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Baran’dan...
Selam ve dua ile…
Batıcı rejim, bir asra yaklaşan hâkimiyet devrinde bir taraftan Müslümanları sindirerek sünepeleştirdi,
diğer taraftan da tüm Müslüman
Anadolu’nun idrakini iğdiş etti; mücadele azmini ve şuurunu kaybettirdikten sonra dahi Müslümanlar üzerindeki baskısını azaltmadı. Buna
mukabil rejim baskısının fazlasıyla
hissedildiği dönemlerde bile, yokluk içinde olsa da İslâm davası için
kendi çapında doğru yahut yanlış bir
şeyler yapmaya çalışanlar vardı. 28
Şubat’ın karanlığının dağılmasının
ardından Müslümanlar, çevreden
merkeze doğru yerleştikçe yuvarlaklaşmaya, zaten pamuk ipliğine
bağlı olan prensiplerini kaybetmeye
başladılar. Neticede Ak Parti’nin
iktidarda bulunduğu son 20 yılda
refah ve konfora erişen Müslümanlar rahatlığın, bolluğun, kolaylığın
ve bunların getirisi olarak maddenin
esiri oldular. Merkezde iman değil
de, madde olunca, Allah rızasından
ziyade nefsi için canını dişine takan
bir “Müslüman” prototipi ile karşı
karşıya kaldık.
Memlekette paradan başka bir
şey düşünmeyen ve konuşmayan,
ihaleden ihaleye koşan, haksız elde
ettiği kazançla gününü gün eden
ve Allah korkusunu zerrece hissetmeyen Müslüman etiketli kişilerin
bu denli bollaştığını görünce, “tüm
mesele Batıcı Kemalistlerin yerini
alıp onlar gibi yaşamak mıydı?” diye
sormamak nâmümkün hâle geliyor.
Bilhassa iktidar çevresinde etiketi Müslüman olan, fakat Batılılara
özenip onlar gibi yaşama iştiyakıyla
hareket eden böyle bir zümrenin
oluşması, en temelde dünyaya Müslüman gözlüğüyle değil de, Batı
gözlüğüyle bakmaktan; yani anlayıştan kaynaklanmakta. Zira anlayışın
yenilenemeyişi neticesinde zıddına
inkılab eden Müslümanlar, bugün
seküler dünya içerisinde, kendi kafalarında oluşturdukları dini İslâm
zannederek hayatlarını devam ettirmekteler.
Hülasası; mihraksız maddeci
sistemler toplumlara iştihası doymayan, devamlı tüketen, hırslı, açgözlü
bir hayat tarzı empoze etti. Üstad’ın
tabiriyle “marka Müslümanları” da
hakiki bir davaya sahip olmadıkları
için bu hayatın peşinden koşa koşa
gitti. Bugün Türkiye’nin en öncelikli
meselesi bu anlayışın ortadan kaldırılması ve İslâm merkezli bir dünya
görüşünün benimsenmesi zaruretidir.
Kapağımızda bu meseleyi ele
aldık ve “İsmen Müslüman Zihnen
Seküler Marka Müslümanları, Tür-

kiye’nin Gerçek Problemi” manşetini
attık. Kapak mevzumuzu Ömer
Emre Akcebe, “Haşa Allah’ı Dolandırmaya Kalkanlar ve Sıçrama” başlıklı yazısında ele aldı.
Melikşah Sezen ile Müslümanların vaziyetini ve 10 Kasım dolayısıyla gündemde olan M. Kemal’e mevlid okutulması meselesini konuştuk.
Sezen, “Gayrı Müslim’e Müslüman
Ahkâmına Göre Muamele Edilmez!”
diyor.
Faruk Hanedar, “Ezikliklerinden
Din Değiştirenler!” başlıklı yazısında, sözde Müslüman fakat zihnî
olarak Batılılaşmış eziklerin İslâm
ahkâmından bîhaber vaziyetlerini
tenkid ediyor.
Çakal Carlos (Salim Muhammed), Venezüella’nın vaziyeti çerçevesinde emperyalizme çalışan hainlerden bahsediyor.
Abdülhamid Kalemli, “İkiyüzlü
Batı’nın Sudan’da Demokrasi Ağıdı”
başlıklı yazısında Emperyalist Batı’nın Sudan'da bir algı operasyonuyla Batıcı Hamduk'u ve hükümetini
meşru hükümetmiş, halkın çoğunluğunun seçtiği bir yönetimmiş gibi
pazarlamasını ve Hamduk'un kendi
adamlarını, yeniden başa getirmek
istediğini söylüyor.
Orta sayfamızda, Müslümanlara
zulmeden ve Kemalizmi yaşatan
5816 sayılı zulüm kanunu işledik.
Gazeteci Levent Kemal, Middle
East Eye için 34 Türk askerinin İdlib’de şehid edildiği 27 Şubat saldırısında Rusya’nın payını ve tutumunu
gözler önüne seren bir yazı kaleme
aldı. Türkiye’deki bazı yayın organlarının sadece hükümete yüklenmek
maksadıyla belli kısmını tercüme ettiği yazının tamamını Baran okurları
için tercüme ederek yayınlıyoruz.
Sinami Orhan, “Yurtta Sulh Konseyi Bildirisi Suriye’de Hayata Geçiyor! -Namus Borcu Ölümdür; Darbe
Riski-” başlıklı yazısında Türkiye ile
Rusya arasında yapıldığı iddia edilen
Suriye pazarlığını ele alıyor.
Osman Temiz’in “İdman ve Spor
Kelimelerinin İştikak Bilgisi veya
Etimolojisi Çevresinde” başlıklı yazı
dizisi devam ediyor.
Mustafa Kökmen, “Latin Amerika'da Arap Diasporası” başlıklı
yazısında Latin Amerika'daki demografik yapıyı incelerken, Arap
diasporasını ele alıyor.
Abdulkerim Kiracı, İmam Şafi’nin “Er-Risale: İslam Hukukunun
Kaynakları” isimli eserini ele alıyor.
Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de
bulabileceksiniz.
Gelecek sayımızda görüşmek
dileğiyle… Allah’a emanet olun…
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Haşa Allah’ı Dolandırmaya Kalkanlar ve Sıçrama
Ömer Emre Akcebe
Hakiki olanın yanına çöreklenen
sahteliklerin gözleri kamaştırdığı,
beşerî müesseseleşmenin dinamizmini sağlayan ahlâkın iflâs ettiği, ruhî
veçhesi dolayısıyla insan olan yaradılmışın da bütünüyle kaskatı madde
planına mahkûm edildiği ve iyi, doğru, güzel kıstasları üzerinden doğruyu
yanlıştan tefrik edici bir kültür ve o
kültürün şuurları işletici irfanının
kendisine ancak masallarda yer bulabildiği bir zamanı idrak ediyoruz.
Vasıfsız İhtiyarlık
Ahir zaman ile alâkalı olarak
büyüklerin işaretlerinden yola çıkıp
rahatlıkla ifâde edebiliriz ki, insanlık
tarihinde bir eşi benzeri dahi olmayan
orijinal ve olağanüstü bir döneme
tevafuk etmiş bulunuyoruz. Anlayışın
donuklaştığı fakat eşya ve hadiselerin
sathî planda da olsa dört nala koşturduğu bu devirde, tarih boyunca elde
edilmiş olan tecrübe birikimi bile, seçme mânâsına da gelen ihtiyar vasfını
yitirmiş ve adeta mezarlıklardaki kupkuru kafalar gibi eskimiş bulunuyor.
Çağın Meselesi
Hâl böyle olunca, insanların ken-

16 Kasım
2001 - Yücel Kilimci’nin
şehadeti. (Konya)
11 Kasım
1914 - Osmanlı, 1. Cihan Harbi’ne girdi.
12 Kasım
1961 - Muhammed
Kadri Hazin Efendi’nin
vefatı.
13 Kasım
1980 - M. Zahid Kotku
Efendi’nin vefatı.

dilerini tanımlamakta kullandıkları
inanış, dünya görüşü, hayat tarzı ve
ideolojilerin içi boşalıyor ve artık tüm
bunların hayattaki fonksiyonu yalnız
bir etiket mesabesine inmiş bulunuyor. Bu kofluktan doğan tenakuzu biz
kendi Müslüman toplumumuzda müşahede edebildiğimiz gibi, diğer dinlerin müntesiblerinde ve çeşitli ideolojilere bağlılık iddiasında olanların hayat
tarzlarında da rahatlıkla görebiliyoruz.
Dikkat ediliyorsa, burada yalnız bizi
ve geri kalan Müslüman âlemini değil,
bütün insanlığı alâkadar eden, çağın
başlıca meselelerinden biri üzerinde
duruyoruz.
Müesseseleşme
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun “Adalet Mutlak’a” başlıklı konferansında bahsettiğimiz bu vaziyet
hakkında koymuş olduğu şu teşhisi
de hatırlayalım: “Şimdi, artık beylik,
bunu herkes biliyor; dünyada müesseseleşme olmuyor. Teknolojinin
geliştiği sürat içinde örf olmuyor, âdet
olmuyor, ahlâk olmuyor ve fikir de
doğrudan doğruya teknoloji üzerinden işliyor. Baştan şöyle koyalım; yâni
ahlâk oluşmuyor, ki ahlâk müesseselerin daha lâtif şeklidir, sonra yaptırım
hâline getirirsin müesseseler oluşur.”

Kokuşma
Çerçeveyi biraz daraltıp İslâm âlemine ve onun da özelinde Anadolu’ya
dönecek olursak. Üstad Necib Fazıl’ın
tarih muhasebesinde geçtiği üzere,
“Kanunî devrinde (fetih, din) aşkı
yavaş yavaş yağı bitmiş bir lamba fitili
gibi sönmeye başlamıştır... Bizim İslâmî davamızda gölgelenmemize bütün sebep, iki tesirdir: Biri Bizans, biri
Fars tesiri... Sonra da vücuda Avrupa
mikroplarının girişi başlar. İlk tesirler
Kanunî devrinde aşılanır.”
Sonrasında ise bir Allah dostunun
kabul edilmiş duası mucibince mi
yoksa yine o ellerle katılan mayanın
sağlamlığından mı bilinmez, 500 sene
boyunca dıştan canlılık belirtileri
göstermişse de içten içe bozulan ve
en nihayetinde cumhuriyet devresiyle
beraber artık hayatî fonksiyonlarını
yitirerek leş hükmüne bürünen ve
artık kokmaya başlayan bir devrenin
finalinde bulunuyoruz.
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren büyük şehirlerden neredeyse
silinmeye yüz tutan, sonrasında aslıyla
muhafaza edildiği köylerden, şehirlere
doğru başlayan göç dolayısıyla bir
kez daha dirilmeye azmeden; fakat
bu sefer de önce 28 Şubat sürecinde
patlamayacak kadar sıkıştırılan ve

Milletimize tarihin biçtiği
rol ve şahsiyetimizin
kaynağı âleme İslâmî
nizam vermek iken,
İslâm davası iddiasında
olanların ve kendisine
Müslümanım diyenlerin
bu esası unutup,
müesses dinsiz düzenin
içinde kalmak ve mevki
makam elde ettikçe bu
düzenin arazlarından
maddî bakımdan azamî
derecede nemalanmak
üzere Kemalistlerden
rol çalarak hâkim
olduklarını iddia
etmeleridir ki,
neresinden tutarsanız
tutun rezalettir.

ardından Ak Parti iktidarıyla beraber
“kamusal alana açılıyoruz” diye adeta
fışkıran ve en nihayetinde itikadî ve
amelî bakımdan kendisine, kültürüne
ve İslâm’a yabancılaşan millet hâline
gelmiş bulunuyoruz.
İslâm’ı Hâkim Kılmak Mı,
Kemalistlerin Yerine Oturmak Mı?
Bizim milletimiz, “İlâ-yi Kelimetullâh” davasını esas alarak pek çok
fetihler gerçekleştirmek sûretiyle,
İslâm’ın yayılması konusunda önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bütün
şahsiyetini de bu dava üzerindeki telif
hakkından bulmuştur. Milletimize
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meyeceğinden hayvanlaşma tabirini
kullandığımızı da ifâde edelim.

Üstad Necib Fazıl’ın
tarih muhasebesinde
geçtiği üzere İslâm
500 senedir donuk bir
vaziyette bulunuyor.
Müslümanların
kendilerini kurtarmak
üzere İslâm’ı bu
derin dondurucudan
çıkartarak yeniden
fert, toplum, devlet
ve âleme hâkim
kılmalarının yolu ise
eski pratikleri bugün
uygun olmayan
şartlara tatbik etmeye
kalkıp, karikatürize
olmalarından değil,
anlayışı yenileyerek
hakiki bir sıçrama
gerçekleştirmelerinden
geçiyor. Anlayışın
böylesi bir şekilde
yenilenmesi ise Büyük
Doğu-İbda’dan başka
bir tarafta dava
edilmiyor.

tarihin biçtiği rol ve şahsiyetimizin
kaynağı âleme İslâmî nizam vermek
iken, İslâm davası iddiasında olanların
ve kendisine Müslümanım diyenlerin
bu esası unutup, müesses dinsiz düzenin içinde kalmak ve mevki makam
elde ettikçe bu düzenin arazlarından
maddî bakımdan azamî derecede nemalanmak üzere Kemalistlerden rol
çalarak hâkim olduklarını iddia etmeleridir ki, neresinden tutarsanız tutun

rezalettir. Düşünsenize, adam Müslüman ama devlette elde ettiği mevki ve
makamdan bulduğu güç ile 80 milyon
insanın kul hakkına girmeye cüret
edebiliyor. Hani tevil payı bırakmak
adına, bu kimseler ya Allah’ı tanımıyor ya İslâm’ı bilmiyorlar. Çünkü diğer
seçenek çok beter; İslâm davası güdüyorum
diye din pezevenkliği yapıyor
ve inanmıyor;
fakat kendisini
tanımlamak için
kullandığı kartvizitine, bu toprakların inançlı
insanlarını daha
rahat ve fazla
sömürebilmek
için “İslâm”
yazmaktan da
hâyâ etmiyor.
Bu tablo bugün
yalnız siyaset
ve bürokrasiyi
değil, esnafından memuruna,
tarikatçısından
işçisine, çiftçisinden patronuna
toplumun neredeyse tamamını resmediyor.
Dolandırıcılık
Dolandırmak, yalan dolanla kandırarak, aldatarak birinin parasını ya
da malını alıp kendisine mâl etmek
anlamında kullanılır. Dolandırıcılık ile
alâkalı sıkça kullanılan, “dolandırmaya kalkmayan kimse dolandırılamaz”
diye de bir tabir vardır. Dolandırma,
dolandırıcılık umumiyetle para pul
işlerine isnad edilerek kullanılıyorsa
da bir de dinî ve ruhî dolandırıcılık
vardır. Bunların pek çoğu, az amelle
çok ecir peşinde koşan, neticesinde
ise “dolandırmaya kalkmayan kimse
dolandırılamaz” ölçüsünce dolandırı-

lan ve sonunda da “bizi dinle, imanla
aldattılar” diye ortada dolaşanlardır.
Bunlar tarikatların, siyasî partilerin,
cemaatlerin, ideolojik yapıların çevresine tezgâh açıp, ameline bakmadan,
hüviyetinde yazan İslâm ile tatmin
olan, nefsini yelleyen ve bir de utanmadan ecir umanlardır.
Burada esas
tiksindirici derecede komik olan
ise dolandırmaya
kalkıştıklarının
(haşa) Allah olmasıdır.
İman mı,
Servet Mi?
Batıdan başlayarak dünyaya
yayılan ve Batılılaşmayla beraber
bizim de başımıza
belâ olan, iltifatın
faziletlere değil
de sahib olunan
eşya ve servetlere yönelmesi ve
bunun da gitgide
memleketteki dar
bir imansız elit
zümreden yayılarak umumileşmesinin neticesidir
ki, bugün pek çok aile evlatlarının
istikbâlinden yana din, imân kaygısı,
tasası değil, yalnız servet kaygısına
düşmüş bulunmaktadır. Tek başına bu
bile insanımızın Allah’a ve İslâm’a ne
denli yabancılaştığını, insanın temel
meselelerine ne denli bigâne kaldığını
ve içinde yaşadığı sathî çevreden ötesiyle alâkası kalmayarak gitgide nasıl
hayvanlaştığını resmetmeye yeter
de artar bile. Normalde bunun için
dinden çıkma yahut dinsizleşme gibi
tabirler kullanılabilirdi; fakat dinden
çıkmak ve dinsizleşmek bile hazır bir
şuura muhtaç olduğundan ve burada
o kadarcık bile bir şuurdan söz edile-

Donma, Çürüme ve Sıçrama
Üstad Necib Fazıl’ın tarih muhasebesinde geçtiği üzere İslâm 500
senedir donuk bir vaziyette bulunuyor.
Müslümanların kendilerini kurtarmak
üzere İslâm’ı bu derin dondurucudan
çıkartarak yeniden fert, toplum, devlet
ve âleme hâkim kılmalarının yolu ise
eski pratikleri bugün uygun olmayan
şartlara tatbik etmeye kalkıp, karikatürize olmalarından değil, anlayışı
yenileyerek hakiki bir sıçrama gerçekleştirmelerinden geçiyor. Anlayışın
böylesi bir şekilde yenilenmesi ise
Büyük Doğu-İbda’dan başka bir tarafta
dava edilmiyor.
Yenilenmiş bir anlayış ile böylesi
bir sıçrama gerçekleşmeden, hâlihazırda pratikte yaşayan bir örneği
olmayan İslâm’ın, bir bütün olan emir
ve yasaklar manzumesi içinden tek tek
emir yahut yasak çekip, bunlar üzerinden konuşmaya kalkmak da anlaşılmaz oluyor.
Büyük Doğu-İbda’nın davasını
güttüğü anlayışın yenilenmesi ve bunun üzerinden İslâm’ın yeniden fert,
toplum, devlet ve âleme hâkim kılınmasının esas mesele edilmesidir ki,
baştan beri bahsettiğimiz üzere yalnız
Türkiye’nin değil, İslâm âlemi ve geri
kalan bütün insanlığın selâmeti için
elimizde kalana son ve tek çaredir.
Üstad Necib Fazıl’ın “Dünya Bir
İnkılâp Bekliyor” adlı eserinde dediği
gibi, “Ne gariptir ki, bu devler ve cüceler, ama kıvranan devler ve çırpınan
cüceler dünyasında, yine dünyanın
beklediği en büyük inkılâp işte bu cücelere düşüyor! Ve biz, böyle bir noktadan harekete memur bulunuyoruz.
Yani, öyle bir hasta ki, dünyaya devâyı
getirmek zorunda üstelik…”

14 Kasım
1914 - 1. Cihan
Harbi’nde Cihad-ı
Ekber ilân edildi.
1944 – Ahiska Türklerinin SSCB (Stalin)
tarafından sürgün
edilmesi.

söyleşi: eren haklı
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MELIKŞAH SEZEN:
GAYRI MÜSLIM’E
MÜSLÜMAN
AHKÂMINA GÖRE
MUAMELE EDILMEZ!
İnançsızlığı aşikâr bir kişinin
mezarında Kur’an okunmaz diye
bütün kitaplarda yazıyor. Aynı şekilde Mustafa Kemal’in de inançsızlığı
hem kendi dilinden ve yaptıklarından hem de tarihçiler tarafından
biliniyor. Bunca bilinen şeylere rağmen Anıtkabir’de Kur’an okunmasını istemek hangi kefeye konulur?
Bir insana dünyada da dünyadan
sonraki hatırası etrafında da gösterilecek muamele, Müslümanlar için
o kimsenin dini inancıyla yakından
ilişkilidir. Yani eğer bir kimse dünyada
yaşarken Müslüman olarak biliniyor,
Müslümanlığın rükünlerine ittiba
ettiği görülüyorsa, o vakit o kimseye
Müslümanca, İslâm hukukunun icap
ettiği şekilde muamele edilir. Yok eğer
bir kimse bu dünyada Müslüman
değilse, bunu bizzat kendisi ikrar ediyor yahud söz ve fiilleri ile inkârını
aşikâr kılıyorsa, o vakit o kimseye
Müslümanların kendi arasında câri
olan ahkâma göre değil, gayr-i Müslim
ahkâmına göre muamele edilir. Müslümanlar kendi dinlerinden birisi öldüğünde onun defin işlemlerini İslâm
hukukunu göre tatbik eder, ondan
sonraki vazifelerini de aynı hükümlere
bağlı kalarak ifa ederler. Müslümanların bulunduğu kabristanlara gitmek,
onlar için af ve mağfiret dilemek, ecrinden hissedâr olup felah bulmaları
için niyetlenerek Kur’ân okumak gibi
hâller ancak Müslüman mevtalar için
uygulanan işlerdir. Bir Müslümanın
gayr-i Müslim bir kimsenin kabrine
gidip onun için af ve mağfiret dilemesi
dinen caiz olmadığı gibi, kabrin başında yahud başka bir yerde ecrinden
hissedâr olup felah bulması niyetiyle
Kur’ân okunması da caiz değildir.
Nitekim yaşarken bu dinin müntesibi
olmamış yahud din-i İslâm’ı tekzip etmiş birinin amel defteri topyekûn kapanmıştır. O kimse, amel defteri belli
hususlarda açık kalan müminler gibi
değildir ki ardından o kimseye hayır
getirecek bu gibi icraatlara girişilsin.
Mustafa Kemal Paşa’nın -hayatının
erken dönemlerinde Müslüman olsa
dahi- ahir ömründe bu dini tekzip
ettiğini gösterir sayısız delil mevcuttur. Elbette Allah Teâlâ kullarını iman
etmek ve inkâr etmek noktasında muhayyer bırakmıştır. Bir kısım insanların Allah’ın, peygamberin, Kur’ân’ın,
dinlerin yahud ahiretin vs. varlığını
inkâr etmesi pek tabiî mümkündür.

