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Baran’dan...

Selâm ve dua ile…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faiz
sebep, enflasyon neticedir” tezi çerçevesinde faizleri düşürme politikasıyla
birlikte Türkiye’de döviz kurunun
hızlı bir şekilde yukarı yönlü seyri
devam ediyor. Bu vaziyet enflasyonun da hızlı bir şekilde artışına sebep
oluyor, sıkıntıyı çeken ise yine halk
oluyor.
Borç ve kredi ihtiyacı, dünyanın
neresinde ve hangi zaman diliminde
olursa olsun varlığını sürdürecektir.
Yatırım için girişimci ruh taşıyan,
ama sermayesi olmayan insanlara,
sermaye edinme yollarının açılması
bir ülkenin ekonomik güçlülüğü
için zaruridir. Ancak bu ihtiyacı gidermek adına faiz karşılığı kredilere
ufaktan dahi olsa yol verirseniz, borç
bulma yöntemlerinden birisi haline
getirirseniz, er ya da geç diğer bütün
yolları kapamış olursunuz. Böylece
yatırım yapan girişimciyi değil, onun
enerjisiyle beslenen bankerleri, dolayısıyla kapitalist sistemi desteklemiş
olursunuz. Ülke ekonomisi büyüdükçe paylaşımın gayet dengesizleştiğini, faiz ödemesi mecburen maliyet
içinde hesaplanacağından, bu farkın
halka ödetildiğini de görürsünüz.
Buna istinaden söylersek; kapitalist sistemin en önemli unsurlarından olan faizin yüksek yahut düşük
olmasının dinin emri bakımından
bir farkı olmadığı gibi, temelde ülke
ekonomisine tesiri ve işaret ettiği
istikamet bakımından da bir fark
bulunmamaktadır. Faize karşı savaş
açmak ise İslâm’ın emrettiği üzere
faize ve içinde faize yer bulan iktisadî düzene kökünden karşı olmayı
gerektirir. Faizin mevcut uluslararası
sistemin en önemli unsurlarından
biri olduğu düşünüldüğünde ise faize
karşı verilen savaşı kazanmanın tek
yolunun topyekûn İslâmî bir düzen
kurmaktan geçtiği rahatlıkla anlaşılmaktadır.
Aksi takdirde bugün düştüğümüz
vaziyete tekrar ve tekrar düşmek kaçınılmaz olur. Zira faizleri düşürelim
derken yükselen döviz dolayısıyla
kur oyunlarıyla herhangi bir yatırım

yaparak kazanamayacağından kat be
kat fazla parayı daha kısa sürede kazananları yatırım yapmaya ikna etmek bir hayli zordur. Dolayısıyla bu
sistemde sıfır faiz ile yatırım odaklı
bir politikanın hayata geçirilebilmesi
de imkânsızdır!
Kapağımızda bu meseleyi işledik
ve “Türkiye’de Yatırım Esaslı ‘0’ Faizli
Ekonomi Ancak İslâm Rejiminde
İşletilebilir! Gerisi Boş Lâf!” manşetini attık. Ömer Emre Akcebe, kapak
mevzumuzu “Dişliyi Bırak, Makineyi
Değiştir!” başlıklı yazısında işledi.
Avukat Hamza Uçan, AİHM kararları üzerine konuştuk. Uçan, “Türkiye’nin Kendi Hukukuna Uyması
Gerekiyor” dedi.
Ekonomist Uğur Civelek, “İktidar
Ne Yapacağını Bilmiyor Hadiselere
Ekonomik Açıdan Bakamıyor!” diyor.
Yasir Abdullaziz, yazısında “Biden'in Erdoğan'a Asker Selamı ve
Anlamı -Dünyanın Dikkatini Çeken
Fotoğraf Karesi-“ni anlatıyor.
Çakal Carlos, “Lejyon Donör Nişanlı Mareşal Sisi!” başlıklı yazısında
Sisi hakkında genel bir değerlendirmede bulunuyor.
Orta sayfamızı 5 Aralık 1999
Metris Zaferi’ne ayırdık.
Mustafa Kökmen, “Latin Amerika Jeopolitiği ve Uruguay Örneği”
başlıklı yazısında Latin Amerika’yı
işlemeye devam ediyor.
