. Nitekim 2010’ların
başında Brezilya ekonomik olarak bu
durumdan fayda sağlamış ve gelişim
kaydetmişti. 2017 yılında yolsuzluk
yaptığı iddiasıyla yargılanan ve hüküm giyen Lula, röportajda 2022’deki
seçimlere girmek için hazırlandığını
da belirtti.

Şair-Alemşumûl güzelliğin
sebebi üzerinde derinden düşünmüş olanlar, onu yaratılmış olan
şeyler arasında aramayı ve en yüce
güzelliğin seyrine kadar yükselmeyi
denediler… Bu suretle de güzelliğin
kaynağını, varlığın kendi amaçlariyle ve kısımların kendi aralarında
olduğu kadar, bütünle olan tam
uygunluğunda gördüler.
Bedî-Fakat insanlığın istidatsızlığında, bâtın yolu kahramanlarına
mahsus, “Halk aklî, Hal ise görünen
varlık” gözüne ait aleşmşümûl güzel
hakkındaki hakikat, belirlenmemiş
kalır; ve bizde, bazı parça bilgiler
vasıtasiyle oluşur… Söz, İslâm büyüğünündür: Güzellik birdir, yalnız
şu kadar var ki, eğer sen aynaları
çoğaltırsan o da çoğalır!
Şair- İşi “üst dil-üst mânâ”ya
taşımış olarak, bu buuttan estetik ve
sanat hakikatini belirtebilir, Büyük
Doğu anlayış mihrakı içinde yerini
tayin edebiliriz… Estetik idrakının, içinde akıl ve mantığın pek az,
seziş ve bedahet hissinin pek çok
olduğu bir “mevhibe-ihsan” oluşunu gözönünde tutarsak, sanatın
görünümlerinin sıradan ve geçici
varoluştan daha hakiki bir varoluşa
ve daha üst seviyede bir hakikate
karşılık olacakları anlaşılır… Aynı
şekilde, “estetik ve sanat” mevzuunun keyfiyetini, dolaysız sezgiyle
kavranabilen bir vakıa olarak tesbit
edebiliriz: “Allah onu ruhumuza öylesine nakşetmiştir ki, adeta doğru
ve iyinin en dakik terazisi ve nizâm
âleti olarak kalbimizde ayrı bir göz
teşekkül etmiştir!”… Bu gözle…
Bedî-Bu gözle, Hakkı gören
kahramanlara ait gözün ardına
takılırsa, güzellik, Allah tarafından
bütün yaratıklara ve kendilerien
uygun gelen derecelerde bağış-

lanmış olduğundan ve her telâkki
kendisinin dışındaki başka şeylerde aranması gereken bir sebebe
dayandığından, güzelliğin sebebi de
kendinden başka bir yerde aranmaz,
zira güzellik, bütün yaratılmış olan
şeylerde vardır… Hem bu yüzden,
hem de bilgilerimiz karşılaştırmalı
telâkkilerden ibaret olduğundan,
güzellik, daha yüksek olan hiçbir şeyler karıştırılmadan, onun
hakkında ayrı ve alemşumül bir
bilgiye malik olmak zorunluluğu
meydana gelmektedir… En yüce
güzellik Allah’ındır; zira, beşeri
güzellik kavramı, maddede birlik ve
bölünmezlik sıfatıyla ayırt edilebilir
ve yüce varlıkla ne kadar çok uygun
ve “irtibatlı” olduğu düşünülürse, o
kadar mümtaz olur…
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf: 75, 78.
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İstikbali Dinamitlenen Cemiyet
M. Taha İnci
Yaşaması, sürekli iktisadî büyüme
ve tüketimin artmasına bağlı olan
kapitalizm, her şeyi olduğu gibi kadını da iktisadî büyüme ve tüketimin
bir unsuru hâline getirmek için çok
çabaladı. Açıkçası bu çabalarıyla başarıya da ulaştı.
Kadınların teveccühünü kazanmak için kulağa hoş gelen “özgür ve
güçlü kadın” sloganıyla çıkılan yolda,
başta reklamlar olmak üzere çeşitli
vasıtalarla insan fıtratına aykırı olan
“kadın-erkek eşitliği” gibi bir safsata
zihinlere yerleştirildi. Oysa, kadın ile
erkek birbirinin zıttı olmak suretiyle
tamamlayıcısıdır. “Her şey zıddı ile
kâimdir.” ölçüsü mucibince de erkek
varlığını kadına, kadın ise varlığını
erkeğe borçludur.
Kadına en yüksek değerin atfedildiği İslâm inancına müntesib olan
kadınlar dahi, bu kapitalist-modernist propagandanın rüzgârına kendini kaptırdı. Kadının ruhuna ekilen
“feminizm” tohumlarıyla toplumdaki
yeri ve misyonuna dair anlayış da
değiştirildi. Artık kadının önceliği
ekonomik özgürlüğünü elde etmekti. Artık iş hayatına atılan kadınlar
tarafından ev hanımları ekonomik
özgürlüklerine sahip olmadıkları
iddiasıyla hor görülüyor. Ne yazık
ki, dünya genelinde hâkim olan bu
vaziyet Müslüman memleketimizin
manzarasında da kendini gösteriyor.
Kadının rolündeki değişim ile beraber kadının taşıyıcı sütun olduğu
aile müessesesi de yıkılmanın eşiğine
gelmiş bulunuyor.
20 yıllık Ak Parti iktidarını birçok
noktada övebilir yahut tenkid edebiliriz; fakat kanaatimizce en fazla tenkid edilmesi gereken nokta kadın ve
dolayısıyla aile müessesinde meydana
gelen tahribat olmalıdır. Çünkü toplumun yapı taşı ailedir ve toplumun
istikbali ise geleceğin yetişkinleri
olacak çocukların nüvesini ailesinden aldığı ahlâka bağlıdır. Ahlâkî
dejenerasyonun artması hususunda
uyguladığı politikalarla sınıfta kalan Ak Parti, ne yazık ki ipin ucunu
kaçırdığı için kendisini aynı hataları
tekrar etmeye mahkûm hâle getirmiş,
hataların doğruya tahvil edilmesini
bir hayli zorlaştırmıştır.
Nitekim, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili
Fatma Aksal’ın “güçlü kadın güçlü
aile” mottosu altında kadınların hayatın her alanında karar mekanizmalarında yer alabilmesi için ekonomik
olarak güçlenmesini önemsediklerini
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söylemesi ve bu alanda projeler yaptıklarını aktarması, hatada ısrarın en
somut örneğidir.
KEFEK ve Birleşmiş Milletler