Mustafa Kemal’in gayr-i
Müslim olduğu kabulü
üzere konuşulduğunda,
o vakit onun kabrinde
af ve mağfiret dilemek
de Kur’ân okumak da
dinimize göre asla caiz
olmaz. Bunu bile isteye,
ısrarla yapan kimse
İslâm’ın hükümlerini
iradî olarak ihlal ve
inkâr etmiş olur. Eğer
böyle bir talep varsa
ve bu talep bir cehaletin ürünüyse, o cahilin
bu konuda bilgi sahibi
olması için gereken
izahat ve doküman
kendisine sunulabilir. Fakat bir inat ve
ısrarla, popülist ya da
pragmatist duygularla
yapılacak bir talebin,
talepkârını dinden
çıkartacak denli büyük
bir sapkınlık olduğu
bilinmelidir.

Bu tercih onun kendi uhdesindedir.
Mustafa Kemal’in âyetleri “safsata”
olarak gördüğü, dini “Arap uşağının
yaveleri” yani saçmalıkları olarak nitelediği bizzat kendi el yazısı ile sabittir,
mahfuzdur. Daha bunun gibi nice
vesika, onun din-i İslâm’ın müntesibi
olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla Müslüman olmadığını söz ve fiilleri
ile bizzat kendisi ikrar etmiş birini
“hayır o Müslümandı” diye anmak,
evvela o kimsenin şahsî fikir ve kabullerine aykırı bir diktedir. Dolayısıyla
bence bu konuda onun son sözlerini,
son uygulamalarını esas alarak nihai
kabulü üzerinden Müslüman olmadığını teslim etmek, hakikati çarpıtmaktan kurtulmak gerekmektedir. Hâl
böyle olunca yani Mustafa Kemal’in
gayr-i Müslim olduğu kabulü üzere
konuşulduğunda, o vakit onun kabrinde af ve mağfiret dilemek de Kur’ân

okumak da dinimize göre asla caiz
olmaz. Bunu bile isteye, ısrarla yapan
kimse İslâm’ın hükümlerini iradî
olarak ihlal ve inkâr etmiş olur. Eğer
böyle bir talep varsa ve bu talep bir
cehaletin ürünüyse, o cahilin bu konuda bilgi sahibi olması için gereken
izahat ve doküman kendisine sunulabilir. Fakat bir inat ve ısrarla, popülist
ya da pragmatist duygularla yapılacak
bir talebin, talepkârını dinden çıkartacak denli büyük bir sapkınlık olduğu
bilinmelidir.
Hem Müslüman olup hem de
Müslümanca bir hayatı yasaklayan
bir kişiye rahmet dilemek itikadî
olarak ne gibi sorunlar oluşturur?
Müslümanların kendi içinde yaşadıkları devletin kurucu kadrosundaki
bir kimseyi, cumhurbaşkanlarını
kendi dinlerinin müntesibi bir kimse
olarak görmek istemeleri gayet tabiî ve
normaldir. Fakat vakıa bunun hilafına
cereyan etmişse, bunu görmezden
gelip hilaf-ı hakikat olduğunu bile bile
Müslüman olmayan bir kimseye Müslüman muamelesi yapmaya çalışmak
gayr-i ahlâkî, gayr-i ilmî, gayr-i dinî
bir iştir. Bir Müslüman olarak yaşadığımız devletin kurucu kadrosunun
İslâmî hassasiyetleri haiz kimselerden
oluşmasını temenni etmek ayrıdır,
öyle olmadığı hâlde öyleymiş gibi
davranmak ayrıdır. Evet, her Müslüman kabul eder ki öyle olsaydı güzel
olurdu; fakat gel gör ki işler böyle cereyan etmemiş. Dolayısıyla öyleymiş
gibi davranıp riyakârlık, sahtekârlık
yapmaya lüzum yok. Bu itibarla Müslümanların, dinimiz Müslümanların
ardından ne yapmamıza, ne söylememize cevaz veriyorsa onları öylece,
gayr-i Müslimler için hangi sınırı çiziyorsa onlara da öylece tavır takınması
gerekmektedir. Kur’ân’ın bir kısmına

iman edip bir kısmını inkâr etmek,
ahkâmın bir kısmını tasdik edip diğer
kısmını hevamıza uydurmaya meyletmek bizi dinden çıkaracak bir iştir.
Muhafazakâr-Kemalist portresinin son zamanlarda yaygınlaştığını
görüyoruz. İnanç bakımından ne
olduğu belli olmayan bu kişilere karşı tavrımız nasıl olmalıdır?
Müslüman-Kemalist ifadesi eski
tabirle cem-i nakîzeyn dediğimiz
âdeta iki zıttı cem etmek türünden bir
ifadedir. Bir şey nasıl ki hem diri hem
ölü, hem yaş hem kuru, hem yok hem
var olamaz. İşte böylesi bir sarahatle
ve Aziz Nesin gibi karşı cenah diye
nitelenen kimselerin dahi ikrar ettiği
üzere bir kimse hem Müslüman hem
Kemalist olamaz. Olamaz çünkü İslâm
bizi bir kısım kabuller, mükellefiyetlere tabi kılıyor fakat Kemalizm ise
dinimizin tabi kıldığı mükellefiyetleri
Müslüman hayatından çıkartıyor,
çıkartmayı hedefliyor. Dolayısıyla iki
kabul aynı anda aynı kalp ve bedende
cem olamıyor. Bu itibarla Müslümanla-rın dinlerini, itikâdlarını, bu
itikâdın icaplarını bilmeleri bir zaruret
hâlini alıyor. Tabiat boşluk kabul etmez kelâm-ı kibarının hakikatince,
Müslümanın doldurmadığı boşlukları
heva ve hevesler, ideolojiler dolduruyor ve onu kendi aslî aidiyetini
inkâra sevk edecek bir kısım kabul ve
söylemlere sevk ediyor. Müslümanlar
İslâm’ın noksanı varmış da onu bir
başka yerden ikmal ediyormuş gibi
Müslüman-feminist, Müslüman-antikapitalist, Müslüman-Kemalist vs. olmak yerine sadece ve hakikaten Müslüman olmaya odaklansalar her doğru
ve güzelin hakikatinin zaten orada
mevcut olduğu idrak edeceklerdir.
Teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:
VATANDAŞIMIZIN YAŞADIĞI
SIKINTILARIN FARKINDAYIZ
"Vatandaşımızın her birinin yaşadığı
sıkıntıların ve zorlukların farkındayız.
Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan
ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri
içeriye en az şekilde yansıtmak için
gereken tedbirleri alıyoruz"

C

umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Türkiye
2023 Zirvesi'ne video mesaj
gönderdi.
Dünyanın oldukça sancılı
geçen 2 yılın ardından yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla
mücadelesini artık daha ümitvar
bir şekilde sürdürdüğünü belirten
Erdoğan, başta sağlık, ulaşım, eğitim ve ticaret olmak üzere birçok
alanda kademeli normalleşme
adımlarının atılmaya başlandığının
görüldüğünü ifade etti.
Üreten, istihdam eden, ihracat
yapan, yatırım yapan insanları

zor dönemlerinde yalnız bırakmadıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Ülkemiz 2020'de yüzde 1,8
büyürken, bu yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 7,2 ve yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini
sürdürdü. İhracatta tarihimizde
ilk defa 212 milyar dolar seviyesini aşarak önemli bir rekora imza
attık. Uluslararası kuruluşlar yüzde
9 tahmininde bulunsalar da biz yıl
sonu itibarıyla çift haneli büyüme
rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Vatandaşımızın her birinin
yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle
küresel ölçekte bozulan ekonomik
dengelerin yol açtığı maliyetleri
içeriye en az şekilde yansıtmak için
gereken tedbirleri alıyoruz. Tarım
ürünlerinde oldukça yüksek alım
fiyatları belirleyerek çiftçimizi ve
üreticimizi korumaya çalıştık. Kamudaki işçi ve memurların ücretle-

“SENIN BACINI S... YAVŞAK”

İYİ Parti lideri Meral Akşener'i
Bingöl ziyareti sırasında protesto
eden şehid yakınına İYİ Partili Lütfü Türkkan namussuzca küfretti.
Daha sonra ise kabahati yetmezmiş
gibi pişkin açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral

Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret
etti, vatandaşlarla bir araya geldi.
Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehid yakını olduğunu iddia
eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile
yakın ilişki kurduğunu söyleyip,
tepki gösterdi.

rinde yaptığımız artışlarla da çıtayı
bir hayli yüksek tuttuk. Elektrik ve
doğal gaz fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında devlet olarak ciddi
seviyede sübvansiyon yapıyoruz.
Sosyal yardım sistemimizi etkin

İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Bingöl
ziyareti sırasında protesto eden şehid
yakınına İYİ Partili Lütfü Türkkan
namussuzca küfretti. Daha sonra ise
pişkin pişkin açıklama yaptı!
Bunun üzerine polis ekiplerinin
bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti
Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan,
boynuna sarılarak bir süre dinlediği vatandaşa küfretti. Sosyal medya
hesabından açıklama yapan Türkkan, “Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir
türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal
medyada küfür ettiği için ceza alan
bir provokatöre bırakın herhangi
bir kötü ifadeyi, aksine kendisine
sarılarak birlikte yürüdüğüm halde
bu kez “ağır küfür etti” diye yayınlamışsınız.” ifâdelerini kullandı.
Sosyal medyada tepki gören görüntü sonrası, Twitter’da binlerce
kişi Türkkan’a “istifa et” dedi.
Türkkan daha sonra “özür”
videosu yayınladı; fakat sövdüğü

şekilde işleterek geliri olmayan ve
çok düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Kerim devlet
anlayışımızın tezahürü olan bu
politikalara önümüzdeki dönemde
de devam edeceğiz.” dedi."

şehid yakını hariç herkesten özür
dileyen terbiyesiz vekil yine tepki
odağı oldu! İYİ Parti Milletvekili
Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden alındı. Ayrıca Lütfü
Türkkan hakkında Türkiye Şehit
Yakınları ve Gaziler Dayanışma
Vakfı da suç duyurusunda bulundu.
Türkkan ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu açıklamalarda
bulundu: “Bir şehid ailesine bu
şekilde küfretmesi, yenilir yutulur
bir şey değildir. Partisinin başındaki hanımefendinin yapması
gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir
ki ona iştirak ediyor.”
İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener partisinin grup toplantısında İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın
hakaretlerine maruz kalan Bingöllü şehit ağabeyi Tahir Gümren
için isim vermeden "Her dükkanın
kapısında porno sitesi gezenlere
oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon
yaptırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

yorum
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FRANSA’DAN DOĞU AKDENIZ’DE
TÜRKIYE’YE KARŞI GÖVDE GÖSTERISI

Carlos (S. Muhammed)
Gönüldaşlarımın isteğiyle
Venezüella üzerine öncelikle İspanyolca olarak yaptığım
yorumları paylaşmak istiyorum.
Ümit ediyorum, Venezüella halkı
içerisinde bulunduğu berbat
vaziyetten kurtulacaktır. Halkım,
dünyanın en zengin ülkesinin
halkı. Venezüella’nın şimdiki vaziyetine bakınca aptalca
konuştuğum düşünülebilir; fakat
aptalca konuşmuyorum. Çünkü Venezüella petrol üreticisi
ülkelerinden hepsinden daha
fazla kanıtlanmış petrol rezervine sahip. Ülkedeki tüm insanlara
ekonomik yeterlilik sağlayacak
kadar çok petrol var Venezüella’da…
Bu tabiî zenginliğe rağmen
Venezüella’nın bu halde olunmasının ve hadiselerin sürekli
daha fazla karmaşıklaşmasının
ilk sebebi yozlaşma, ikincisi
ise düşman manipülasyonları
ve sabotajlarıdır. 2004 yılında
Venezüella’nın yurtdışında bulunan tüm rezervlerinin ülkeye
getirilmesi gerektiğini çeşitli
vasıtalarla söyledim. Bilhassa
Londra’daki İngiltere bankasında
bulunan tüm altınların ivedilikle
Venezüella’ya getirilmesini, aksi
takdirde altınlara el konulacağını
söylemiştim ve bu oldu. Venezüella’nın altınlarına el koydular.
Bunun sorumlusu ise devlet
başkanları (Chavez ve Maduro)
değil, Venezüella hükümetinin
içindeki hainlerdir. Tüm uyarılarıma rağmen bu hainler hâlâ
devlette önemli mevkileri elinde
bulunduruyor ve Bolivarcı devrimi sabote etmek için ellerinden
gelenin en iyisini yapıyor.
Venezüella göç veren bir ülke
değildi. Ne yazık ki, 6 milyon
Venezüellalı iş ve aş bulabilmek
için diğer ülkelere iltica etmek
zorunda kaldı. Venezüella’yı terk
eden bu insanlar hain değildi;
fakat bunların bazıları Venezüella’ya döndükten sonra geldikleri
yere geri gönderildi, bazıları ise
tutuklandı.
Venezüella’da büyük hatalar yapan insanlar var. Birçok
defa söylediğim üzere, benim
Fransa’daki vaziyetim önemli
bir misal teşkil ediyor. Eylüldeki
son mahkememde altıncı defa
cezalandırıldım. Venezüella’ya
dönmem gerekiyor. Venezüellalı

yetkililerin benim ülkeye dönmem adına alâka göstermiyor
oluşuna şaşırıyorum. Ne olacağını bilmiyorum; fakat Allah’a inanan insanlar olarak iyi olacağını
biliyoruz.
Venezüella nüfusunun
geneli itibariyle Hıristiyan bir
ülke; fakat onlar, Müslüman’ım
diyenlerden ve halkının büyük
çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden daha fazla gerçek Müslümanlarla dayanışma içerisinde.
İslâm dünyasına baktığımızda da
bir keşmekeş ile karşılaşıyoruz.
Lübnan da mesela çok zengin bir
ülke; fakat sürekli manipülasyonlara ve sabotajlara muhatap kalıyor. Öte yandan Suriye’de savaş
devam ediyor. Suriye hükümeti
elbette kusursuz değil; fakat en
azından düşmana ajanlık etmiyorlar. Hafız Esad ajan değildi,
oğlu Beşar Esad da ajan değil.
Bugüne kadar iktidarda kalabilmesinin tek sebebi ise Rusya’nın
desteği. İkisinin de birçok hataları olmasına rağmen Siyonistlerle
iş tutmuyor ve onlara çalışmıyorlar. Elbette Suriye’yi azınlık
marjinal bir Nusayrî grubun
yönetmesi kabul edilemez.
Bütün dünyadaki bu karışıklığın sebebi rejimlerin hastalığı ve
hükümetlerin içinde bulunan hainlerin ihanetleri. ABD ve onun
en önemli müessesesi CIA kendi
ülkelerinin menfaatleri için
çalışıyor, CIA’ya çalışan diğerleri
ise şahsî menfaatleri için kendi
insanını satıyor! Tüm hainler en
katı şekilde cezalandırılmalı!
Allahü Ekber!
06.11.2021

AP’nin haberine göre Fransa
pazartesi günü Doğu Akdeniz’deki
yeni fırkateyni Auvergne ile askerî
bir gövde gösterisi yaptı. Fransa’nın
Türkiye’ye karşı yaptığı gövde gösterisini AP şu şekilde gördü:
Fransa, pazartesi günü Doğu
Akdeniz'deki yeni fırkateyni Auvergne'de yaptığı bir turla askeri bir
gövde gösterisi yaptı. Gemi kaptanının söyledikleri ise Paris'in bölgedeki hedeflerini göstermesi adına
önemliydi.
Kaptan Paul Merveilleux de
Vignaux, 150 kişilik mürettebatıyla
Auvergne'nin "uluslararası hukuka
ve özellikle seyrüsefer özgürlüğüne
saygının ne kadar önemli olduğunu
göstermek" amacıyla Fransa adına
istihbarat toplamak üzere Ocak ayına kadar Doğu Akdeniz'de konuşlandırılacağını söyledi.
De Vignaux Kıbrıs'ın Larnaka limanında gazetecilere verdiği
demeçte, Fransa'nın bu hamleyle
Akdeniz'in doğusunu önemsemesinin yanı sıra "bu stratejik alanın
istikrara kavuşmasına katkıda
bulunma isteğini" gösterdiğinin de
altını çizdi.
Auvergne üç yıl önce görevlendirildi. Gelişmiş sonar ekipmanlarına sahip ve denizaltılara karşı
savaşta da üstün bir gemi. Auvergne Kıbrıs'ı son üç senedir 12 kez
ziyaret etti. Geminin kaptanı Paul
Merveilleux Du Vignaux, firkateynin Fransa’nın sahip olduğu sekiz
çok amaçlı firkateyn arasından
5’inci sırada olduğunu söyledi.
De Vignaux, Auvergne’nin
bölgedeki Fransız deniz operasyonlarının kilidi konumunda bulunan
Kıbrıs’a 12. ziyaretini gerçekleştirdiğini söylerken "Destek olmadan
verimli ve sürdürülebilir deniz operasyonları olamaz ve Kıbrıs bunun
merkezinde yer alıyor." dedi.
Fransız uçak gemisi Charles
de Gaulle de Kıbrıs'a tekrar tekrar
seferler gerçekleştirmişti.