Faruk Hanoğlu, “Bir Telkin Vasıtası Olarak Diziler” başlıklı yazısında
baştan sona yönlendirme enstrümanlarıyla donatılmış dizilerin bir
nevi cemiyete şamil bir zihin kontrolü operasyonu olduğunu anlatıyor.
Osman Temiz, “İdman ve Spor
Kelimelerinin İştikak Bilgisi veya Etimolojisi Çevresinde” başlıklı yazısının dokuzuncu kısmını yayınlıyoruz.
Abdulkerim Kiracı, “Portre: Bedreddin Simâvî”nin hayatını ele alıyor.
Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de
bulabileceksiniz.
Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle… Allah’a emanet olun…
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Dişliyi Bırak, Makineyi Değiştir!
Ömer Emre Akcebe
Global iktisadî düzen içinde Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran mümeyyiz vasfı nedir? Kimi ülkeler yüksek
teknoloji ve hassas ürünler üretimindeki uzmanlıklarıyla, kimileri tarım
ve hayvancılık üretimiyle, kimileri
emek gücüyle, kimileri finans piyasalarındaki hâkimiyetleriyle, kimileri
enerji kaynaklarıyla diğerlerinden
ayrılırken, Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran vasıf nedir? Her şeyi biraz
bilip, hiçbir şeyi tam bilmediği için
hiçbir şey olamayan adamın hâli gibi,
Türkiye ekonomisinde de hepsinden
biraz var; fakat tam olarak hiçbir sektörde tam olmadığı için global iktisadî
düzende herhangi bir özgül ağırlığı
yok. Bu sebeble senelerdir cari açık
veren, bu açığı yurt dışından gelen
sıcak para ile kapatmaya çalışan, sıcak
paranın kârını alıp çıkıp gittiği her
seferinde ise krizden krize sürüklenen
ve bu süreci tekrar ede ede ezberleyen
bir ekonomik yapısı var.
Şimdilerde Cumhurbaşkanı Er-

3 Aralık
1934 - Kıyafet Kanunu'nun kabulü. Dini kisvelerle ilgili
yasaklar öngören
"Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair
Kanun" kabul edildi.
4 Aralık 1987 - Gazze…
Cebaliye’ye Siyonistlerin saldırısıyla “intifada”nın ilk şehitleri verildi. 1950 - Milli Savunma
Bakanlığı, Kore'deki
askerlerin 10'unun öldüğünü açıkladı. Radyo
Gazetesi'ne göre, 150
asker öldü, 150 kayıp,
200 ile 300 yaralı.

doğan liderliğinde yeni bir deneme
yapılıyor ve Türkiye’nin makus talihi
hâline gelmiş bu kriz-refah-borç
denkleminden çıkılmaya çalışılıyor.
Geçtiğimiz hafta da ele aldığımız
üzere, Türkiye’ye giren sıcak paranın
yüksek faiz sayesinde memleketin
bütün tasarruflarını ana parasının
yanına katıp gitmesine, yâni milletin bu şekilde sömürülmesine çare
olarak düşük faiz politikasına geçilmiş bulunuluyor. Öyle anlıyoruz ki,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizleri ve
Türk Lirasının değerini düşük tutmak
suretiyle memlekete giren paranın
finans sistemi içinde birkaç tur döndükten sonra kârı alıp gitmesini değil
de, bu ülkeden kazanmak isteyenlerin
üretim yatırımı yapmasını, böylelikle
de her iki tarafın da kazanacağı bir
düzen kurulmasını arzuluyor. Faizin
kaldırılması noktasında muhakkak ki
her Müslüman gibi biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabıkız; fakat
iş bunun nasılına gelince, işte o zaman
her şey birbirine karışıyor.
Bir makineye benzetecek olursak,
faiz, global iktisadî düzenin işleyişindeki olmazsa olmaz dişlilerden biridir.