Kadın Birimince İsveç Uluslararası
Kalkınma ve İş Birliği Ajansının mali
desteğiyle yürütülen "Siyasette ve İş
Hayatında Kadınların Liderliğinin
ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Geliştirilmesi Projesi" kapsamında
Sakarya’da "Yasa Taramalarının Sunumu Toplantısı" gerçekleştirildi. Bu
toplantı için Sakarya'ya gelen Aksal,
Birleşmiş Milletler Kadın Birimiyle
ortak projeleri çerçevesinde, Sakarya'daki çalıştayı düzenlediklerini anlattı. Haber şöyle:
Aksal, KEFEK olarak, iki alt
komisyon kurduklarını dile getirerek, "Komisyonlardan birisi kadın
istihdamının artırılması, kadın
girişimciliğinin özendirilmesi ve
kadın kooperatifleriyle ilgili. Kadın
kooperatifçilik geçmişimiz çok yeni
değil. 10 yıldır kadın kooperatiflerini
çok ciddi anlamda destekliyoruz. Bu
kooperatiflerin taranması, başarılı
ve başarısız örneklerinin ve neler
yapmışız, bu noktada onların değerlendirilmesi anlamında çalışmalar
yürütülecek." dedi.
Aksal, "Güçlü kadın, güçlü aile,
güçlü toplum, güçlü Türkiye diye her
zaman söylüyoruz. Aile yaşantısıyla iş
yaşantısının uyumlaşması çok önemli. İkinci alt komisyonumuz da bu
konuda çalışmalar yapacak. Bunlar
için KEFEK olarak neler yapabiliriz,
kadın erkek fırsat eşitliği konusunda
neler yapabiliriz, hükümet olarak
neler yapabiliriz, TBMM'de neler
yapabiliriz, bunların çalışmalarını

yapacağız. Bunları dönemin sonuna
kadar rapor haline getirmeyi planlıyoruz. Kadının güçlenmesi, hayatın
her alanında karar mekanizmalarında yer alabilmesi için ekonomik olarak güçlenmesini çok önemsiyoruz.
Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda da diyoruz ki 'kadınlar karar
mekanizmasında olmalı'. Çünkü toplumun yarısını oluşturan kadınların
hayatın her alanında olması lazım.
Siz gücünüzün yarısını geride bırakarak güçlenemezsiniz, hiçbir hedefe
ulaşamazsınız. Bu anlamda tabii ki
bu çalışmaları yapabilmek için komisyonlarda, Meclis'te kadınlar ve
KEFEK olarak yasalarımızı, kadınlarımızın çalışmalarını sürdürmeyi
planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
***
Hülasası şu ki; Çalışan kadına
sözümüz yok da bilakis “ev hanımı”
olanları da illa çalışması gerekiyormuş gibi bir zorlamayla karşı karşıya
bırakarak, kadın öz benliğinden koparılıyor. Toplumsal yapının temel
taşı olan aileyi biçimlendiren “ana”
unsur olmakla kalmayıp, gelecek nesillerin hazırlayıcısı rolünü her çağda
üstlenen bir konuma sahip olan kadın, adeta erkeklerle bir yarış haline
sokulmakla kadınlığından uzaklaştırılıyor ve cemiyetimizin geleceği
daha da zora sokuluyor.
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