Kıbrıs ile Fransa arasındaki ilişkiler son yıllarda giderek sıkılaşıyor.
Kıbrıs Rum Kesimi, Fransız uçaklarının ada ülkesinin güneydoğu
köşesindeki askeri hava üssünü ve
Fransız gemilerinin şu anda yükseltme sürecinde olan güney deniz
limanını kullanmasına izin veriyor.
Ayrıca Fransa, Fransız enerji şirketi Total ve İtalyan ortağı Eni'nin
gelecek yıl Kıbrıs'ın güney kıyılarındaki sularda yapacağı açık deniz
sondajına müdahale etmemesi için
Türkiye'ye varlığını hissettirmek
istiyor.
Türkiye, Kıbrıs’ı bütün bir ulus
olarak tanımıyor ve Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölge talebine karşı
çıkıyor. Ankara, bu suların ya kıta
sahanlığı ile örtüştüğünü yahut da
ayrılıkçı Kıbrıslı Türklere ait olduğunu söylüyor.
Kıbrıs, 1974’te Türkiye’nin
1974’te Yunanistan’a ilhak yanlılarının yaptığı darbe sonrasındaki
müdahalesiyle bölünmüştü. Yalnızca Türkiye, Kıbrıslı Türklerin
bağımsızlık ilânını tanıyor.
Şubat 2018'de Türk savaş gemileri, Eni tarafından kiralanan bir
sondaj gemisinin Kıbrıs'ın güneydoğusundaki sularda keşif sondajı
yapmasını engelledi.
Siyasi analist Anna Koukkides-Procopiou, Doğu Akdeniz’deki
Fransız deniz varlığının Türkiye için
açık bir mesaj olduğunu söylüyor.
Koukkides-Procopiou The
Associated Press'e verdiği demeçte,
"(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un bu gücü bölgeye
yansıtması gerekiyor, çünkü bu,
Fransa'yı sadece Orta Doğu bölgesinde değil, Afrika'da da baskın
büyük bir güç olarak yeniden var
kılma politikasının bir parçası. Birinin Doğu Akdeniz'de bu boşluğu
doldurması gerekiyordu. Şimdi
Fransa, bu boşluğu dolduran ülkenin Türkiye olmayacağından emin
olmak istiyor.” dedi.
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Ezikliklerinden Din Değiştirenler!
Faruk Hanedar
29 Ekim’de, Cuma hutbelerinde
(!) dahi Cumhuriyeti coşkulu bir
şekilde kutlayan Diyanet ve ayetleri
cumhuriyeti yüceltmek adına kafasına göre tevil eden imamlar (!) dahi,
M. Kemal’e rahmet okunmadı diye
Kemalistlerin hedefi olmuştu. Bunun
ardından “vurmayın biz de sizdeniz”
demek için sıraya geçen muhafazakâr
kemalistlerin yediği herzelerin ardı
arkası kesilmedi, kesilmiyor.
En başta anayasaya göre Türkiye’de laikliğin teminatı konumundaki
müesseselerden biri olan Diyanet,
M. Kemal’in adının hutbede telaffuz
edilmemesinin, M. Kemal’in isteği
olduğunu, hutbede devlet başkanının
adının geçmesinin genelgeyle
yasaklandığını öne sürerek mevzudan
sıyrılmaya çalıştı. Esasında bu yasak
da, devlet başkanının isminin hutbede okunmasının hilâfet nişanesi
olmasından ve Türkiye’nin bir İslâm
devleti değil, laik bir çizgi benimseyen bir rejime sahip olmasından
kaynaklanıyor; zaten bu anlaşılsaydı

15 Kasım
1983 - KKTC’nin
kurulması.
2003 - İstanbul’da İki
Sinagoga bombalı
saldırı düzenlendi.
O gün Yahudiler için
özel dini bir gün olduğundan, tüm MOSSAD
ajanları da
Sinagoglardaydı…
Hadiseye Neva Şalom’da müdahale eden
ilk Hızır Acil servisi görevlilerinin anlattığına
göre, kayıtsız MOSSAD
ajanlarının cesetleri,
İsrail ajanları tarafından
alındı. Polis müdahale
edemedi.
16 Kasım
1240 - Muhiddin Arabî
Hazretleri’nin vefatı."

meseleye çok farklı bir açıdan yaklaşılıyor olurdu. Müslüman görünümlü
Kemalist BTP’nin, bizzat M. Kemal
eliyle kilit vurulan Ayasofya’da 10
Kasım’da mevlid okutma teklifi ise
üzerine konuşmaya bile değmez.
Dönelim meselemize; Diyanet’in
bu açıklamalarının akabinde Müslüman olarak bilinen kimi yazarlar M.
Kemal’in ne kadar “ulu, aziz, muhteşem” birisi olduğuna ve isminin hutbede geçmesinden gocunmayacaklarına dair yazılar kaleme aldılar.
Bu furyaya son olarak katılan
ise Yenişafak Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Hüseyin Likoğlu oldu.
Likoğlu, 8 Kasım 2021 günü yayınlanan yazısının “Anıtkabir’de Kur’ân
okumanın vakti gelmedi mi?” başlıklı bölümünde, CHP’yi 29 Ekim’de
Cuma hutbesinde M. Kemal’in adının anılmaması sebebiyle göstermiş
olduğu tepkiden dolayı eziklikle
itham etti. Bunu yaptıktan sonra da
vites yükselterek “eziklik öyle olmaz
böyle olur” dercesine şöyle bir teklife
imza attı:
“Bu tartışmaları bitirecek tek bir
hamle var: Evet, Atatürk’ün camilerde
devlet yetkililerinin isimlerinin anılmamasına ilişkin bir genelgesi var,
doğru. Ama Anıtkabir’de Kur’ân-ı Kerim okunmayacağına ilişkin bir genelge var mı? Hayır yok.
Atatürk’ün isminin camilerdeki
hutbelerde, dualarda, vaizlerde anıl-
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ması isteniyor mu, isteniyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk dualarla yâd edilmesi gereki-

yor mu, gerekiyor. O halde yapılacak
en güzel şey, bugün 8 Kasım, çarşamba günü 10 Kasım. Bu yıl Mustafa
Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü
yıl dönümü.
Sizce de Anıtkabir’de Kur’ân okumanın vakti gelmedi mi?”
Mustafa Kemal Paşa
Müslüman mıydı?
Müslümanları rejime payanda
kılmak adına 12 Eylül sonrasında
Kenan Evren’in çizdiği “Müslüman
Atatürk” portresi aradan geçen 40
senenin ardından cemiyetin belli kesimi tarafından kabul edildi. Oysa bu
Kemalist rejimi ayakta tutmak adına
yapılan bir manipülasyondan başka
bir şey değildi, zira Kenan Evren,
Cumhurbaşkanlığı arşivlerinin bir
kısmını Genelkurmay’a taşıtıyor. Bu
mevzuyu tarihçi yazar Said Alpsoy
şöyle anlatıyor:
“Kenan Evren bir Pazar günü,
Çankaya’nın bahçesine söz
konusu arşivi çıkartıyor ve kendi
gözetiminde arşivdeki belgelerin
bir kısmını yaktırıyor. Daha
sonraki senelerde bu olay gündeme
getirildiğinde de, tasdik ediyor böyle
bir şey yaptığını. Gazeteciler sorunca,
savunması da aynen şöyle, “Atatürk’ün
hiç kimseyi ilgilendirmeyen, özel-mahrem hayatına ait ‘lüzumsuz’ şeylerdi
onlar” diyor.”
Esasında inançsızlığında son de-
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İslâm âlimleri de, kâfir
(gayri Müslim) birisine
rahmet okunmasının
caiz olmadığını açık bir
şekilde belirtmişlerdir.
Haberden anlaşılacağı
üzere, laik rejimin
payandası hüviyetinde
olsa da Diyanet dahi
bu hususta İslâm
âlimlerine ittiba
etmektedir. Aklı evvel
“ezik Müslümanlar”ın bu
husustaki abes teklifleri
ise yeni bir din ihdas
edip onun müntesibi
olma teşebbüsünden
başka bir şey değildir

rece samimi olan M. Kemal Paşa’nın
lediyor. (Mumcu, a.g.e., s.86.) Mete
meşhur meclis konuşmasındaki
Tunçay, Mustafa Kemal Paşa’nın ate“Bizim devlet idaresindeki ana progra- ist (Tanrıtanımaz) eğilimler duymuş
mımız CHP programıdır. Bunun kap- bulunmakla birlikte deist (Yaradancı)
sadığı prensipler idarede ve siyasette
olduğunu söyler. 18. yüzyıl Aydınlanbizi aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat
ma Çağına ve 19. yüzyıl pozitivizmine
bu prensipleri, gökten indiği sanılan
uygun bir tür “akılcı dinbilim” ve “dokitapların dogmalarıyla asla bir tutğal din” inancı vardır der ve İslâm’ı da
mamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten
“aklî ve tabiî din”
ve gaipten değil, doğrudan doğruya
çizgisinde yenihayattan almış bulunuyoruz.” ifadeden yorumleri “Kur’ân gökten mi indi ki Kur’ân’ı ladığını
kastetsin” gibi saçma ifadelerle tevil
söyler.
edilmeye çalışılsa da dine nasıl baktı- (Mete
ğını ortaya koymaktadır. Bunun haTunricinde Kâzım Albay “Mustafa Kemal çay,
Paşa’nın Şahsiyeti” başlıklı yazısında, Eleş“Atatürk”ün inanç dünyasını kaytirel
naklarıyla birlikte şu şekilde ortaya
Tarih
koymaktadır:
Yazı“M. Kemal kanaatimce ateist biri
ları,
ve inançsızlığında samimi. Yani günü- Liberte
müz laikleri gibi “hem Müslüman’ım
Yayınlahem laikim” diyen biri değil. İngiliz
rı, Ankakadın yazar G. Ellison’a (Turkey Tora, 2005, s.
day, s. 24) şöyle demiş: “Benim bir
209. Bkz.
dinim yok ve bazen bütün dinlerin
M.Kedenizin dibini boylamasını istiyorum.” mal’in
(Andrew Mango, Atatürk, Remzi Kita- ateist
bevi, İstanbul, 2000, s. 447.) Mustafa
Kemal’in Kuran’ı Kerim’e “Arapoğulların yaveleri” (Uğur Mumcu,
Kazım Karabekir Anlatıyor, Tekin Yayınları,
İstanbul, 1994,
s.98.) demesi yaHüseyin Likoğlu
nında, ekibiyle
beraber “din ve
ahlak inancını
kaldırmalıyız”
görüşünde olduğunu Kazım
Karabekir nak-

olup olmadığı hakkında Mete Tunçay’ın Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek
Parti Yönetiminin Kurulması eserinin
(Yurt Yayınları, Ankara, 1981) s.213
ve 219-221’de 5, 17, 18, 19 no’lu dipnotları zengindir.) Bu tesbitlere pek
katılmıyorum. M. Kemal öyle ince
muhasebeler ve derin tahliller yapacak
çapta biri değildir. Devrimlerden de
anlaşıldığı üzere satıhçı ve inkârcıdır.
Tüm İttihatçılarda görülen özellik,
satıhçı ve komitacı olmalarıdır.
Şunu ifade edelim ki, Peygamberi tanımadığı için, İslâm
karşısında deistlik ile ateistliğin bir farkı yoktur. Bizce,
esasen ateist olan M. Kemal’in eğer doğru ise deistliği, Batıdan gelme ulus
devlet formülasyonu için
bir araç hükmündedir.
Onun için Tanrıtanımaz
pozitivist de diyebiliriz.
Cumhuriyet döneminde
dinin yerine ikame edilmek
istenen bilim anlayışı da bu
çerçevededir. M. Kemal için
ateist (Tanrıtanımaz) mânâsına
gelen natüralist ve determinist
diyenler de vardır. (Osman
Nuri Ergin, Türkiye

Maarif Tarihi, Cilt. 5, Eser Matbaası,
İstanbul, 1977, s. 1673.)”
Müslüman olmayan birine
rahmet yahut mevlid okutulması
M. Kemal’in Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi olarak seyretmiş
olduğu politika ve Müslümanlara
karşı sergilediği tutum, kendisinin
Müslüman olmadığını açıkça gösterirken, onu kendisinin bile rahatsız
olacağı biçimde Müslüman gösterme
çabaları “ezik Müslümanlar” eliyle
sürdürülüyor. İş camilerde rahmet
okumanın da ötesine geçerken,
mesele hakkındaki hükmü yine
Baran dergisinin Kasım 2019’da
yayınlanan 669. sayısındaki bir
haberden verelim. Haberde, 10
Kasım saat 09:05’te camilerden siren
çalınacağının iddia edilmesi üzerine
Diyanet İşleri Fetva Hattının aranarak inançsız biri hakkında camilerde
rahmet okunması yahut program
tertiplenmesi hakkındaki hükmün
sorulduğu aktarılıyor. Haberin ilgili
kısmı şu şekilde:
“İnançsızlığın ölçüsü nedir? Siz mi
inançsız sayıyorsunuz, yoksa o kendisi
mi inançsız olduğunu söylüyor?” diyen Diyanet memuruna “mevzu bahis
kişinin kendisinin inançsız olduğunu
söylediğini, bunun cemiyetin ekserisi
tarafından bilindiğini ve bu kişinin
hayatı boyunca İslâm’a düşman tavırlarıyla tanındığını” söylememiz
üzerine, “Öyleyse böyle birisi için camide niye program düzenleyelim; ama
inançsız olduğunu katiyen bilmek
gerekir.” cevabını aldık. “Peki, Kur’ân-ı
Kerim’e ‘gökten indiği zannedilen
dogmalar’ diyen bir adamın inançsız
olduğunu söyleyebilir miyiz?” diye sorduğumuzda ise, “Aziz kardeşim bunlar yüz yüze konuşulması gereken bir
meseledir. Ben sizin ne demek istediğinizi anladım.” denilmesi üzerine ne
sebeple aradığımızı söyledik ve mevzu
bahis yazıdan bahsettik. “Camilerden
niye siren çalınsın kardeşim, böyle bir
şeyin bilgisine sahip değiliz.” diyen
Diyanet görevlisine kimle görüştüğümüzü sorduğumuzda “Diyanet’ten bir
arkadaşla görüştünüz.” şeklinde cevap
verdi.
İslâm âlimleri de, kâfir
(gayri Müslim) birisine rahmet
okunmasının caiz olmadığını açık
bir şekilde belirtmişlerdir. Haberden
anlaşılacağı üzere, laik rejimin
payandası hüviyetinde olsa da
Diyanet dahi bu hususta İslâm âlimlerine ittiba etmektedir. Aklı evvel
“ezik Müslümanlar”ın bu husustaki abes teklifleri ise yeni bir din
ihdas edip onun müntesibi olma
teşebbüsünden başka bir şey
değildir ve en sert şekilde cevap verilmesi zarurettir.
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İkiyüzlü Batı’nın Sudan’da Demokrasi Ağıdı
Abdülhamid Kalemli
Emperyalist Batı, Sudan'da bir
algı operasyonuyla Batıcı Hamduk'u
ve hükümetini sivil, meşru hükümetmiş, halkın çoğunluğunun seçtiği
bir yönetimmiş gibi pazarlıyor ve
Hamduk'u, yani kendi adamlarını,
yeniden başa getirmek istiyor.
BU SÜRECE NASIL GELİNDİ?
Halkın büyük çoğunluğu Ömer
Beşir'i adaletsizliklerinden, çevresinin yolsuzluklarından, Güney
Sudan'ın kaybedilmesindeki hatalarından, Darfur bölgesindeki katliamlardan, zulümlerden, seçime gitmemesinden dolayı istemez olmuştu.
Beşir'in halkta artık hatırı sayılır bir
karşılığı yoktu. Beşir, Merhum Hasan
Turabi ile de arasını bozmuş, "Seçime
gitmelisin ve yönetimi sivillere bırakmalısın" telkinlerinden dolayı eski
yol arkadaşı ve kendisinin fikir babası olan Turabi’yi bile hapse atmıştı.
ABD ve Batı, 30 yıl boyunca Sudan'a ambargo uygulamış, Sudan'ın
gelişip kalkınmasının önünü kesmişti. Hatta Sudan'ın kurduğu büyük
ilaç fabrikasını, her zamanki saldırı
bahanesi olan "kimyasal silah üretme
tesisi" diye füzelerle bombalamış, havaya uçurmuş, çalışanları katletmişti.
Daha önceleri ambargoya rağmen
Körfez ülkelerine tarım ürünleri ve
hayvan ihracatı yaparak ve güneyde
çıkarılan petrolü kullanarak durumu
idare eden Beşir, Suud ve BEA'nın
tamamen ABD ve İsrail eksenine
kayması, özellikle Suud'un hayvan
ithalatında Brezilya'ya yönelmesi
ile ekonomide ciddi sıkıntıya düştü. Buna çevresinin, akrabalarının
usulsüzlükleri, yolsuzlukları eklendi.
Halkın kahir ekseriyeti Beşir'den
soğudu. Bütün bu nedenlere ilaveten
halkta dünyaya entegre olma, ambargodan kurtulma düşüncesi yaygınlaştı. Beşir'e kin duyan ABD, İsrail
ve diğer Batı ülkeleri halkta biriken
bu karşıtlığı ateşlemek için bir bahane arıyordu. "Ekmeğin 1 SDG'den
2 SDG'ye çıkarılması" dışarının ve
taşeronlarının bahanesi oldu. Nihayetinde Beşir'e karşı halk ayaklandı.
Halkın neredeyse yüzde 70'i Beşir'in
gitmesini istiyordu. Bu durumu fırsat
bilen ABD ve Batı, Hamduk'u getirip
Beşir'i deviren askeri kanada yamadı.
Hamduk'u yamarken de Afrika'nın
birçok sorununu çözen adam, Batıda
çok sevilen biri, Sudan ekonomisini
düze çıkaracak, ülkeyi ambargodan
kurtaracak, her tür dijital imkana
kavuşturacak kişi olarak parlatmayı, kitlelerin ona umut bağlamasını
sağlamayı da ihmal etmedi ve Hamduk'u Sudan halkının başına dikti.