Sistem içinde kalındığı sürece, bu
dişliyi, diğerleriyle nisbetinden bulduğu ölçüden daha fazla büyütür yahut
küçültürsen, hatta çıkarıp atmaya kalkarsan makinenin bütün çalışmasını
menfi yönde etkiliyorsun. Hâl böyle
olunca da, bu dişliyi, faizi beğenmiyorsan, bu makineyi kaldırıp atıp,
içinde bu dişlinin olmadığı bir yenisini inşa etmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ısrarla hem mevcut
sistem içinde kalmaya çalışıyor hem
de dişliyi kurcalıyor. Niyet noktasındaki mutabakatımız da işte tam bu
noktada birbirinden ayrılıyor.
Yahudi-Hristiyan mamulü olan
Batılı iktisadî düzen bir bütündür. Bu
bütünü tahrib etmek suretiyle onun

içinden fayda devşirilemez. Ha, Çin
gibi, global iktisadî düzende sistemin
dengelerini değiştirebilecek çapta bir
özgül ağırlığın olur, bütünü tahrib
etmek suretiyle o zaman fayda devşirilebilir; fakat Türkiye’nin, mevcut
düzenin parçalarını kurcalamak suretiyle devşirebileceği herhangi bir
fayda söz konusu değildir.
Ekonomide faiz olması istenmiyorsa, o zaman Yahudi-Hristiyan
iktisadî düzeninin içinden çıkmak ve
başka bir bütün iktisadî nizâm inşâ
etmek gerekir.
En basitinden, faiz olmadan yatırımlar için gereken tasarruflar nasıl
toplanacak ve devamında yatırımcı
ihtiyaç duyduğu finansmanı nereden
bulacak, elde edilen servetlerin değeri
enflasyon karşısında nasıl korunacak,
piyasadaki vadeli alışverişlerde aradan
geçen zamanın maliyeti hangi kaleme
yazılacak, mevcut hâliyle Türk Lirası
yabancı para birimleri karşısındaki
değerini nasıl bulacak, ithâlat ve ihracat ile dış finansman noktasındaki
vadelerin değeri ne üzerinden belirlenecek? Bizim devletin anlayacağı dilden de soracak olursak, tedavüldeki
para arzının daraltılması yahut arttırılmasının finansmana olan maliyeti
ile vergi ve cezaların ödenmesinde
yaşanan gecikmelerin bedeli hangi
kaleme yansıtılacak?
Belki burada aklımıza gelen sorulara daha okurken bile tek tek cevab
vermişsinizdir; fakat bütün bu cevabları örgüleştirip, bir sistem hâline getirip ticaret kanununa işlemeden faiz
dişlisiyle oynayamazsınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düşük
faizle alâkalı yapmış olduğu açıklamalara dikkat ediyorsanız, ne kadar
düşük faiz diyorsa, o kadar yatırım
diyor; fakat mevcut faiz politikası
dolayısıyla kur iniş ve çıkışlarından
muazzam kârların elde edilebildiği
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bir ortamda kimin ne sebeble yatırım
yapması gerektiğini izah edemiyor.
Daha düne kadar altının gramının
500 lira, bugün ise 750 TL olduğu,
yâni %50 oranında kazandırdığı bir
ortamda kim, niçin yatırım yapmak
meşakkatine katlansın ki? Hem sorarım, bugün hangi sektöre yatırım
yapacaksın ki, birkaç ay içerisinde bu
yatırımın %50’sini kazandıracak?
Son bir ayı ele alalım. Bir vatandaş
yatırım yapmış, üretim yapıyor, istihdam sağlıyor, vergi veriyor. Bir diğeri
ise elindeki mevduatı döviz cinsine
çevirmiş, yatıyor. Ay sonunda elindeki
tasarruf ile yatırım falan yapmayıp,
döviz alan vatandaş diğerinden daha
fazla kazanç sağlıyor. Bırakalım iktisadî olanı, bu vaziyet hangi vicdana
sığar? Tabiî burada bir de çalışan,
çalıştıkça satın alma gücü düşen sabit
gelirli var. Neresinden bakarsak bakalım, saçmalık.
***
Lâfı çok da uzatıp yalama yapmaya
lüzum yok. Şu saatten sonra global
düzene alternatif, yerli ve millî, iktisadî yapısı içinde faize yer olmayan,
hakiki bir İslâmî rejime geçilmediği
sürece, mevcut sistem içinde kalmak
suretiyle onun dişlilerini kurcalamanın ancak felâket getireceği son derece katidir.