Yani kendi adamına, Hamduk'a, Sudan halkının yönetimini teslim etti.
Tepeden inme biçimde onu, Geçiş
Dönemi Hükümeti'nin Başbakanı
yaptı.
Daha önceki yazımızda belirttiğimiz, anlattığımız gibi oldu. Hamduk,
Sudan halkının sorunlarına çözüm
bulma uğraşından evvel solculuğu
tahkim etme derdine düştü. Ekonomi tepetaklak oldu. Hamduk,
"Askeri kanat bana iş yaptırmıyor,
bakanlıklara, bürokrasiye istediğim
kişileri getiremiyorum, bu yüzden
ekonomi kötüye gidiyor." bahanelerini ileri sürmeye başladı. Halbuki
ilk başlarda askeri kanat, Hamduk'a
fırsat verdi. İstediği kişileri istediği
makamlara getirdi Hamduk. Yalnız
getirdiği adamlar, iş yapmak, halka
ekmek bulmak için çalışmak yerine
halkın inançlarıyla savaşmaya başladılar. İçkiyi serbest bırakma, bar pavyon açılışına izin verme, okullardaki
dini eğitimi kaldırma ya da kısıtlama
gibi işlere kalktılar. Halkta tepkiler
oluştu. Geçiş Dönemi Hükümeti ve
Geçiş Konseyi desteğini önemli ölçüde yitirmeye başladı. Yüzde 1000'lere
varan fiyat artışlarıyla halk iyi kötü
bulduğu ekmeğini de kaybetti.
Askeri kanat duruma müdahil
olmaya bunlar olunca başladı. Halkın inançlarına saldıran bürokrat ve
bakanların uzaklaştırılmasını istedi.
Hamduk da onların bazılarını uzaklaştırmak zorunda kaldı. Ekonomide
hiçbir olumlu adım atamadı. Eko-

Un, ekmek, benzin,
tüp gazın bulunamaz
olması, halkı
meydanlara indirdi.
Hamduk Hükümetini
milyonlar protesto etti.
Halkın tepkisi, Hamduk
ve emperyalistleri
endişelendirmiş
olmalı ki, Hamduk
ve işbirlikçileri
iktidarlarının sürmesini
sağlamanın yolunu
aramaya kalkmışlar.
Bunca başarısızlığa
rağmen Hamduk,
ABD elçisini yanına
alıp General Burhan
ile görüşmüş. General
Burhan'dan tüm
yönetimi, askeriyeye
bağlı istihbarat
dahil tüm kurumları
kendisine devretmesini,
yönetimden çekilmesini
istemiş.

nomideki kötü gidişi, kah istediği
kişilerle çalışamamasına, kah Beşir
dönemi adamlarının ekonomide
sipekülasyonlar yaptığı bahanesine

bağladı. Bu kötü gidişte kendisine
toz kondurmadı; ama halkta, çok
küçük sol azınlık dışında, artık
Hamduk'un bir şey yapacağına inanç
kalmadı. ABD, Google, Twitter vs.
ambargoyu kaldıracaktı kaldırmadı.
Hatta ABD'ye 300 küsur milyon dolar tazminat ödedikleri halde ambargo kalkmadı. (Burası ayrı bir bahis ve
detaylarını bilmediğim bir konu).
BATI İLE HAMDUK'UN PLANLARI
Gidişatın bu kadar kötü olması,
Hamduk'un Geçiş Dönemi Protokolü'ndeki "3,5 yıl sonra seçim yapılması" maddesine rağmen seçim
yapılmasına soğuk bakması nedenleriyle, askeri kanat, Geçiş Dönemi
Protokolü'nde yer alan "İkinci yılın
sonunda yönetimin tamamen sivillere bırakılması" maddesine uymadı
çünkü askerler Hamduk'un Batı ile
birlikte Sudan'a nasıl bir oyun oynayacağını görmüştü. Askerler seçim
istiyor ve ülkeyi kendileri seçime
götürmeye çalışıyorlardı.
Ama halkın durumu çok kötüydü. Un, ekmek, benzin, tüp gazın
bulunamaz olması, halkı meydanlara
indirdi. Hamduk Hükümetini milyonlar protesto etti. Halkın tepkisi,
Hamduk ve emperyalistleri endişelendirmiş olmalı ki, Hamduk ve
işbirlikçileri iktidarlarının sürmesini
sağlamanın yolunu aramaya kalkmışlar. Bunca başarısızlığa rağmen
Hamduk, ABD elçisini yanına alıp
General Burhan ile görüşmüş. Ge-
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bir yönetimmiş gibi
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istiyor.

neral Burhan'dan tüm yönetimi,
askeriyeye bağlı istihbarat dahil tüm
kurumları kendisine devretmesini,
yönetimden çekilmesini istemiş.
Hamduk ve destekçisi ABD'nin oyununu fark eden General A. Burhan,
askeri kanadı komple arkasına alarak
yönetimdeki Hamduk tarafını tasfiye
etti. "DARBE" dedikleri bu.
TASFİYE SONRASI DURUM VE
İKİ YÜZLÜ BATI
Bu tasfiye hareketine karşı, başta
ABD ve Sudan'ın madenlerine konmak için Hamduk ile anlaşmalar yapan, bu anlaşmalardan önce bile bazı
bölgelerde Sudan'ın altın madenlerini sömüren Fransa olmak üzere tüm
Batı ayağa kalktı. Demokrasiden,
sivil yönetimden, insan haklarından
dem vurarak Hamduk'u yeniden
hükümetin başına getirme derdine
düştüler. Yönetimdeki bir kanadın
diğerini tasfiye etmesini "Meşru,
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Sivil Hükümete darbe" olarak nitelediler. Bir tiyatro daha sergilemeye
başladılar. Hamduk, seçimle mi
geldi, meşruiyetini nereden aldı? O
da bir darbe sonucu gelen ve hiçbir
şey yapamayan biri değil miydi? Batı
bunları elbette biliyor; ama mevzu
kendi adamları Hamduk olunca, sivil
oluyor, meşru oluyor, demokrasinin
gereği oluyor, oluyor da oluyor.
Bu Batılı iki yüzlülere Doğru
Haber gazetesindeki yazısında Dr.
Abdulkadir Turan Hoca'nın haklı
olarak sorduğu soruyu daha geniş
şekilde sormak gerekmez mi?
Peki Mısır'da halkın oylarıyla
seçilmiş Merhum Mursi'ye darbe
yapan Sisi'ye neden karşı çıkmadınız? Sisi mahkeme salonunda canlı
yayında Mursi'yi öldürürken, akabinde oğlunu öldürürken insanlığınız neredeydi? O zaman demokrasi,
sivil yönetim, insan hakları düşünce
ve duygularınızı klozete mi düşürdüydünüz? Orada darbeci Sisi'den
yanaydınız, onu meşru kabul ettiniz
de şimdi seçimle gelmemiş, bir darbenin akabinde başbakanlık koltuğuna tepeden inme oturmuş Hamduk'a
neden sahip çıkıyorsunuz? Hamduk'un üç yıllık yönetiminde yokluktan inim inim inleyen Sudan halkına
neden dertlerine bir nebze derman
olacak bir yardımınız olmadı? Sizin
için önemli olan Sudan halkı ve onların sivil yönetimle idare edilmesi
mi yoksa bu toprakları sömürmenizde Hamduk'un işinizi kolaylaştırması
mı?
Sudan'ı kimin yönettiğiyle hangi
hakla ilgileniyorsunuz? ABD baş-
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kanının kim olacağına, Fransa'da
kimin cumhurbaşkanı seçileceğine
Sudanlıların karar vermesini ister
misiniz?
İki yüzlülüğünüz artık çok sırıtmıyor mu bay sömürgeciler?
Türkiye'de halkın yarıdan fazlasının
oyuyla seçilen Cumhurbaşkanına
diktatör derken, ona darbe yapmaya
kalkan FETÖ teröristlerini desteklerken, darbe başarısız olunca kaçan
teröristleri bağrınızda beslerken
ne yüzle Sudan'da demokrasi ağıdı
yakıyorsunuz, sivil yönetim mavalı
okuyorsunuz?
BİZ BU İKİ YÜZLÜ EMPERYALİSTLERİ TANIYORUZ!
Siz de tanıyın ey Sudanlı Kardeşlerim. İyi belleyin! Size bu emperyalistlerden hayır gelmez. Size sizden
başka yardım eden olmaz.
Biz bu emperyalist Batılıları çok
iyi biliyoruz. Bu emperyalistlerin
Irak'a, Afganistan'a, Libya'ya, Suriye'ye demokrasi götürme iddiasıyla
saldırıp buralarda ne kadar Müslüman'ı katlettiklerini, insanları birbirine kırdırıp onlar arasında nasıl
kapanmaz kinler oluşturduklarını,
insanları açlığa, sefalete nasıl mahkum ettiklerini gördük.
Şimdi de Sudan'ı karıştırmak,
burada insanları birbirine düşürmek,
birbirlerini katledecekleri bir kaosun
içine sokup bir daha bir araya gelemeyecek, birbirlerinin yüzlerine bakamayacak duruma sokmak istediklerini biliyoruz. Bu emperyalistler, şu
anda Sudan'ı bir iç savaşın içine çekmek istiyorlar. Halkı, darbeye karşı
direnmeye çağırıp kışkırtıp birbirle-

rini boğazlatmayı hedefliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda ABD, Avrupa, Suud
ve BAE'nin Sudan'ı bölme, beş (5)
devletçik haline getirme düşünceleri,
planları değişik medya organlarında dillendirildi. Daha önce Güney
Sudan'ı kopardıkları gibi Sudan'ı bir
kaosun içine atıp parçalara ayırmak
istiyorlar.
SUDAN HALKI NE YAPMALI?
Sudan halkı vatanına, devletine
sahip çıkmalı.
Sudan halkının uyanık olması,
Sudanlı kanaat önderlerinin, âlimlerin acilen birlik olup halkı sükûnete
çağırması, halkı teskin etmesi gerekiyor.
Sudan'da Batı'nın maşası olan çok
az solcu bir grup var. Yalnız Ömer
Beşir'in hatalarından, adaletsizliklerinden bıkıp onun devrilmesini destekleyen Geçiş Dönemi Hükümeti'ne
umut bağlayan Müslüman kesimin,
şu anda bile Ömer Beşir'e olan öfkeleriyle hâlâ Hamduk'u desteklemeleri
anlamsız ve Sudan'ın hayrına değil.
İslami hassasiyeti son derece iyi olan,
pazartesi perşembe günlerini sürekli
oruçlu geçiren Müslümanların hâlâ
Hamduk'a destek çıkması ülkeyi
tehlikeye sokuyor, A kuşağı bile olmadan Z kuşağı tavırlarında Sudanlılar, özellikle yurt dışında okuyan
öğrenciler, sosyal medya üzerinden
kışkırtıcılık yapıyorlar. Daha doğrusu kışkırtılıyorlar. Farkında değiller
ki ülkelerini ateşe atıyorlar ve Sudan
diye bir devletin kalmamasına zemin
hazırlıyorlar. Sudan iç çatışmaya
giderse ortada Sudan diye bir devlet
kalmaz, Sudan Suriye'ye döner.
Port Sudan ayrı, Hartum ayrı,
Kordufan ayrı, Şimaliye ayrı, Darfur
ayrı birer devletçik olur.
Bizim Sudan'ı kimin yöneteceğine karışma hakkımız yok. Bunu
belirleyecek olanlar Sudanlılar. Bizim
böyle bir hakkımız olmadığına göre
ABD ve Batı'nın böyle bir hakkı asla
olamaz. Olmamalı.
Sudanlı kardeşlerimiz, genciyle
ihtiyarıyla şunu bilmiyorlar mı? Fark
etmiyorlar mı? ABD'nin, Avrupa'nın
önerdiği, desteklediği bir adamdan,
bir partiden, bir düşünceden size hayır gelir mi? Batı ve İsrail Müslümanların hayrına bir şey düşünür mü?
Bu sorulara "evet!" cevabı vermek mümkün olmadığına göre
Batı'nın önerdiği doğrultuda nasıl
hareket edersiniz?
Not: Son iki gündür sosyal medya üzerinden konuştuğum Sudanlı
arkadaşlarımın anlattıklarından
hareketle General Burhan-Hamduk
ilişkisi, General Burhan-İsrail ilişkisi noktalarından kafamda acabalar
oluştu. Bekleyip göreceğiz.
Rabbim Sudan'ı, Sudanlı kardeşlerimizi muhafaza etsin. Ülkelerini
ve onları selamete çıkarsın.
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ZULÜM KANUNU
Atatürkçülerle Atatürkçülük yarışına girmiş olan iktidar, ne yaparsa yapsın bu saçma sapan yoldan
hiçbir verim alamayacak. Hatta içindeki yozlaşmış bürokratlarıyla ve Müslümanlara eziyet olan
5816 sayılı kanunu yaşatmaları sebebiyle her geçen gün kan kaybetmeye devam edecek.

A

nadolu’nun aslî sahibi olan
Müslümanlara kendi topraklarında parya muamelesi
yapan Batıcı Kemalist rejim zulmü,
üzerinden bir asır geçmesine rağmen
bitmek bilmiyor. Hesaplaşmak şöyle
dursun, Batıcı rejim bilhassa ezik
ve basiretsiz “marka Müslümanları”
sayesinde hâlâ yaşatılıyor. Menderes’ten bu yana Batıcı rejime darbe
vurulması için Müslümanların eline
onlarca fırsat geçmesine rağmen
yine Menderes döneminde yürürlüğe giren 5816 sayılı kanun hesaplaşmanın önündeki engellerden biri
olarak, başta Müslümanlar olmak
üzere rejime ve banisine dil uzatanların tepesinde Demokles’in kılıcı
misali sallandırılıyor. Son 20 yılda,
yani Ak Parti döneminde bu kanundan dolayı yargılanan ve hüküm giyenlerin sayısındaki artış da rejimin
yaşamasında ezik Müslümanların ne
denli pay sahibi olduğunu gösteren
bir olgu olarak karşımızda duruyor.
2019 yılında Üstad Necip Fazıl’ın
Arapçadan aslî diline (Türkçeye) tercüme edilip yayınlanan “Put Adam”
kitabı 5816 sayılı kanun sebebiyle
yasaklanırken kardeş yayın organı

Emine Şahin

döndü. Savcılık, aynı gerekçeyle yeniden soruşturma başlattı.
“Atatürk ilah değildir” dedi, tutuklandı
10 Kasım 2018’de Edirne’de Emine Şahin isimli bir Müslüman kadın,
“Atatürk ilah mı, kıyama duruyorsunuz?”, “Atatürk ilah değildir” sözleri
üzerine gözaltına alındı. Savcılıktaki
sorgusunun ardından ise Kemalist
avukatların ve CHP’li partililerin
baskısıyla tutuklandı.
Ak Partili vekile 10 ay hapis
2020 yılında Samsun Büyükşehir
Belediye Meclisi'nin AKP
Grup Başkan
Vekili

Mehmet Emin Korkmaz
Aylık Dergisi’nin Yazıişleri Müdürü
Mahmut Bilal İnci de dergide yayınlanan bir haber sebebiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.
5816 sayılı kanunun son kurbanı
ise, rejimin kimden gelirse gelsin M.
Kemal hakkındaki en ufak bir eleştiriye dahi tahammülü olmadığını
gösteren bir şekilde yazar Orhan
Pamuk oldu. Hem bu vesileyle hem

de 10 Kasım vesilesiyle 5816 sayılı kanun vasıtasıyla imza atılan
zulümlerin bazılarını, bazı Ak
Partililerin M. Kemal güzellemelerini ve mücadele tarihimizden kesitleri okurlarımız için
derledik:
5816’nın yeni kurbanı:
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk'un "Roman
özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla
yazılmıştır" dediği Veba Geceleri isimli kitabında Mustafa
Kemal’e ve Türk bayrağına
hakaret gerekçesiyle açılan
dosyaya takipsizlik kararı verilmişti. Karar Sulh Ceza Hakimliği'nden

Hasan Uzunlar, sosyal medya hesabından “'Arapçayı kaldırdın, hilafeti
kaldırdın, medreseleri kapattın, sarıkları yasakladın, alimleri astırdın,
bu yüzden bugün Fatihalarla değil,
kornalarla anılan tek kişisin.” dediği
için 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Görevinden uzaklaştırıldı
2018 yılında Şırnak Üniversitesi
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı
Mehmet Emin Korkmaz, Mustafa
Kemal’e söylediği sözler sebebiyle
görevinden uzaklaştırıldı.
İhraç kararı
2020 yılında Orman Genel Müdürlüğünde çalışan şube müdürü
S.D. adlı memur, Mustafa Kemal’e
söylediği sözlerden dolayı memuriyetten ihraç kararı verildi.
Muhafazakâr Kemalistlerden
M. Kemal Güzellemeleri
Atatürkçülerden daha Atatürkçü
kesilen, her fırsatta soluklarını Anıtkabir’de alan, Müslüman olmadığı
halde rahmet okuyan AKP’lilerin 10
Kasım 2020 tarihinde ve diğer resmi
günlerdeki Mustafa Kemal güzellemeleri:
Ömer Çelik: İlk Cumhurbaşkanımız, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü
vefatının yıl dönümünde
rahmetle ve saygıyla
anıyoruz.
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bun, bir partinin değil, tüm milletindir. Cumhuriyetin olduğu yerde
Atatürk olmaz mı?
Mustafa Şentop: Cumhuriyetin
bânisi, büyük komutan Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü, ebedî âleme irtihalinin 82’nci yıldönümünde rahmet
ve şükranla anıyorum.
Bekir Bozdağ: CHP Atatürk'ün
izinden gitmedi, Atatürk'ün izinden
biz gittik.
AKP Mersin İl Başkanı Cesim
Ercik: Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar milletimizin gönlünde ve
zihninde yaşayacaktır.

MÜCADELE TARİHİMİZDEN

Taşa tapanlar taş kesildiler!
10 Kasım 1994’te Mahmut Kaçar
isimli Müslüman akıncı, Anıtkabir’deki tören esnasında, protokolün
önünde, elindeki Kur’an-ı Kerim’i
kaldırarak haykırdı: “Putlara tapmayın, Allah’a tapın.” Taraf Dergisi bu
haberi “Taşa Tapanlar Taş Kesildiler”
manşetiyle gördü.
1994 yılı, 10 Kasım eylemleri
10 Kasım günü Anıtkabir’de
gövde gösterisine yeltenen laikler,

tam puta saygı duruşuna geçerken
gözükara bir Müslümanın baskınına
uğradı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık
Meslek Yüksekokulu Ebelik Bölümü
öğrencileri 11 Kasım günü Beyazid
meydanında imza kampanyasına
başladılar. 10 Kasım paniği içindeki
sömürge polisi, halkın imza kampanyasına katılmasını engellemeye
çalıştı. Bu arada camiden çıkan gönüldaşımız, “Yaşasın Şeriat!”, “Türbana uzanan eller kırılsın”, “İslamî
Hareket engellenemez” şeklinde
sloganlar attı. İbda işareti de verdiği
gözlenen gösterici gönüldaşımız
polis tarafından gözaltına alındı. Bu
eylemden sonra şüpheli görülen
bazı kişiler de gözaltına alındı.
Refah milletvekili Yasin Hatipoğlu, Rize Belediye Başkanı Şevki
Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı
Feyzullah Kıyıklık ve DYP milletvekili
ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu
üyesi Mehmet Özkan Beyazıt’ta
imza kampanyası başlatan türbanlı
öğrencilere destek verdi.
Basından öğrendiğimize göre o
günkü olaylardan dolayı Hak-Söz
dergisi muhabiri Kenan Alpay, Atılım
Gazetesi muhabiri Hüseyin
Yalçınkaya, İslamla Mücadele Masası Ekiplerince gözaltına
alındı. Ayrıca
Ramazan
Bardakçı,

Mehmet Köksal ve Nihat Kabunde’nin de gözaltında olduğu belirtildi.
Bu arada Kadıköy yakasında da
“10 Kasım şirretleri” cezalandırıldı.
Kadıköy İskele Meydanında, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle
Kadıköy Belediye Başkanı laik Selami
Öztürk’ün mesajının yer aldığı pano
tahrip edildi. Atatürk panosunu tahrip eden akıncılar, böylece laiklere
gereken mesajı verdiler. Saldırı Müslümanlar tarafından memnuniyetle
karşılandı.
Yine bu arada, Kemalist eşkıyalardan İlhan Selçuk’un TÜYAP Kitap
Fuarı’ndaki imza gününe bomba
ihbarı yapıldı. Güvenlik gerekçesiyle
fuar kapatıldığı gibi, Cumhuriyet
yazarı İlhan Selçuk’un kitap imzalatması yarıda kaldı. Kemalist dinozorlardan İ. Selçuk, olay üzerine “büyük
üzüntü” duyduğunu belirtti. Polis
aramasında bomba bulunamadı.
(Haftalık Taraf Dergisi, 2. Dönem 24.
Sayı,
18-24 Kasım 1994)
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Türkiye 2020 İdlib Hava Saldırısından Suriye'yi Sorumlu Tuttu,
Askerler ise Rusya'yı Suçladı
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bulunan Tel Rıfat bölgesine operasyon yapması gündemde. Suriye’de etkin olan ABD ve Rusya ise
bu operasyona karşı konuşlanmış vaziyette. Türkiye’nin operasyonu yapabilmesi için bu devletlerden biriyle mutabakata varmasının
gerektiği konuşulurken, ulusalcı kanat Türkiye’nin Rusya ile anlaşabileceğini iddia ediyor. Bu anlaşmanın ise İdlib’i Rusya ve
Esed rejimine teslim etmekten geçtiğini söylemek suretiyle kamuoyunu böyle bir anlaşmaya hazırlamaya çalışıyorlar. Oysaki İdlib’in
Tel Rıfat’a operasyon karşılığında teslim edilmesi demek, en az 4-5 milyon yeni mülteci ve 10 sene boyunca devam eden savaşın neticesinde Türkiye’nin hiçbir şey kazanamamış, bilakis kaybetmiş olması demek. Bu iddiaların ortaya çıkması üzerine Suriye ile yakından alakadar
olan Gazeteci Levent Kemal, Middle East Eye için 34 Türk askerinin İdlib’de şehid edildiği 27 Şubat saldırısında Rusya’nın payını
ve tutumunu gözler önüne seren bir yazı kaleme aldı. Türkiye’deki bazı yayın organlarının sadece hükümete yüklenmek maksadıyla
belli kısmını tercüme ettiği yazının tamamını Baran okurları için tercüme ederek yayınlıyoruz.

Levent Kemal
Türk askerleri, Rus bombalarının
Şubat 2020'de 34 arkadaşlarını öldürdüğünü söylüyor. Peki Türk hükümeti bunu niçin kabul etmedi?
27 Şubat 2020'de Suriye muhalefetinin son kalesi olan İdlib'in güneyindeki Balyun köyü yakınlarında
Türk askerlerinden oluşan bir konvoya dört füze atıldı. Türkiye destekli
muhalif grupları desteklemek için
gönderilen en az 80 kişilik grup, bölgedeki bir binada siper aldı. Önceki
gün, hükümet karşıtı güçler stratejik
İdlib kasabası Serakib’i ele geçirmişti,
ancak muhalifler aylardır Suriye'deki
kanlı iç savaşta Rus ve Suriye hava
kuvvetlerine toprak ve asker kaybediyordu.
Şu anda Türkiye destekli Suriye
Milli Ordusu'nda çalışan Yüzbaşı
A.H., bombaların düştüğü sırada motosikletle tek başına cepheden kuzeye
dönüyordu. Yükselen dumana doğru
giderken, yol kenarındaki zeytin
ağaçlarının arasında oturan tek bir
yaralı askere rastladı. Asker yardım
ararken, saldırı mahallinden birkaç
kilometre uzağa yürümeyi başarmıştı. Bu haber için görüşülen diğer
mevcut ve eski askerler, subaylar ve
askeri yetkililer gibi, görevden alma
veya kovuşturma korkusuyla isim
vermeden konuşan A.H., Middle East
Eye'a verdiği demeçte, "Kafasında ve
vücudunda şarapnel yaraları vardı."
dedi. Saldırıdan yaklaşık bir saat sonra olay yerine ilk ulaşan A.H. oldu.
MEE'ye verdiği demeçte "Şehitler
yerde yatıyordu, cesetler her yerdeydi." diyen A.H., bazılarının enkaz
altında kaldığını söyleyerek "Gördüğüm sahne çok kötüydü... Yaralılar
yol kenarındaydı." ifadelerini kullandı. A.H., Türk askeri araçlarının "neredeyse yok edildiğini" söyledi, "Her
yerde yangınlar vardı." dedi. Destek
geldiğinde yaralılara yardım etmeye
çalıştılar. İki araba yaralı askerlerle
doluydu. Olay yerine iki Türk aracı
daha geldi ve en yakın sağlık noktasına doğru yola çıktılar. Yetkili, "Türk
ordusuna ulaşmaya çalıştım, ancak

L. Kemal

başlangıçta raporlarımızı reddettiler."
dedi.
Konvoyun iletişim hatları saldırıdan önce kopmuştu, bu yüzden
destek için telsizle haber veremediler.
(Bir askeri kaynak MEE'ye verdiği
demeçte, hava koruması olmadan konuşlandırıldıklarını söyledi). Ve diğer
bölgelerde şiddetli çatışmalar yaşanırken, Türk karargahının ilk tepkisi
saldırı haberlerini reddetmek oldu,
eğer bir konvoy vurulsaydı bunu bileceklerini düşünüyorlardı. O sırada
yakınlarda konuşlandırılan Türkiye'ye bağlı bir Suriye Milli Ordusu
komutanına göre, ancak saldırıdan
iki saat sonra, tahliye edilen yaralılar
sınıra varmaya başlayınca Türkiye
ne olduğunu anladı. Yaralılara ulaşmalarına ise hâlâ bir saat vardı. Türk
hükümeti bombardımandan sonra,
hatta Türk ve Suriyeli gazeteciler bu
konuda haber yapmaya başladıktan
sonra bile saatlerce sessiz kaldı.

Nihayet o akşam, bombaların
isabet etmesinden yaklaşık 12 saat
sonra, Hatay Valisi Rahmi Doğan,
televizyon kameralarının karşısına
geçip parmağıyla Suriye tarafını işaret ederek "İdlib'de rejim güçlerinin
düzenlediği bir hava saldırısı gerçeleştirildiğini” söyledi. O gün Balyun'daki çatışmalarda yer alan Türk
askerleri öfkeliydi. Saldırının Suriye
değil, Rusya tarafından yapıldığı konusunda ısrarcıydılar.
Astana sessizliği
Her ikisi de Esad hükümetinin
müttefiki olan Rusya ve İran ile
Türkiye, uzun zamandır diplomasinin, özellikle de Astana sürecinin
-2017'de başlayan gerginliği azaltma
çabalarının- Suriye için tek yol olduğunu savunuyorlar. BM'ye göre ülkedeki kanlı iç savaş 350 binden fazla
kişinin ölümüne mal olsa da, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları
Gözlemevi bu rakamın yarım mil-

yonun üzerinde olduğunu söylüyor.
Anlaşmadan bu yana, Türk bakanlar
ve üst düzey yetkililer, Rusya'nın Suriye'deki eylemlerini, sivilleri öldürse
veya Türk gözlem istasyonlarının
yakınlarını vursa bile hava saldırılarını, kamuoyu önünde eleştirmekten
kaçındılar.
Bu makale için MEE'ye konuşan
asker ve subaylar, 34 kişinin öldüğü
ve 30'dan fazla kişinin yaralandığı
27 Şubat 2020 saldırısından sonra
bir kınama bekliyordu. Bu, Türkiye
için 2016'da Suriye'ye müdahaleden bu yana en ölümcül gündü ve
o gün Türk ordusunun 1974 Kıbrıs
askerî harekâtından bu yana yabancı
topraklardaki en büyük can kaybı
yaşandı. Ancak saldırıdan sonraki
günlerde kamu görevlileri saldırıyı
Rusya'nın gerçekleştirdiğini ima
ederken, Türk hükümeti Suriyeliler
olduğunu savundu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suri-

tercüme

yeli pilotların yanlışlıkla bölgedeki
muhalif güçlerle karıştırdığı Türk
askerlerini vurduğunu söyleyerek
Türk Hükümetinin iddiasını destekliyordu. Saldırı günü Suriye ve Rus
jetleri Türk hedeflerinin üzerinde
uçuyordu. Bütün gün Baylun'un üstünde kümelenmişlerdi. İkiz kalkışlar
ve yakın uçuşlar müttefiklerin tanıdığı bir taktikti: Bir veya iki Rus savaş
uçağı Hmeimim üssünden gökyüzüne çıkarken, Suriye uçakları Humus
veya Hama'nın güney üslerinden
havalandı. Bir Türk Albay "Rejim ve
Rus savaş uçakları yan yana uçuyor.
Kısacası, savaş uçaklarının Türk
kuvvetleri tarafından düşürülmesini
önlemek için birbirlerini koruyorlar."
diyordu.
Balyun yakınlarında konuşlanan
çok sayıdaki konvoydan birindeki bir
Türk askeri MEE'ye verdiği demeçte,
“Türk subayların Rus mevkidaşlarına
yaptığı birden fazla uyarıya rağmen,
Ruslar o gün konvoylarımıza çok
yakın bölgeleri en az dört kez hedef
almıştı." dedi. "Ruslarla devam eden
bir Türk koordinasyonu vardı... Nerede olduğumuzu hep biliyorlardı.
Sonra, aniden, bombalar konvoyun
önündeki ve arkasındaki bölgelere
isabet etti.” dedi. "İlk doğrudan atış,
bazı askerlerimiz siper bulmadan
önce araçlara isabet etti."
Genellikle, Suriye-Rusya ortak
bir uçuş grubunun hava saldırısında
failin kim olduğu atılan bomba türünden belli olabilir. Hedef belirli bir
nokta veya sığınaksa, muhtemelen
Ruslardan gelir. Türk askeri kaynaklarına göre, Suriye uçakları duvarlar
gibi sert hedeflere nüfuz eden "sığınak delici" bombalar atamazdı.
Ayrıca Suriye rejimi uçakları kesin
bir hedefe doğrudan isabet de sağlayamıyordu.
MEE'ye konuşan, bölgeyi ve resmi fotoğrafları inceleyen ve iki Türk
subayı atışların hedef alınarak gerçekleştiğinin açık olduğunu söyledi.
Olayla doğrudan ilgilenen üst düzey
bir Türk askeri kaynağı MEE'ye verdiği demeçte, 27 Şubat'ta kullanılan
bombalardan birinin "sığınak delici
bir bomba" olduğunu söyledi. "O
akşam bölgeye ulaştık, birden fazla
bomba atılmıştı. Oradaki iki bina
tamamen enkaza dönmüştü."
“Bizi Rusya'ya karşı
ne koruyacak?”
Bir Türk özel harekât gazisi, "Bu
saldırı önlenebilir mi" diye sordu.
"Evet, evet. Herkes S-400'lerin [bir
Rus füze savunma sistemi] bizi Batı'ya karşı koruyacağını söylüyor.
Peki, 34 askerimizi şehid eden Rusya'ya karşı bizi ne koruyacak? Rusya
bununla psikolojik üstünlük sağladı.
Zaten askeri üstünlükleri vardı."
dedi. MEE'ye konuşan Türk askeri
kaynaklarını daha da çileden çıkaran
şey, Rusya'nın saldırıya tepkisi oldu.
Rusya’nın reddettiğini söyleyen aske-
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27 Şubat 2020'de
Suriye muhalefetinin
son kalesi olan İdlib'in
güneyindeki Balyun
köyü yakınlarında Türk
askerlerinden oluşan bir
konvoya dört füze atıldı.
Türkiye destekli muhalif
grupları desteklemek
için gönderilen en az 80
kişilik grup, bölgedeki
bir binada siper aldı.
Önceki gün, hükümet
karşıtı güçler stratejik
İdlib kasabası Serakib’i
ele geçirmişti, ancak
muhalifler aylardır
Suriye'deki kanlı iç
savaşta Rus ve Suriye
hava kuvvetlerine
toprak ve asker
kaybediyordu.

ri yetkililere göre, Ankara saatlerce
onları ölü ve yaralıları çıkarmak için
güvenli bir geçiş sağlamaya ikna etmeye çalıştı.
Suriye operasyonlarını yürüten
üst düzey bir subay, "Bir hava koridoru açamadık ve bombardıman altında karadan sağlık görevlileri göndermek zorunda kaldık. Ruslar bize ilk
olarak Suriye muhalefetini vurduklarını düşündüklerini söylediler... Daha
sonra bu işe karıştıklarını tamamen
reddettiler." dedi. Türk hükümeti
olayla ilgili hiçbir soruşturma başlatmadı. O güne ait Türk ve Rus jet
radar kayıtları hiç yayınlanmadığı
gibi, olay yerindeki askerî uzmanlar
tarafından yürütülen soruşturmaların sonuçları da açıklanmadı.
Ordunun tek tepkisi, çoğu saldırıda ölen 65'inci mekanize piyade tugayını feshetmek oldu. Hayatta kalanlar
başka birimlere atandı. Hükümete
bağlı çevrelerden bazıları, Ankara'nın
Suriyelileri suçlayarak doğru olanı yaptığını söylüyor: Çünkü Türkiye'nin Rusya'yı
alt etmek için yeterli
ateş gücü yoktu. Yerinden edilmiş yaklaşık bir
milyon Suriyeli sivilin
Türkiye sınırına yönelmesi ve İdlib’deki gözlem
istasyonlarının Esad
güçleri tarafından kuşatılması sebebiyle Türkiye
Moskova'yı ateşkes için
zorlamaya çalışıyordu.
Saldırıdan yedi gün
sonra -Türkiye'nin
Suriye güçlerine
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yönelik yoğun misilleme saldırısı,
200 Suriye rejimi hedefini vurması ve
300'den fazla Suriye ordusu üniformasına sahip askeri öldürmesinden
sonra- Türkiye ve Rusya bir anlaşmaya vararak İdlib'i "gerginliği azaltma
bölgesine" çevirdi.
Yankılar
Ancak ordu içindeki çok sayıda
kaynağa göre, saldırıdan Moskova'yı
sorumlu tutmamak, Türk ordusu ve
hükümeti içindeki Rus yanlısı grubun ekmeğine yağ sürdü. Tabiî ki,
Rusya'nın ekmeğine de. Son aylarda,
Rusya ve Suriye hava kuvvetleri hava
saldırılarına yoğunlaştırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı
Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile
bir
görüşme daha
yapmaya itti.
Middle
East Eye
gazetesinin
Pazartesi
günkü

haberine göre, iki ülke Kobane’deki
Kürt YPG birliklerini temizlemek
için Suriye sınırındaki kasabaya
Türkiye’nin askerî operasyon düzenlemesi konusunda müzakerelerde
bulunuyor.
Geçen hafta Bloomberg'e konuşan
yetkililer, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik bir operasyona destek
karşılığında İdlib'in bazı küçük kısımlarını Ruslara bırakmayı düşündüğünü söyledi. Şimdilik düşmanlık
devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu
Rus jetleri, Türkiye sınırına sadece
birkaç kilometre uzaklıktaki Afrin
bölgesindeki Türkiye destekli Suriye
Milli Ordusu karargahını yine vurdu. MEE'ye konuşan bir Türk albay,
yıllardır süren Türk operasyonlarını
kastederek "Suriye'de bir Rus varlığı
olmasaydı Şam'ı 40 günde ele geçirebilirdik. Suriye ordusu tam bir çöp.
Suriye ordusunu istediğimiz kadar
vurabiliriz, ancak bunlar hiçbiri caydırıcılık oluşturmayacak, çünkü bizi
vuran Ruslardı." dedi.
Middle East Eye
5 Kasım 2021
Tercüme:
Abdulkerim
Kiracı
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yorum

Yurtta Sulh Konseyi Bildirisi Suriye’de Hayata Geçiyor!

-Namus Borcu Ölümdür; Darbe Riski-

Sinami Orhan
Yeri gelir, ölürsünüz, öldürürsünüz; çünkü, sembol/simge, alamet-i farika önemlidir. Hayatı zevk
ve eğlence egoizminde yaşamanın
propagandasını gayet güzel yapan
Batı Kültürü, arka planında daima
birtakım sembolleri, vazgeçilmez
sembolleri saklar, yeri geldiğinde
de propagandasını inkâr edercesine
ona sarılır. Bazen de sadece sembolik
kıymeti için veya böyle bir kıymet
oluşturmak veyahut “dedirtmek” için
de yapar bunu.
Ülkemizde de vardır semboller,
uğruna can verilip can alınacak alamet-i farikalar ve elbette milletin
nazarında! Son senelerde bu değişime uğramaya başlasa da devlet
denilen nesne, uzun zaman boyunca
milletten ayrı ve onu düşman gördü.
Devlet, milletin hassasiyet noktalarından uzakta, eski sistemden intikal
etmiş, tek gayeleri de kendilerince
içini doldurdukları “vatan toprağını
böldürmemek” mevhumuyla hareket
edenler kitlesinin ağzı çok laf yapanlarının kontrolünde olarak sembolik
noktalarda millete ters aksiyonlar
içine girdi.
***
Suriye’ye TSK’nın girişinin 15
Temmuz sonrası olması delildir
dediğimize ve mühimdir. Suriye’ye
“Fırat Kalkanı” ile girişi, harekâtı
-neredeyse tamamına yakınının karşı
çıktığı- TSK komuta kademesinin
yönetmesi de mühimdir; istihbarat
teşkilatının, Suriye operasyonunun
kendisine teslim edildiği tek kişinin kontrolündeki istihbaratın da,
TSK’dan farklı olmadığını bilin. Bir
nevi siyasî irade zorlamasıyla hareket
edip operasyonlar yaptıklarını söylemek, gerçeğin bir kısmını dile getirmek olur; tamamını konuşmak ise
yıkım olur. Zorla sokulduğu yerde
Ordu ve İstihbarat idarecilerinin harekât yönetme ve icat etme kabiliyetlerinin de kadük kalması veya kadük
kaldırılması da normaldir.
Düşünün: Ülkeyi dış saldırılardan korumak ve en önemlisi, sınır
dışında fırsatını bulduğunda “milletlerarası hukuk labirentlerinden”
faydalanarak her şekilde “devlet için
hakimiyet kurma aleti” olan Ordu ve
destekçisi İstihbarat, 15 Temmuz’dan
sonra “ancak” ve “zorla” harekete
geçirildi! İş işten geçmiş, tüm sınır
bölgelerimize yakın alanlarda kantonlar dizilmiş, Suriye ateşin içine
atılmış, iç politik malzeme tedariki
tamamlanmıştı!

Şimdi birileri önümüze haritalar
koyup, “kocaman kocaman devletlerin” askeri ve ekonomik güçlerini
anlatıp, “ne yapabilirdi-k?” diyebilir;
ağzı olan konuşur tabii, diyebilir.
Ömrü boyunca o gün için beslenen,
sınırsız para ve imkana boğulan
“alet”, “o gün” geldiğinde mazeret
üretiyor deriz hemen!
Düşünün: 15 Temmuz’da ÖKK
kapısında öldürülen General Semih
Terzi’nin “Irak ve Suriye’ye girişe
karşı çıktığı” söyleniyordu. Böyle
midir bilmiyoruz, peki karşı çıkıyordu da, o tek başına mı bu stratejik
hamleyi engelliyordu? Başka kimler
vardı? Suriye’ye girmeyince cereyan
eden (ama siyasî iradenin baskısı
artınca meydana gelen) “Hendek
Savaşları”nı istiyor muydu TSK? “İç
operasyon yapamayız, yetki olmalı”
diye diretti miydi?
Şu şunu yaptı, bunu bunu yapmadı mevzusunda değiliz. Dehlizlerde
neler konuşuldu, neler planlandı
bilmiyoruz, “sızıntılar” üzerinden,
bunların da sağlamasını (yani yaşananlar!) yaparak yazıyoruz. O kadar!
***
Ordu ve askeriye böyle idareciler
gördü de, “monşerlerin” kontrolündeki harici siyaset karargahı bundan uzak mı kaldı? Daha yeni yeni
bürokrasiden defedilen büyükelçilerin emeklilik ile nasıl “özlerine”
döndüklerini, “yurtta sulh cihanda
sulh” tekerlemesiyle hükümete değil
Erdoğan’a nasıl saldırdıklarını neredeyse her gün okuyoruz. Bunlar,
görevde bulundukları süre içerisinde
Erdoğan’ın talimatlarına şu veya bu

Yeni bir dedikodu
ortaya çıkarıldı;
Vatan Partisi/Perinçek
gözetimindeki asker
eskisi ve Ergenekon
sanığı E. A.’nın BayırBucak bölgesini Rusya
ve Esed’e bırakıp,
Kobani (Ayn-el Arab)
ve İdlib’in küçük
bir kısmında TSK
hakimiyetinin kurulması
için “çalışmalara”
başladığı, Rusya ile
anlaşma safhasında
olunduğu iddia ediliyor.