***
Olanda hayır vardır ölçüsü mucibince, neyin neye vesile teşkil edeceğini zaman gösterir.
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söyleşi

UĞUR CIVELEK:
TÜRKIYE EKONOMISININ
YIKILIP YENIDEN
BINA EDILMESI LÂZIM!
İktidar, mevcut ekonomi politikasıyla ne yapmaya çalışıyor? Bu
meseledeki fikriniz nedir?
İktidar ne yapacağını bilemiyor…
Olaylara siyasî açıdan bakıyorlar,
ekonomik açıdan değil! Öncelikleri
hep siyasî… Bu açıdan bakınca, kamuoyu yoklamalarında görüyorlar ki
bir erime var; “neden” sorusunda da
ekonomi gündeme geliyor. Bir şeyler
yapmaya çalışıyorlar. Ortalığa bol
para saçar, büyümeyi pompalarlarsa,
istihdamı bir şekilde artırırlarsa oy
kaybı ve yıpranmanın duracağını
varsayıyorlar. Rant hesaplarından
vazgeçemiyorlar, üretime de kararlı
desteği veremiyorlar! Lafla her şeyi
yapıyorlar! Bunu da meseleyi bir tek
faize getirerek ele alıyorlar. Büyük bir
kumar oynuyorlar. Herkes iktidarı
köşeye sıkıştırıyor, başarılı olmasını
istemiyor; böyle giderek de “başarılı olacağız” havası yayıyorlar. Bu
hikâyeye her şeylerini koyuyorlar. Bu
hikâye tutar mı? Belki; ama ekonomik olarak hiçbir değeri yok. Türkiye
bu saatten sonra faiz indirse de düşürse de iflah olacak gibi değil.
Yapılanın hiçbir tutar yanı yok
mu?
Gerçekten câri açığı aşağı çekmek
istiyorlarsa, üretimi destekleyeceklerse niye üç yıl önce başlamadılar da
140 milyar rezervi erittikten sonra
yapmayı düşünüyorlar? Niyetleri bu
olsaydı üç yıl önce yaparlardı. Niyetleri bu değil.
Bunun üç yıl önce yapılmaması
için bir sebep yoktu değil mi?
Tabiî ki yoktu. Rezervlerde altın
oranını artırmışlardı, ABD’nin yaptırım kararlarına karşı önlemler hazırdı, niye yapmadılar? Ben söyleyeyim… İnşaattaki rant hesaplarından
vazgeçemediler. Öyle büyük bir zaaf
ki onlar için… Doğru kararları doğru
zamanda alamıyorlar.
Şu an uyguladıkları politika
iki-üç sene önce yapılması gereken
şeyler miydi?
İş işten geçtikten sonra hiçbir şey
değişmez… Zamanında doğru kararları veremediler.
Öyleyse iş nereye doğru gidiyor,
öngörebiliyor musunuz?
Cumhuriyet tarihinin en büyük
krizini yaşıyoruz. Adım adım daha
da kötüleşiyor. Yaklaşık üç-dört yıldır
böyle. Daha kötü bir dönemdeyiz.
Uçurumdan aşağı yuvarlanıyoruz.
Bu koşullarda acil yapılması gereken
şeyler ortadayken birileri hala siyasî
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iktidarı korumak dışında başka hiçbir şey yapmıyor.
İçinde bulunduğumuz şartlar
1970’lerden yahut 1990’lardan daha
mı kötü?
Çok çok daha kötü… Şöyle anlatayım; şu anda üretimde tedarik
zinciri parçalandı. Maliyet hesaplanamıyor, fiyatlama yok, hizmet sektörünün önemli bir kısmı batık hâlde,
sorunlu krediler patlamış. Korkunç
bir manzara ortada. Bu saatten sonra
panikleyip bir şeyler yapmak da zarar
veriyor. Bir sürü de göçmen var Türkiye’de… Kimi rakamlara göre 6 kimi
rakamlara göre 11 milyon… Etnik
temelde de birçok nifak tohumu ekilmiş. Türkiye’de aç herhangi bir insan,
başka birisine tehdit oluşturabilir.