şekil içinde, mümkün olduğunca
zamana yayarak uymuşlardı. ABD ne
der, Rusya ne der, Almanya ne der,
NATO ne der, BM ne der diyerek ipe
un sermeler ile yaptıkları görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra da,
Kemalist “nutuk”a hemen dönmüşlerdir. Hariciye, yani Dışişleri koridorları bunlardan temizlendi mi?
Tabii ki hayır!
“Demirel’in Yetimleri”nden olan,
onun ölümü ardından cumhurbaşkanının yanına monte edilen Feridun
Sinirlioğlu mesela! Yine aynı siyasî

kökten gelen, Sinirlioğlu’nun yetiştirmesi Mevlüt Çavuşoğlu. Mavi
Marmara davasında İsrailli sanıklar
hakkında mahkemece verilen tutuklama kararlarının “yayınlanmasına”
(İnterpol’e gönderilmesine) engel
olanlar, isim isim elbette bilmiyoruz
(veya biliyoruz!) ama, 15 Temmuz’un
hemen akabinde, çok daha öncesinde hazırladıkları o onursuz anlaşmayı idarecilerin önüne koyarak imzalatanlar da, o dönem “Fetö engelledi”
diye yaygara koparılsa da, mahkeme
tarafından Adalet Bakanlığına gönderildiği gün hemen imzalanarak
önlerine konulan evrakları sümen
altı ederek bekletenler de bu dışişleri
bürokratlarıydı.
2002 ile 2013 yılları arasında
ülkenin dış siyaset (dışişleri bakanı,
AB müzakerecisi) ve maliyesinin Ali
Babacan’ın elinde olduğunu yazmak
yeterlidir herhalde bu bahiste. (Makaracı Egemen de ayrı fasıl!) Ardından gelen Ahmet Davutoğlu’nun
bakanlığı (2009-2014/2015) da tüm
monşerler tarafından “çizgiden sapmak” olarak görülmektedir.
“Cumhurbaşkanı Erdoğan-Başbakan Davutoğlu dönemi”, “aktif dış siyaset” denilen şeyin “şiddetli şekilde”
yapılmaya başlandığı, devletin eski
topraklarımıza ve dünyaya açılmaya
başladığı dönemdir. Davutoğlu’nun
sonradan ortaya çıkan “rahatsızlıkları” konu dışıdır. Erdoğan, bu politikayı devam ettirmiştir. Bugün (ve
15 Temmuz’da!) hesabı emperyalist
güçler tarafından ödettirilmeye çalışılan işler, temeli o dönemde atılan
işlerdir. 15 Temmuz’un “Yurtta Sulh

yorum

Konseyi”nin bildirisi, içten çok dıştaki rahatsızlıklar üzerinedir!
Davutoğlu, Erdoğan’ın 2014’de
Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında “başbakan” olmuştu. M. Çavuşoğlu AB ilişkilerinden gelerek dışişlerine geçti, 2015 seçimlerinde kanun
gereği görevi bıraktı, yerine Feridun
Sinirlioğlu atandı, Kasım 2015 seçimi ardından kurulan hükümetle tekrar Çavuşoğlu başa geldi. 2016’nın
Mayıs’ında da Davutoğlu “pelikan
bildirisi” ile indirildi.
İşte bu kısa süre içerisinde de
olanlar oldu: Feridun Sinirlioğlu’nun
görevini devretmesinin son günü,
Rus savaş uçağı düşürüldü!
“- 13 Kasım günü Suriye hükûmetine bağlı Suriye Ordusu, Rusya
Hava Kuvvetleri'nin havadan bombardıman desteği ve Hizbullah'a
bağlı silahlı milisler ile Lazkiye ilinin
muhalif güçlerin kontrolündeki
kuzey bölgesinde büyük çaplı bir
operasyona girişti. Bu bölge Türkmen unsurun yoğunlukla bulunduğu
Lazkiye kırsalındaki Bayırbucak
bölgesiydi. Gımam ve Hancağız köylerine doğru saldırıya geçen ordu, ilk
çatışmalarda Dağmışlı, Celiliyye, Ez
Ziveyik, Pınar Almer ve Tel Zahiye
köylerini ele geçirdi. 24 Kasım günü
bölgede bombardıman düzenleyen
iki uçaktan biri 17 saniye boyunca
Türk sınırını ihlâl etti. Türk Silahlı
Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Türk
hava sahasını ihlal eden uçak, beş
dakika içerisinde on defa uyarılmasına rağmen sınır ihlalini gerçekleştirince angajman kuralları gereği iki
Türk F-16 uçağı tarafından vuruldu.
Uçak, Suriye Türkmen Ordusu'nun
kontrolündeki Bayırbucak bölgesine
düştü. Uçaktaki iki pilot paraşüt ile
atladı. Suriye sınırları içerisinde karadan açılan ateş sonucunda paraşütle atlayan iki pilottan biri öldürüldü.”
Savaş tarihine, “Bayır-Bucak
Saldırısı”, “Lazkiye Taarruzu” olarak
geçen, Ehli Sünnet Türkmenlerin
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yaşadığı Bayır-Bucak bölgesinin Şii
hakimiyetine alınmasını amaçlayan
saldırılar esnasında gerçekleşti uçağın vurulma hadisesi.
2012 yılında Bayır-Bucak’da
başlayan direniş, 2013 olduğunda
Keseb’e inmiş, Akdeniz’e ulaşmış,
Lazkiye’yi tehdit etmeye başlamıştı.
Lazkiye, Trablusşam ve Tarsus bölgesi, 1920’den 1946’ya kadar Fransızlar
tarafından icat edilmiş “Alevi Devleti” bölgesiydi üstelik. Bayır-Bucak
bölgesi Şam’a “kısa yoldan” inmenin
ve savaşı bitirmenin rotasıdır. İşte
Rusya’nın ABD sonrasında bölgeye
gelmesi bu noktada başladı; Lazkiye
bölgesindeki “askeri üs” de tehlikeye
girmişti çünkü. Hizbullah ve bilumum Şii örgütlerle birlikte Bayır-Bucak’a saldırılarının arka planı, budur;
uçağın düşürülmesinin de!
Bu noktadan sonra (15 Temmuz
darbesine, Yurtta Sulh Konseyi
bildirisine kadar devam eden ve
sonrasına sarkan) tartışmalar ve iç
politikada “boğulma”, tabiatıyla da
dışarıda yetersiz faaliyetler başlar!
Uçağın düşürülmesi, Bayır-Bucak
Türkmenlerini “IŞİD” olarak görüp
acımasızca bombalayan Ruslara karşı
yapılması gereken ve ödenecekse
de bedeli ödenecek bir aktiviteydi. Dışarının faaliyetlerinden çok,
içerideki fırsatçılık devletin başına
bela oldu. Uçak meselesinden sonra
ortaya çıkan “silah satma” olayları,
daha sonradan Ukrayna üzerinden
Arjantin’e kaçan ve “Fetö Borsası”
hakkında “itiraflar”da da bulunan
Serdar Kurtuluş çetesinin işiydi (Ukrayna’da yakalanan “sauna” çetesi
üyesi, ÖKK eskisi Nuri Bozkır apayrı
ele alınması gereken kilit şahıştır),
düşen uçaktaki pilotu katledenler de
bunlardı, (diğer pilot teslim edildi),
bunlara “yol veren” İstihbarat çetesi
de belliydi, o günler Türkmen Dağı’nın el değiştirip durduğu günlerdi,
sosyal medyada “bi’simit”e kendini
satanlara “elhamdülillah Türkmen
Dağı düştü” diye yazdıranlar da bu
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İstihbarat Çetesi idi. Ama tüm bunlar, geldi ve Erdoğan’ın başına kaldı!
Bölgenin güçlü savaşçı birliklerinden olan “Abdülhamid Tugayı”,
birkaç tugayın birleşimi ile 2015
yılının başında teşekkül ettirildi,
başına da “Ömer Muhtar Tugayı”
komutanı Ömer Abdullah geçti.
Reyhanlı saldırısının akabinde kurulan tugay, “Anadolu’nun güvenliği
ve topraklarımızın emniyeti için
savaşıyoruz” deklarasyonuyla ilan
edildi. Abdülhamid Han’ın öz torunu
Yakup Alemşah Osmanoğlu, komutan Ömer Abdullah’a Sultan’ın kendi
üniformasına taktığı tuğrası ile bilekliğini “tevessülen” hediye etmişti.
Düşürülen Rus uçağı, işte böyle bir
tugaya sahip Bayır-Bucak bölgesi savaşçılarını ve köylerini bombalarken
mükemmel bir şekilde düşürüldü.
Türkiye’nin yaptığı, arkasında durulması gereken harikulade bir aktif
savunma hadisesiydi Bayır-Bucak’ı
bombalayan uçağın düşürülmesi.
Durulmadı! İç siyasette hareketlenme başladı, sanki kabahatmiş gibi
üstü örtülmeye çalışıldı, bu yapıldıkça da daha çok üzerlerine gelindi ve
Ulusalcı Kemalistler ile Gülenistlerin
işbirliği halinde 15 Temmuz Darbesi
gerçekleşti.
***
Ve günümüz.
Suriye arazisinde “karakollar”
kurup “devriye atan” bir TSK var;
hiçbir şey yapmasa bile sadece varlıkları bile yeterlidir ve elbette bedel
ödenerek. Bu bedellerden belki de en
büyüğü 27 Şubat 2020’de İdlib’e bağlı
Balyun köyünde TSK’ya ait karargâh
ve konvoyun Rus uçakları tarafından
bombalanmasıyla ödendi.70’e yakın
şehit verildi TSK’dan. Ardından “Barış Kalkanı Harekâtı” gerçekleştirildi
hemen. Rejime ait çok sayıda hedef
imha edildi, 5 Mart’ta Erdoğan ve
Putin tarafından imzalanan “Moskova Mutabakatı”yla da bitirildi. Fakat
sonuç? Daha önce giremediği bölgeye Rusya bu mutabakat ile girmiş
ve “Türk-Rus Devriyesi” atılmaya
başlanmıştı. Ardından da bu devriyeye muhalifler tarafından saldırılar
başladı! Rusya, hem TSK’yı bombaladı hem de giremediği bölgeye girdi
kısaca!
Ve şimdi yeni bir dedikodu ortaya çıkarıldı; Vatan Partisi/Perinçek
gözetimindeki asker eskisi ve Ergenekon sanığı E. A.’nın Bayır-Bucak
bölgesini Rusya ve Esed’e bırakıp,
Kobani (Ayn-el Arab) ve İdlib’in
küçük bir kısmında TSK hakimiyetinin kurulması için “çalışmalara”
başladığı, Rusya ile anlaşma safhasında olunduğu iddia ediliyor. Geçen
gün meclisten geçirilen tezkerenin
de “bunun” için olduğu söyleniyor.
Kendisine asla uygulamadığı “Fetömetre”nin icatçısı Cihat Yaycı isimli
amiral eskisinin de “durumdan vazife çıkararak” Bayır-Bucak’a gittiği,

“ikna faaliyetlerine” giriştiği de iddia
ediliyor.
Bunun ne anlama geldiğini anlayabiliyor musunuz?
İhtimaller içerisinde yazmak
gerekirse, bu plan uygulamaya sokulursa, Bayır-Bucak bölgesi yoğun
bombardımana tabi tutulacak, katliam gerçekleşecek, Rus ve Rejim
askerleri tarafından işgal edilecek.
TSK da Kobani’ye girecek, şiddetli
çalışmalar gerçekleşecek. İdlib, tamamen ama kelimenin tam anlamıyla
yalnızlaştırılacak, açlığa ve ölüme
mahkûm edilecek, TSK kontrolündeki küçük bir kısmına tahliye sağlanacak, geri kalan bölge Rejimin eline
geçecek. Kobani TSK tarafından ele
geçirildiğinde sınırlarımızdaki diğer
kanton bölgeler ne olacak? Veya sınırımızın içinde, “büyükşehirlerde”
neler olacak, tahmin etmek hiç zor
değil. Anadolu, “Kürt meselesi” ile
tekrar uğraşmaya başlarken, İdlib’de,
Suriye’de terkedilen muhalif savaşçılar Türkiye Cumhuriyeti devletini de
hedef alacak, ikinci bir “mesele”miz
daha peydahlanacak kısaca!
Niye? Sebep?
Esed yerinde dursun, Rusya deniz
üslerinde otursun diye! Şunu unutmamak gerekiyor ayrıca: Suriye’de
“barış görüşmeleri” başladığındaki
bu planın tabiî neticesi odur, ülkede
yeni “15 Temmuz”u beklemek gerekir!
Yukarıda kronolojik olarak anlattığımız 2015 seçimlerine denk
gelen, Rus uçağının düşürüldüğü,
Bayır-Bucak’ın işgal edilmeye çalışıldığı dönem tatbik edilen planın
aynı ve hatta çok daha şiddetlisidir
bahsettiğimiz iddia. O gün nasıl direnildiyse Bayır-Bucak’da, Türkmen
Dağı’nda, şimdi de direnilecek. Bölgedeki siviller, kadınlar ve çocukların
büyük kısmı Türkiye’ye gönderildi.
Savaşacak koçlar kaldı orada. Heyet
Tahrir el-Şam/HTŞ da savaşacak.
Bölgeye HTŞ’yi sokmayan ama Kemalistlerden bizzat ültimatom alan
“Abdulhamid Tugayı” da, savaşta
olur, direniş esnasında HTŞ ile birlikte hareket etmek mecburiyetinde
kalacak! Ergenekon artığı, “Yurtta
Sulh Konseyi Bildirisi” kopyacısı
Ulusalcıların, Anadolu’yu ateşe atma
planına, Bayır-Bucak direnişçileri
ölümüne direnecekler.
***
Bayır-Bucak, sultan Abdülhamid’in emanetidir. “Şahsi eşyaları”
da oradadır. Tüm Suriye cehenneme
dönse dahi, o bölgenin güllük gülistanlık olarak kalması, devleti idare
edenlerin vazifesidir; sadece bu sembolik önemi sebebiyle dahi oradan
Rus ve Esed güçlerini uzak tutmak,
namus borcudur! Bayır-Bucak cehenneme dönecekse, bilin ki Anadolu da ardından cehenneme dönecektir! Görmeyen gözlere yuh olsun!
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İdman ve Spor Kelimelerinin
İştikak Bilgisi veya Etimolojisi Çevresinde -VIOsman Temiz
İki sayı önceki yazımızda bugünkü
Avrupa Medeniyetinin şekillendirilmesinde büyük rol oynayan iki büyük
Got boyundan birinin Ostrogotlar
(Doğu Gotlar: Romanya, Ukrayna ve
Rusya), diğerinin ise Vizigotlar (Batı
Gotlar: Portekiz ve İspanya) olduğuna
işaret etmiştik. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü hazırlayan ve Ortaçağ Avrupası'nın doğumuna yataklık
eden Vizigotların atalarının Tervingi
olduğuna da ayrıca değinmiştik.
Vizigotlar (Latince'de Visigothi,
Wisigothi, Vesi, Visi, Wesi veya Wisi),
Kral I. Alarik önderliğinde başta
Romalılar olmak üzere, Avrupa'daki
başlıca güçleri de yenerek krallıklarını
Galya bölgesinde (bugünkü Fransa)
ilan ettiler... Kral Eurik'in yönetiminde
(m.s. 475-700) İspanya ve Portekiz'i
kapsayan İber Yarımadası'nda göçebeliğe bir son vererek Vizigot Krallığı
adı altında yerleşik hayata geçtiler. Ta
ki 700'lü yılların başında Müslüman
Afrikalı Morolar tarafından mağlup
edilinceye kadar hükümranlıklarını
sürdürdüler. (1)
Vizigot Kralı Chindasuinth, 643'te
"Vizigot Yasası" adı altında bir yasa
hazırlattı. 654'te bu yasayı oğlu Recceswinth daha da genişletti. Genişletilen yasada hem Gotlar ve hem de
Roma kökenli vatandaşlar eşit haklara
sahib oldular ve Vizigot Krallığı'nda
yaşayanlar "hispani" kabul edildi ve
"got" ile "roman" arasındaki ayrıma
son verildi. "Hispani" kelimesi de zamanla İspanyol kökenli olanları ifade
eden "Hispanik" sözcüğüne dönüşmüştür...
Vizigot Krallığı çökünce çoğu
Got boyu gibi Vizigotlar da 5. ve 6.
yüzyılda Alman paganizm inancını
bıraktı ve Hıristiyanlığı benimsedi.
O zaman Roma genel olarak Katolik
(Nicean) olsa da Vizigotlar İsa'nın
ilah olarak görülmediği Ariusçuluk
mezhebini seçmişlerdi. Romalılar bu
yüzden uzun bir zaman Vizigotları
kafir olarak gördüler, ancak 7. yüzyılda
onlar da Katolikliğe geçti.
Tarihte Gotik kabilelerine çeşitli
isimler verilmiştir. Mesela "Vesi" (Vizigotlar), "Ostrogoti", "Thervingi" ve
"Greuthungi" bunlardan bazılarıdır.
Pek çok bilim adamı, "Vesi" ve "Tervingi" terimlerinin belirli bir kabileyi
isimlendirirken, "Ostrogoti" ve "Greuthungi" terimlerinin ise başka bir kabileyi belirtmek için kullanıldığına karar
vermişlerdir.
Herwig Wolfram, iki farklı kabileden bahsedilirken her zaman
"Vesi ve Ostrogoti" ya da "Tervingi ve

Greuthungi" olarak sıralandığını ve bu
kombinasyonun hiçbir zaman değişmediğini belirtir.
"Tervingi" terimine ait ilk kaydedilen belge, yaklaşık 291 (belki de
20 Nisan 292'de Trier'de) yıllarında
yapılan ve geleneksel olarak Claudius
Mamertinus'a atfedilen, İmparator
Maximian'ın (285-305) bir kasidesidir.
Kasidede, Gotlar'ın bir başka bölümü
olan Tervingiler'in (Tervingi pars alia
Gothorum), Vandal ve Gepidler'e
saldırmak için Taifallar'a katıldığı yazılıyor.
"Greuthungi" terimini içeren ilk
referans, Ammianus Marcellinus'un
392-395 yılları arasında yazdığı, 376
yılına tarihlenen bir Tervingi reisinin
sözlerini anlatan belgedir. "Ostrogotlar" teriminin bilinen ilk kullanımı,
Milano'da bulunan 392 yılının Eylül'üne tarihlenen bir belgedeki, "Claudian,
Ostrogotlar'ın Greuthungi ile birlikte
Frigya'da yaşadıklarından bahsediyor."
cümlesidir. Frigya, Sakarya Irmağı ile
Büyük Menderes'in yukarı çığırları
arasında kalan bölgenin eski çağdaki
adıdır. Bu ad, Balkanlar’dan gelip bu
bölgeye yerleşen Friglerden geliyordu.
Wolfram, "Vesi" ve "Ostrogoti" terimlerinin kabileler tarafından
kendilerini övmek için kullanıldığını
belirtir. "Tervingi" ve "Greuthungi"
terimlerinin ise coğrafi tanımlayıcılar
olarak kullanıldığını savunur. Bu da,
400'lü yıllarda Hunlar tarafından yerlerinden edilen Gotların, "Tervingi" ve
“Greuthungi" terimlerini neden kullanmamaya başladıklarını da açıklar.
Karizma çizilmiştir bir kere!
Gotların Batı bölgelerine göç etmelerinin biricik sebebinin Hunlar
olduğu rivayet edilir. Nitekim Gotların
Romalıları ile karşılaşmaları Hunlar
tarafından göçe zorlanmalarından
kaynaklanmıştır. Gotlar Ukrayna
ovalarına doğru göç ettiklerinde ata
binmeyi ve at üzerinde mızrak kul-

lanmayı bilmiyorlardı. Bu da demektir ki, at kültüründe çok mahir olan
eski Türklerle en azından kültürel bir
bağlantıları yoktur. Nitekim Gotlar,
eski Hun İmparatorluğu zamanında
Asya'nın steplerinden göç ederek Avrupa'nın içlerine kadar ilerlemişlerdir.
Gotlar, daha sonraları ata binmeyi ve
kılıç kuşanmayı öğrenmişler ve denizden Kırım'dan Kıbrıs'a kadar yağma
seferleri yapabilecek bir konuma gelmişlerdir.
Wolfram bu coğrafi adlandırma
uygulamasına örnek olarak, Zosimos
tarafından tanımlanan, Tuna'nın kuzeyinde yaşayan ve kendilerini İskitler
olarak isimlendiren ancak İskitler'in
kuzeyinde yaşayan farklı kabile üyeleri
tarafından "Greutungi" olarak adlandırılan kabileyi gösterir. Wolfram,
Zosimus'un tanımladığı kişilerin Hun
istilasından sonra geride kalan Tervingiler olduğuna inanıyor. Çoğunlukla,
farklı Gotik kabileler arasındaki ayrımı
gösteren tüm terimler, Gotlar Roma
İmparatorluğu'na geçtikten sonra giderek kayboldu. Kralının Toulouse'da
(Fransa'nın güneybatısında bulunan
bir şehir) hüküm sürdüğü Gotların
kendilerini "Vesi" olarak tanımladıklarını gösteren son gösterge, 1 Ocak 456
yılında Sidonius Apollinaris (Romalı
aristokrat ve yazar) tarafından Avitus'a
(Galya kökenli Romalı bir asker) yazılan bir methiyede bulunmuştur.
Günümüz bilim adamları (özellikle
Peter Heather), Vizigotik kimliğin yalnızca Roma İmparatorluğu'nda ortaya
çıktığı sonucuna varmaktadır. Roger
Collins, Doğu Balkanlar'da 376-382
Gotik Savaşında Tervingi, Greuthungi
ve diğer "barbar" birliklerinin I. Alaric
komutasında çoklu etnik foederati
(Wolfram'ın "federasyon orduları")
olarak bir araya gelmesiyle Vizigot
kimliğinin ortaya çıktığına inanır. Yani
Gotlar’ın varisleri mânâsına Vizigot!
Gotik ayrımları belirtmek için bir-

çok farklı isim kullanılmıştır. Bir "Germen" Bizans veya İtalyan yazar, iki
halktan birini Valagothi ("Roma Gotları") olarak isimlendirdi. 469 yılında
Vizigotlar, "Alaric Gotlar'ı" olarak da
isimlendirilmişlerdir.
Kuvvetle muhtemel İskandinav kökenli bir kelime olduğu
düşünülen Tervingi, lûgatta "orman
insanları" mânâsınadır. Bu, Germen
kabilelerinin genellikle "ilkel, barbar,
kaba insan, dağ adamı" şeklinde isimlendirilmiş olmalarına da pek uygun
düşmektedir.
"Vizigot" terimi 6. yüzyıla ait
bir terimdir. Visigoti adı, Romalı bir
yazar ve siyaset adamı olan Flavius
Magnus Aurelius Cassiodorus'un bir
icadıdır. Cassiodorus, Visi ve Goti
terimlerini "Batı Gotları" anlamına
gelmesi için birleştirdi. Vizigor terimi,
Gotların vasileri veya varisleri manasınadır. Vizigotlar, Trebellius Pollio,
Claudian ve Sidonius Apollinaris
tarafından Wesi veya Wisi olarak da
adlandırılmışlardır. Bu Wesi veya Wisi
kelimesi üzerinden günümüze de sarkan yönüyle bir sonraki bölümde söyleyeceklerimiz olacak. Diğer taraftan
Visigoti kelimesi, Gotik dilde "iyi veya
değerli insanlar" anlamına gelen iusiza
(daha iyi) kelimesiyle ve Hint-Avrupa
dilinde wesu (iyi) kelimesiyle bağlantılıdır. Ayrıca, Galce gwiw (mükemmel)
kelimesiyle, Yunanca eus (iyi) kelimesiyle ve Sanskrit vásu-ş kelimesiyle
yakın anlamlıdır. Jordanes ise, kabilenin adını bir nehirle ilişkilendirir. (2)
Diğer taraftan, Gotik isminin
Gutones (insanlar) kelimesinden türetildiği de söylenmektedir. Bir halk
olarak gerçek kökenleri, tıpkı Franklar
ve Alamanniler'de olduğu gibi hala
bilinmemektedir. Gotlar, MS 3. yüzyılın ortalarında, "alt Tuna sınırının
ötesindeki en güçlü askeri güç" olmuşlardı. Krallık öncesi dönemde Vizigotlar, mesela 4. yüzyılda farklı bir doğu
Germen dili konuşuyorlardı. Bu arada,
Gotik dil, Orta Çağ'da diğer Avrupa
halklarıyla temas sonucu ortadan
kalkmıştır.
Vizigotlar, Ostrogotlar ve Vandallar, Roma İmparatorluğu sınırları
dışında kalırken Hristiyanlaştırıldılar.
Bununla birlikte kabileler, Aryanistleri
sapkın olarak gören ve çoğu Romalı
tarafından benimsenen Nicean ("Katolik") mezhebi yerine Aryanizm mezhebini benimsediler. Vizigotik Krallık
Aryanizm inançlarını, Kral Liuvigild'in saltanatına kadar sürdürdü.
Vizigotlar İspanya'yı ele geçirdiğinde, Yahudiler nüfusun büyük bir bölümünü de oluşturuyorlardı. Yahudilerin
birçoğu çiftçiydi, fakat çok çeşitli meslek dallarında çalışıyorlardı ve özellikle Doğu İspanya büyük şehirlerinin,

yorum

kentleşmiş nüfusunun önemli bir
bileşeniydi. Vizigotlar'ın Aryanizm'e
geçtikleri dönemde, Yahudiler nispeten iyi durumda kaldılar. Eski Roma
ve Bizans yasaları, Yahudilerin statüsünü belirledi ve onlara karşı önceden
yapılan ayrımcılığı devam ettirdi. Ancak Kraliyet yargılaması her durumda
oldukça sınırlıydı. Mesela hahamların,
Yahudi olmayanlar tarafından topraklarının kutsanmasını istemişlerdir.
Bazı Yahudiler hükumette veya orduda
görev yaparken, diğerleri garnizon
hizmeti için örgütlendi; bazıları da
senatoyla olan bağlarını sürdürdü. O
dönemde genel olarak, Yahudiler baştacı edilmişlerdir.
Bu durum, 589 yılında I. Reccared'in Katolikliğe geçmesiyle birlikte
kısmen de olsa değişti. Vizigotik toplumdaki Katolik dönüşüm, Vizigotlarla yerli İspanyol nüfusu arasındaki
sürtüşmeyi büyük oranda azalttı. Bu
dönüşümün başlıca amacı, bölgeyi
Kilise yönetimi altında birleştirmekti
ve Kilisenin en önemli şikayetlerinden
biri de, Yahudilerin çok fazla statü, refah ve nüfuza sahip olmalarıydı. Yerel
soylular, yerel ekonomiyi ve soyluların
bağımsız güçlerini geliştirmek için nüfustaki Yahudi ve Yahudi olmayan kesimlere bağımlıydılar. Vizigotik siyasi
yapı geleneksel olarak (kendi krallarını
bile seçebilen) yerel soylulara geniş
güçler vermişti, bu nedenle kral birçok
bakımdan sadece “eşitlikteki ilk” idi
ve merkezi otorite zayıftı. Dolayısıyla
Yahudilerin durumu hem sembolik
hem de politik olarak yerel aristokratları büyük ölçüde etkiledi. Bu nedenle
Kral Reccared hemen, Hristiyanlarla
Yahudiler arasındaki ilişkileri düzenlemek için ilk Toledo Konseyi'ni bir
araya getirdi. Bununla birlikte, bu
Konsey'de alınan ayrımcı yasaların,
daha sonraki yıllarda bu kanunları
tekrarlayan ve sorunları genişleten
daha birçok Toledo Konseyi tarafından belirtildiği gibi, iyi olmadığı veya
evrensel olarak uygulanmadığı düşünülmektedir. Bunlar, kilise kanununa
girdi ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde
de yasal örnek oldu. Bu sürecin doruk
noktası, İspanya'daki tüm Yahudilerin
zorla din değiştirmesini emreden bir
kararnameyle, 613 yılında Kral Sisibut
döneminde gerçekleşti. Bu kararname
ile kısmen de olsa bir sükûnet sağlandı. Merkezi kararnamenin güçlenmesiyle birlikte benzer kurallar daha
sonraki krallar tarafından etki artışı ile
tekrarlandı. Bu kanunlar eşliğinde Yahudilerin pek çoğu zorla vaftiz edildi.
Şabat'a ve festivallere katılmak, sünnet
olmak gibi pek çok Yahudi ayini yasaklandı. Yedinci yüzyıl boyunca Yahudilerin ümüğünü sıkma durumları
baş gösterdi. Birçok Yahudi’nin infaz
edildiği, mülklerine el konulduğu,
ağır vergiler ödedikleri, ticaretlerinin
dahi yasaklandığı kayıtlarda yer aldı.
Birçoğu Hristiyanlığı kabul etmekle
yükümlü addedildi. Ama Yahudi bu,
yine de kendi dini ve ibadetlerini
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gizlice devam ettirdiler. 613 sayılı bir
kararname ile birlikte İspanyol Yahudiliği yüz yıldan fazla sürecek olan bir
cenderenin içine sokuldu. Bu durum,
ta ki Müslümanların İspanya’yı fethine kadar sürdü. Tarih kaynaklarında
yaygın biçimde geçtiği üzere İspanya
Müslümanlar tarafından 711 yılında
fethedilmiştir.
Yukarıda Yahudilerle ilgili bölüme
niçin bu kadar geniş bir yer verdiğimiz
yadırganmamalı. Çünkü Yahudi, dinler tarihinde “Peygamber katili” bir ırk
veya millet olmanın yanı sıra, bizzat
Allah’ın gazabına uğramış olarak, tıpkı
Cennette Meleklere hocalık eden Şeytanın huzurdan kovulması ve lanetlenmesi örneğinde olduğu gibi, insanlar
arasındaki seçilmişliklerinden de tard
edilmiş ve lanetlenmiş bir ırk veya
millettir. Durum bu merkezde iken,
Fetihle müjdelenen Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri’nin 1453 yılında
İstanbul’u Fetih sonrasında, Sultan 2.
Bayezid’in 1492 yılında İspanya’dan
“kontrollü sürgün” denilebilecek bir
şekilde sürgün edilen Sefarad Yahudilerine kucak açması, Osmanlı Devleti
açısından çok büyük bir talihsizlik olmuştur. Kanaatimce, Osmanlı Devleti’nin çöküş süreci, Allah’ın merhamet
etmediklerine merhamet etmek gibi
bir gadabı da üzerlerine çekmiş olması
hasebiyle başlamıştır. Yani esas belayı
davet eden Yuda nesebi Yahudi’ye kucak açmak olmuştur. Yoksa Osmanlı
Devleti’nin fiili olarak çöküş süreci,
Büyük Doğu Mimarı Üstad Necip Fazıl’ın da bir tespiti hâlinde, “Hürrem
Sultan Vak’ası”nı da dikkate alarak
söylersek, Kanuni Sultan Süleyman’ın
“Şeyhülislâm”ı tayinle belirlenmesiyle
başlamıştır, ayrı mesele!.. Osmanlı
Devleti’nin yükselme dönemi olan
15. ve özellikle 16. yüzyıllar, Osmanlı
Devleti’ndeki Yahudilerin altın çağı
olmuştur. Yahudiler, Osmanlı top-
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raklarına matbaayı ilk getiren olarak
kalmadılar, süreç içerisinde Osmanlı
hükûmetinde de önemli mevkilere
geldi ve yerleştiler. İspanya’dan gelir
gelmez matbaa işine el atmaları, Gotik
yazım kültürü üzerinden elde ettikleri
tecrübelerini Osmanlı Devleti’ne taşıdıklarını da düşündürüyor. Yahudi
o gün bugündür bu imtiyazını hala
elinde bulundurmaktadır. Bugün bu
imkân, ileri teknik ve teknoloji üzerinden bilgisayar yazılım teknik ve
teknolojisi ile devam ettirilmektedir.
Osmanlı'nın 17. yüzyıla denk gelen
duraklama döneminde Yahudilerin
kültürel ve ekonomik olarak çöküşe
geçtikleri söylenir. Yahudilerin çöküş
döneminin bu tarihlere denk gelmiş
olması, bir “pasif korunma psikozu”
eşliğinde de olsa, yine de bir tesadüf
değildir diye düşünmek gerekiyor.
Çünkü bu durum, 1826 yılında Sultan
2. Mahmud Han Hazretleri tarafından
“Yeniçeri Ocağı”nın lağvedilmesinden
sonra kurulan “Asakir-i Muhammediyye Ordusu” bir yana, 1839 yılında
Sultan Abdülmecid Han Hazretleri
döneminde “Tanzimat Fermanı”nın
ilanı ve sonrasında, Nakşilerin İmam-ı
Rabbanî Hazretleri merkezli Müceddidiyye ekolünün kolbaşlarından
Mevlana Halidi Bağdadî Hazretleri’nin
“Mehdiyyet Hareketi”nin Anadolu
topraklarına taşımasıyla doğrudan
ilişkilidir. 18. yüzyılda gerçekleşen
gerileme döneminde ise Yahudiler,
Sabetay Sevi hadisesinin meydana
getirdiği şokla daha bir "pasif korunma psikozu" içerisine girmişlerdir. (3)
Bu tür bir takiyye kültürü, dünden
bugüne lanetli Yuda nesebi Yahudi
topluluklarının “toplum dışı”, yani bir
tür “barbar” olarak yaşamalarının da
sebebini oluşturmuştur. Ama buna
rağmen doğuştan getirdikleri üstün
yeteneklerini de kullanarak, içinde yaşadıkları toplumlarda asimile olmadan
kalabilmişlerdir. Ama her daim şer
istikametinde hareket etmişlerdir, ayrı
mesele! Hala da aynı hassasiyet üzere
bir hayat sürdükleri çok aşikardır. Bir
farkla! Artık kendilerini gizlemiyorlar.
Gizleyemiyorlar dersek daha doğru
olur. Çünkü; içinde yaşadığımız yeni
zaman ve mekân, İBDA Mimarı’nın
da yüksek ifadeleriyle, “Bâtının zâhire
çıktığı bir zaman dilimine girdik” hakikatini de içinde barındırıyor. Hani
kıyamet öncesi bir zamanda, mesela
Müslümanlar ile Yahudiler arasından
vuku bulacak olan büyük ve kanlı son
savaşta (“Melheme-i Kübra” veya Armegedon!), taşların dahi dile gelip, Yahudilerin itlafının gerçekleştirilmesinin görüneceği bir zaman ve mekân!..
Kanaatimce, Filistin topraklarında
konuşlanmak üzere, tıpkı Nazi Almanyası’ndaki “Holokost Tiyatrosu”nda
olduğu gibi, İspanya’daki Yahudilerin
sürgün edilmeleri de bir tiyatrodan
ibarettir. Sefarad Yahudileri, İspanya’daki tüm imtiyazları ele geçirdikten
sonra kendilerini sürgün ettirmişlerdir
de denilebilir. Bunu da sırf Fetihle

birlikte güç merkezinde olmak adına,
Osmanlı Devleti’nde konuşlanmak
adına yapmışlardır. İleriki bölümlerde FRP (Rol Yapma Oyunu veya
Fantastik Oyun) mevzuunda neleri
nelere vesile kıldıkları dikkatlice takip
edildiğinde ne demek istediğimiz daha
bir ayan olacaktır. Bu arada şunu da
söylemekte fayda vardır. “İstikbâl İslâmındır” mutlak müjdesine yataklık
ettiğine canı gönülden inandığımız
“Yürüyen Büyük Doğu: İBDA”nın
tasarrufunda şekillenecek olan “Başyücelik Devleti”nde hassaten Yuda
Nesebi Yahudiler’e yer yoktur. Yeteri
kadar nevale ve kabul edilecekleri bir
yerde konuşlanmak isteği dışında elde
avuçta ne varsa mafiş!
Bu arada, bir hatırlatma ile bu yazı
dizisinin ana temasından sapmadığımızı da söylemek ihtiyacı hissediyorum. Her ne kadar sıra dışı bir tarih
penceresinden farklı değerlendirmelerde bulunuyor olsak da, yine de tarih
çerçevesinde tüm söylediklerimiz,
aslında spor kelimesinin etimolojisinin nasıl bir vasatta ortaya çıktığını
anlamaya dairdir. Spor kelimesinin
etimolojik olarak ortaya çıktığı şartları
kurcalamaya dairdir. Nasıl bir kültür
ve medeniyet vasatı üzerinden anlam
kazandığını çözümlemeye dairdir.
Bunu da GutsMust ve Hassen’in malum tespitlerine dayanarak yapmaya
çalışıyoruz. “Spor kelimesinin kökeni
henüz tam olarak bilinmemektedir”,
sözünün sahibi GutsMust’a karşılık
Hassen, özetle, spor kelimesinin Gotik
İncil çevirisinde geçen çok eski bir
Almanca kelime olduğunu ve bugün
de aynı anlamı taşıdığını iddia eder
ve ekler: “Açık havaya duyulan özlem,
bedenî yetkinlik için gösterilen çaba,
Anglo-Norman ırkının haz duyduğu
en derin Germen içgüdüleridir.” (4)
Dipnotlar
1)Morolar (İspanyolca: Moro, İngilizce: Moor), geçmişte, günümüz
İspanya ve Portekiz'ine denk gelen
topraklarda yaşamış Müslüman bir
halk. Arap, Berberi ve İspanyol köklere
sahip olmakla birlikte, Moro sözcüğü
keskin bir etnik karakter taşımaz. Günümüzde sözcük, özellikle İspanyolcada, zaman zaman Faslıları tanımlamak
için de kullanılır. Morolar Arap Endülüs medeniyetini kurmuşlar ve 11-17.
yüzyıllarda mülteci olarak Kuzey Afrika'ya yerleşmişlerdir. Zamanla Batı
medeniyetinde Moro/Moor sözcüğü
Siyahî Müslüman anlamında kullanılmaya başlanmış, siyahi olmayan
Müslümanlar zaman zaman "Beyaz
Morolar" olarak adlandırılmıştır.
2)http://www.wikiyours.com/makale/vizigotlar
3)https://tr.wikipedia.org/wiki/
Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu%27ndaki_Yahudilerin
tarihi
4)Dieter Voigt, Spor Sosyolojisi,
çev: Ayşe Atalay, Alkım Yayınları,
İst.1998, s.86
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Latin Amerika'da Arap Diasporası
Mustafa Kökmen
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Latin
Amerika bölgesi kozmopolit özelliğiyle de dikkat çekmektedir. Latin
Amerika'daki demografik yapıyı
incelerken, Arap diasporasını da
unutmamak gerekir. Diaspora, bir
milletten olanların bir kısmının anayurtlarından göç etmesiyle oluşan
insan topluluğudur. Farklı ülkelerde
yaşıyor olsalar da Ortadoğu’daki en
büyük etnik grup olan Araplar bu
anlamda dünyada önde gelen göç
topluluklarından birisidir. Özellikle
son yıllarda Latin Amerika ülkelerinin devlet başkanlarının Araplardan
seçilmesi, büyük şirket sahiplerinin
Arap olması bölgedeki Arap etkisinin ve Arap diasporasının gücünü
göstermektedir. Latin Amerika'da
10'dan fazla Arap asıllı devlet başkanı bulunmaktadır. Brezilya eski
Başkanı Michel Temer, Paraguay’ın
Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez,
Arjantin eski Cumhurbaşkanı Carlos Menem, Kolombiya eski Devlet
Başkanı Julio Cesar Turbay, Ekvator
eski Cumhurbaşkanı Abdullah Jaim
Bucaram ve Jamil Mahoud… Ayrıca Brezilya’nın parlamenterlerinin
yaklaşık yüzde 10’u Arap kökenlidir.
Latin Amerika’da sadece siyaset değil ticaret, sanat ve kültür alanında
da öne çıkan binlerce Arap bulunmaktadır.
Kıtaya 18. yüzyıl sonrası Osmanlı Devletine bağlı Arap Müslümanlar gelmiştir. Latin Amerika’ya göç
eden Arap topluluklarına El Turco
denilmekte. Çünkü Birinci Dünya
Savaşına kadar Osmanlı Devletinden gelen insanlar hangi din veya
milliyete mensup olurlarsa olsunlar
Los Turcos (Türkler) olarak anılırdı.
El Turco olarak bilinen Araplar kıtaya o dönemde ticaret ve savaş gibi
çeşitli amaçlarla gelmiştir. Lübnan
başta olmak üzere, Kuzey Afrika
kökenli Araplar ve Ortadoğu Arapları yüzyıllardır Latin Amerika'nın
farklı ülkelerinde azımsanmayacak
oranda yaşamaktadır. Araplar, 19.
yüzyılın ortalarından itibaren Latin
Amerika’ya göç etmeye başlamışlar ve günümüze kadar varlıklarını
devam ettirmişlerdir. Bu bölgedeki
Arap toplulukları daha ziyade Lübnan ve Suriye’den gelen Ortodoks
veya Katolik Hristiyanlardan oluşmaktadır. Latin Amerika nüfusunun
%5’e yakınını oluşturan Arapların
sadece %5’i Müslümandır. Osmanlı
Devleti'nden o dönemde ticaret
amacıyla gelen gemiler Brezilya ve
Karayipler bölgelerinde kalmışlar-

Luis Enrique Yarur
dır. Nitekim Latin Amerika ülkelerinin göç eden insanlara kısa süre
içinde vatandaşlık hakkı vermesi
de Müslümanların bölgeye entegre
olmasını kolaylaştırmıştır. 19. yüzyılda Latin Amerika'ya 40 milyondan fazla Arap göç etmiştir. Avrupa
Göç Raporlarına göre en hızlı uyum
sağlayan ve entegre olan mülteciler
Latin Amerika'da yaşayan Araplar
olmuştur.
Günümüzde ise yerlilerin arasında büyüyen bir Arap diasporası
söz konusudur. Latin Amerika
bölgesindeki Müslüman sayısının
artması Batı’nın hoşuna gitmemiştir. Avrupa'da oluşturulan İslâm
düşmanlığını Latin Amerika'da
oluşturmak ve kurgulamak üzere
çalışmalar bulunmaktadır. Güney
Amerika, Ortadoğu ile birçok ortak
noktası bulunan bir bölgedir. Jeopolitik benzerlik ve hayat koşullarının, benzerliği çok nettir. Dünyaya,
Kuzey ve Güney yarım küre olarak
bakıldığında, benzer temel yapısal
özellikler görülmektedir. Son yıllarda Lübnan, Fas, Cezayir ve Kuzey
Afrika ülkeleri kökenli bürokratlar,
politikacılar, iş adamları ve sanatçılar Latin Amerika'da öne çıkmak-

Carlos Slim
Kıtaya 18. yüzyıl sonrası
Osmanlı Devletine bağlı
Arap Müslümanlar
gelmiştir. Latin
Amerika’ya göç eden
Arap topluluklarına
El Turco denilmekte.
Çünkü Birinci Dünya
Savaşına kadar Osmanlı
Devletinden gelen
insanlar hangi din
veya milliyete mensup
olurlarsa olsunlar Los
Turcos (Türkler) olarak
anılırdı. El Turco olarak
bilinen Araplar kıtaya
o dönemde ticaret
ve savaş gibi çeşitli
amaçlarla gelmiştir.

tadır. Dünyanın en zenginlerinden
olan Meksikalı Carlos Slim Lübnanlı
bir aileden gelmektedir. Filistin
kökenli Yarur ailesi ise bir dönem

Şili’deki tekstil sektörünün yüzde
60’ına hükmetmiştir. Brezilya’nın en
büyük fast food zincirlerinden birisi
olan Habib’s, ülkedeki 475 mağazasında Ortadoğu mutfağından tatları
servis etmektedir.
Demografik olarak bakıldığında
Brezilya ve Arjantin Arap kökenli
Ortadoğululara ev sahipliği yapma
anlamında öne çıkan ülkeler olmakla birlikte, Venezuela, Meksika, Şili,
Kolombiya ve Küba gibi ülkelerde
de hatırı sayılır oranlarda Arap yaşamaktadır. Fakat bu vaziyetin tam
aksine Bolsonaro'nun Brezilya'sı
Suriyeli göçmenlerin ülkesine gelmesine karşı durmuştur. Bolsonaro
aynı zamanda Kudüs'ün İsrail'in
başkenti olmasını da ilk tanıyanlardan biridir. Her şey bir yana İslam
sancağının yükseldiği coğrafyalar
artarken, İslam düşmanlığı ve karşıtlığının da doğru orantılı bir şekilde dünya ülkelerinde arttığını görmekteyiz. Latin Amerika da tarihin
dahi bazen açıklamakta zorlandığı
zor bir coğrafya ve jeopolitik yapılar
üzerine kurulu bir kıta olarak bu
bölgelerde biridir ve kıtalar çapında
İslâm ihtilalinden nasibini alması
mukadderdir.

haber
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İŞGALCI
İSRAIL GÜÇLERI
BU YIL
15 FILISTINLI
ÇOCUĞU ŞEHID ETTI
İsrail'in çocuklara yönelik hak
ihlalleriyle ilgilenen bir insan
hakları kuruluşunun yaptığı araştırmalara göre bu yılın başından
itibaren 15 Filistinli çocuk İsrail
güçleri tarafından şehid edildi.
İsrail'in çocuklara yönelik hak
ihlalleriyle ilgilenen bir insan
hakları kuruluşunun yaptığı araştırmalara göre bu yılın başından
itibaren 15 Filistinli çocuk İsrail
güçleri tarafından öldürüldü.
Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'nin verdiği bilgilere
göre İsrail güçlerinin öldürdüğü
son çocuk ise Nablus yakınındaki
Asker mülteci kampı sakinlerinden olan ve dün akşam Nablus'un
doğusundaki Deyru'l-Hatab köyünde gerçekleştirilen saldırılarda

karnından vurularak hayatını
kaybeden M……. Emced Da'des
oldu.
Da'des'in İsrail yönetiminin
Filistinlilerin arazilerine, Yahudi
yerleşim merkezlerine katmak
üzere el koymasına karşı düzenlenen protesto gösterilerine
müdahale edilmesi esnasında bir
işgalci keskin nişancı tarafından
doğrudan ve kasten hedef alınarak
vurulduğu belirtildi.
Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'nin Filistin Şubesi'nin
verdiği bilgilere göre geçtiğimiz
Haziran ayında Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında iki
Filistinli çocuk işgal güçleri tarafından öldürüldü.

AFGANISTAN-NANGARHAR’DA
BOMBALI SALDIRI
Afganistan'ın doğusundaki
Nangarhar vilayetinde bombalı ve
silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını
kaybetti.
Nangarhar'ın Ade-i Kabil ve
Gümrük bölgelerinde düzenlenen
silahlı saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Dün de Nangarhar'ın merkezinde bir sivil aktivistin uğradığı
silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini ifade edildi.
Öte yandan Nangarhar'ın 8.
Polis bölgesinde 7 Kasım öğleden
sonra Taliban aracına yönelik
bombalı saldırı düzenlendiğini aktaran yetkililer, saldırıda 3 kişinin
öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını
kaydetti.
Saldırıları DİAŞ üstlendi.

SUDAN ORDUSU: YENI HÜKÜMET
ÇOK YAKINDA KURULACAK
Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın
basın danışmanlarından Tahir Ebu
Hace, yeni hükümetin çok yakında
kurulacağını bildirdi.
Sudan devlet televizyonunun haberine göre, Hace, süreçteki gecikmenin 25 Ekim'de alınan kararlara
uyacak bir çözüm bulma isteğinden
kaynaklandığını söyledi.
Hace, Orgeneral Burhan'ın ülkedeki birlik ve beraberliğinin sağlan-

masında istekli olduğunu belirterek, Burhan'ın "Ülkedeki yönetim
krizine tüm Sudanlıların birliğini
güçlendirecek bir çözüm bulunması
gerekiyor." ifadelerini aktardı.
Yerel, bölgesel ve uluslararası
ara buluculuk girişimlerini ülkenin
ulusal çıkarları doğrultusunda değerlendirdiklerini dile getiren Hace,
Aralık 2018 devrimindeki özgürlük,
barış ve adalet sloganlarının hayata
geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

ŞİİR VE SANAT HİKEMİYATI'NDAN
XVI. MÜLÂKAT

dir… Özet olarak; güzellik, görülen,
işitilen, kelimelerin terkiplerinde,
musikide, güzel hareket ve davranışlarda, ilimler ve faziletler gibi
mevzularda vardır… Kısacası, güzel
idealin hissedilir hâle gelmesidir.
Devam edecek…
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf: 78, 81.

Adam Riches

Bedi-Herşeyin yeri ve değeri,
Allah Sevgilisinin gösterdiği yoldan
Allah’a bağlı olmanın ölçülerine nisbetle ve O’nda… Hakikat-i Ferdiyye;
Ferdin Hakikati… Her çeşidiyle
varlık, ruha kendini doğrudan
doğruya kabul ettirişiyle birbirine
ait “oluş-tavır”larla açıklanamazken,
insan mihrakında toplanışiyle “iç”e
doğru sonsuz BİR, “dış”a doğru sonsuz ÇOK’a açılışın dereceleri olarak
görülür…
Şair-Eğer “herşey Alla’tandır. O
değil” sırrını seziyorsak ve herşeyin
Allah’ın Sevgilisi için varolduğunu
gözönünde tutarsak, bütün insanların tek tek oluşunda gerçekleşen
hakikatlerin müsbetleriyle “hakikatin hakikati olarak” O’na nisbetle ve
O’nda herşeyin zıddıyla varolması
hakikatiyle menfiliklerin de O’na
nisbetle varolduğunu anlarız… Bu
çerçeve içinde diyebiliriz ki, Peygamberler bilmeseydi âlemde zatıyla
güzel-çirkin yoktur ve mutlak çirkin
yoktur…
Bedî-Evet… Varlıklar içinde güel
olmayan -çirkinliğin araz oluşundan
dolayı- yoktur; çünkü İlâhî nurdan
bir çakıntının kıvılcım dairesinde
varolan kâinatta, nisbetler dairesinde güzel ve çirkinden bahsedilir…
Çirkin, güzelliğin azlığı demektir,
ve araz hükmünde… Ruh, güzel
vasıtasiyle daha yüksek olan iyiyi,
MUTLAK BİR’i arar… Güzel, bize
temaşa ve seyir; iyi ise kavuşma
arzusu verir…
Şair-İşte aşk, buradan doğar!..
Arzu ettiğimiz şeyler, gerçek arzularımızın aracıdırlar… Güzel’in
hiçbir şekli yoktur; o, sonsuzdur,
katıksızdır saftır… Bütün şekiller,
şekli olmayan ve şekil verilemeyen
sonsuzluktan türemiştir; şu halde
güzel, olsa olsa sonsuz gibi birşey-

kültür-sanat
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Bir Kitap: er-Risale
Abdulkerim Kiracı
Hicri takvim ile 15. yüzyılının
ortalarına yaklaşıyorken, zaman ve
mekân daha öncesinde hiç olmadığı
kadar Müslümanları silkeler halde.
Askerî, iktisadî, kültürel ve bilumum
şekilde tezahür eden bu sallantının
kökenine yönelik kemmiyeti fazla
ancak keyfiyeti düşük birçok araştırma yapılmıştır. Biz burada zaten halihazırda var olan cephelere yenisini
eklemekten çok şu soruyu sorarak
yeni bir soluk almak istiyoruz: Bugün
yaşadıklarımıza benzer bir tecrübeyi
İslam tarihinde görmek mümkün
olabilir mi? Elbette odağımız bakışımızdan kaynaklanacaktır ancak
orada olan da kendini açmak için bizi
beklemektedir. Biz de bu soruya bir
cevap bulmak adına İslam düşünce
tarihinde müstesna yerlere sahip eserlere danışma ihtiyacı hissettik. Burada
seçeceğimiz ve inceleyeceğimiz eserler hayati bir öneme sahip. Ancak bir
derya olan bu sahanın ancak “büyük
başlarını” anlatmaya mecalimiz yeter.
Bu nedenle de İslam dünyasının fetihlerle beraber farklı kültürlerle yüzleştiği, yeni tip düşünceleri içine aldığı bir dönemde “Kuran ve Sünnet’i
ân’da nasıl yeniden düşünebiliriz”in
belirlenmesi çabasında olan İmam
Şafi’ye ait olan er-Risale adlı esere
bakmak istedik.
İmam Şâfiî’ye fıkıh tarihinde
müstesna bir konum kazandıran
özelliklerden biri kendi adıyla anılan
mezhebin kurucusu olması ise diğeri
de fıkıh usulü hakkında günümüze
ulaşmış ilk eserin sahibi olmasıdır.
Bu eserin zamanımıza kadar gelen
versiyonu “cedîd” diye anılan nihaî
şekli olup İmam Şâfiî’nin ilmî olgunluğunun zirvesine eriştiği Mısır döneminde (814-820) kaleme alınmıştır.
Er-Risâle’nin “kadim” versiyonu ki
bu da İmam Şâfiî’nin daha sonra
değiştirdiği düşüncelerini barındırmaktadır, Mekke’de yazıldığına dair
kayıtlar bulunmakla birlikte Bağdat’ta
yazıldığı yönündeki bilgi daha doğru
olmalıdır.
Bazı kaynaklarda er-Risâle’nin (ilk
versiyonu) Abdurrahman b. Mehdî’nin (ö. 198/813-14) isteği üzerine
kaleme alındığı ve mektup olarak
gönderilmesinden dolayı “risâle” diye
adlandırıldığı belirtilir. Böyle bir vesileyle yazılmış olsa bile er-Risâle’den
önce fıkıh ilminin esasları üzerine
yapılmış mücerret ve teorik bir çalışmanın günümüze ulaşmadığı dikkate
alındığında İmam Şâfiî’nin ilk fıkıh
usulü eserinin sahibi olduğunu kabul
etmek gerekir. Şâfiî’den önce fıkıh
usulüne dair eserler kaleme alındığı

yönündeki bilgi ve anekdotların ise
mezhebî polemiklerden kaynaklandığı ve ihtiyatla karşılanması gerektiği
anlaşılmaktadır. Şâfiî’nin bu konuda
öncü konumunda bulunması da şöyle
açıklanabilir: Şâfiî’den önce genel olarak fıkıh ilmi ve özellikle fürû-i fıkıh
alanında oldukça büyük bir mesafe
alınmış, iki farklı anlayışın temsilcileri Ebû Hanîfe (ö. 150/767) ve Mâlik
b. Enes’in (ö. 179/795) fıkıh doktrinleri belirgin hale gelmişti. Böyle bir
zaman diliminde yaşayan müellif bir
yandan da farklı İslâm şehirlerinde
ortaya konulan fıkıh birikimini yakından tanıma ve fıkhî hükümlerin
ortaya çıkış süreci üzerine soyut ve
kuramsal düşünce üretme fırsatını
yakalamış bulunuyordu. Nitekim
yakından incelendiğinde Şâfiî’nin bu
eserde, İslâm toplumunun mevcut
dinî-hukukî pratikleri ve âlimlerin
bunlar hakkında ortaya koyduğu bilgi
ve değerlendirmelerle ilgili geriye dönük bir çalışma yaptığı, bunların arka
planında yer alan soyut ilkeleri bulmaya ve bulgularını belirli bir tutarlılık çerçevesine yerleştirmeye çalıştığı
görülmektedir. Şâfiî’nin er-Risâle’yi
en azından fürû-i fıkıh çerçevesindeki
görüşlerini içeren eserler telif ettikten
sonra kaleme almış olması da bu gözlemi desteklemektedir.
Şarkiyatçılar, fıkıh usulü eserlerinin günümüze ulaşan ilk örneklerinin
er-Risâle’nin yazılmasından yaklaşık
bir buçuk asır sonrasına ait olması
karşısında bu kitabın geçmişte örneği
görülmeyen kuramsal bakış açısına
sahip bir çalışma olmasının nasıl izah
edilebileceği sorusu üzerinde geniş

şekilde durmuşlardır. Bazıları eserin
muhtevasına dönük bir metin analizi
yöntemi kullanarak özde Şâfiî’nin
bazı düşüncelerini ihtiva etse de onun
bütünüyle Şâfiî’nin kaleminden çıkmadığını, bazı eklemeler ihtiva ettiğini ve ancak 270 (883) dolaylarında
nihaî şeklini aldığını iddia etmektedir.
Bir başka yazar er-Risâle’nin sonraki
fıkıh usulü eserlerinden farklı nitelikte bir kitap olduğu ve fıkıh usulü
ilminin gelişiminde er-Risâle’nin sanıldığının aksine sınırlı bir etkisinin
bulunduğu kanaatindedir. Buna göre
er-Risâle’nin yaklaşık bir asrı aşkın
bir süre hemen hiç bilinmemesi ve bu
eser üzerine yapılan çalışmaların IV.
(m. X.) yüzyıldan sonra ortaya çıkması fıkıh usulü ilminin er-Risâle’den
bağımsız biçimde oluşup bir edebî
tür olarak tescil edildiğini, dolayısıyla
er-Risâle’nin bu süreçte “keşfedildiği”ni göstermektedir.
Konu diziminde bazı tekrar ve
düzensizlikler bulunsa da er-Risâle’nin belirli bir düzenleyici fikre
sahip olduğu görülür. Şâfiî, önce
fıkıh usulü için kuramsal bir çerçeve
olarak tasavvur ettiği beyân kavramı
üzerinde durur ve beyânı hükümlerin
açıklanış keyfiyetine göre tasnife tâbi
tutar... Şâfiî burada dört delilden üçünü açıkça zikretmiş, kaynak olduğunu
kabul hususunda tereddüt etmemekle
birlikte türlerine göre farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğü
için icmâı daha sonra geniş biçimde
ayrıca incelemiştir. Beyân bahsinden
sonra yer yer fürû-i fıkıh örneklerinin de geniş biçimde işlendiği eserde
ele alınan başlıca konular şunlardır:

er-Risâle’nin belirli bir
düzenleyici fikre sahip
olduğu görülür. Şâfiî,
önce fıkıh usulü için
kuramsal bir çerçeve
olarak tasavvur ettiği
beyân kavramı üzerinde
durur ve beyânı
hükümlerin açıklanış
keyfiyetine göre tasnife
tâbi tutar... Şâfiî burada
dört delilden üçünü
açıkça zikretmiş,
kaynak olduğunu
kabul hususunda
tereddüt etmemekle
birlikte türlerine göre
farklı değerlendirilmesi
gerektiğini düşündüğü
için icmâı daha sonra
geniş biçimde ayrıca
incelemiştir.

Kitap ve Sünnet’teki âm ve has ifadeler, bunlar arasındaki ilişki; sünnetin
hüküm kaynağı oluşu; nesih; hadis
rivayeti, haber-i vâhid; bilginin çeşitleri ve değeri; icmâ; kıyas; ictihad;
istihsan; ilim ehli arasındaki görüş ayrılıkları; sahâbe kavilleri. er-Risâle’nin
toplam hacminin yaklaşık üçte ikisi
sünnetin, özellikle âhâd yolla nakledilen sünnetin dinî bilgi kaynağı olarak
meşruiyeti ve Kur’an karşısındaki
konumuna ayrılmıştır. Şâfiî’nin sünnetin hüküm kaynağı oluşu hakkında
oldukça geniş izahlar yapma ihtiyacı
duyması, özellikle II. (VIII.) yüzyılda
âhâd yolla nakledilen sünnetin bir
delil olarak meşruiyetini sorgulayanların bulunmasına bağlanabilir.
Er-Risâle klasik fıkıh usulü teorisi
yanında sahih hadisin tanımlanması, hadislerin hangi ilmî ölçüler
içinde hüccet değerine sahip olacağı
gibi hadis usulünün önemli ve ince
meseleleri hakkındaki tesbit ve değerlendirmeleriyle klasik hadis usulü
ilmi üzerinde de oldukça büyük bir
etkiye sahip olmuştur. Hatta er-Risâle’yi daha sonra aklî ve naklî şeklinde
tasnif edilen İslâmî ilimlerden naklî
olanların üzerine oturduğu ilkeleri
ve felsefeyi ortaya koyan ilk bilimsel
çaba olarak değerlendirmek mümkündür.
Kaynakça: İmam Şâfiî, er-Risale,
TDV: İstanbul, 2018; DİA.

Tüm Turkuvaz Bayilerinde...
Adres: Mimar Sinan Mah. İmam Nasır Sok. No:14/12 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0216 553 56 71