Sosyal patlamayı nasıl önleyeceksin?
İçeride işler iyice karışırsa?..
Ekonomik gidişatın getireceği
şey de sosyal krizler olur yâni.
Tabiî… Ekonomi o kadar kötü ki
siyasî ve sosyal kriz kapıyı çalmaya
başladı. İktidar siyasî kriz kokusunu
alınca zaten panikledi.
Dediniz ki, “üç sene önce inşaat

rantından vazgeçemediler…” Şimdi de kurdaki oyunlarıyla beraber
birileri ceplerini dolduruyor, para
vatandaşın cebinden çıkıp bunların
cebine giriyor… Böyle de bir sıkıntı
da var.
E öyle… Yapılan her şey gelir dağılımını hızla bozuyor! Ekonominin
taşıyıcı kolonlarını kırıyor!
Kur yükselmesi ve faizin düşmesiyle beraber ihracatın artacağı,
ithalatın azalacağı tezi ne kadar
vadede gerçekleşebilir yahut bu
politika Türkiye’nin mevcut iktisadî
yapısına ne kadar uygun?
Cumhurbaşkanı faiz düşürmeye
tutkuyla bağlanmış durumda. Tek
ümidi burada görüyor. Birileri de
bunu stratejiymiş gibi göstermeye
çalışarak minareye kılıf uyduruyor!..
Dünyada her şey normal olsaydı, biz
Türk lirasını yıpratıp kur oyunlarından sıyrılabiliyor olsaydık, o zaman
her şey farklı olabilirdi. Daha çok
ihracat yapabilirdik, fason üretimi
artırabilirdik vesaire… Ama dünya
bir salgınla cebelleşiyor. Korumacı
rüzgârlar giderek güçleniyor. Arz
şokları var, dünya kredi krizine gidiyor, herkes gelişme rakamlarından
uzak duruyor. Kimsenin bir yatırım
yapmayı düşünmediği bir dönemden
geçiliyor. Bu konjonktürde o senaryo
çalışmaz!
Uluslararası iktisadî düzen nereye gidiyor? Çin’de Evergrande krizi
yaşandı geçtiğimiz haftalarda. Arz
şokları yaşanıyor dediğiniz gibi…
Evergrande krizini biraz Batı
abartıyor. Evet, konu karmaşık…

Şöyle söyleyeyim, çok daha büyüğü
ABD’de 2008’de yaşandı. Çok çok
daha büyüğü, dünyayı salladı… Şimdi Çin dünyayı sallar mı? Evet sorunları var… Fakat Çin demokrasi ile
yönetilen bir ülke değil. Çin o sorun
ile yaşamasını bilen ender ülkelerden
biri. Talimat ile karar alıyor! Piyasaya teslim olmuş bir ekonomi değil.
Liberaller orada güçlü değil. Son
sözü Çin Komünist Partisi söylüyor.
Oranın yapısı bambaşka. Ama şu var,
Çin’de salgına sıfır tolerans nedeniyle
önlemler alınıyor. Bu dünyaya arz
şokları olarak dönüyor. Bu Avrupa ve
Amerika’ya enflasyon olarak dönüyor… Gelişmiş ekonomilerdeki enflasyon geçici değil, kalıcı. Ve dünyanın en güçlü merkez bankaları hem
balonculuk yapıp hem enflasyonu
kontrol edemez. Kredi likidesi sıfırlamaya koşuyor artık. Bu da dünyada
sistemin çökmeye başlaması demektir. Sistem çökerse ticaret de olmaz.
Herkes sorunlarını çözmek için
kendi elindeki imkânları kullanmak
zorunda kalır. Jeopolitik hesapların
sonuçları da tesadüfe kalır.
Yâni aslında kaotik bir sürecin
içerisine girdiğimizi söylüyorsunuz.
Aynen öyle. Küresel koşullar bu.
Biz böyle bir ortamda sanki bunlar
yaşanmıyormuş gibi cari fazla verecek bir modele geçiyoruz.
Biraz önce söylediğiniz mevzu,
mesela Evergrande bazı hisselerini
sattı burada Çin devletinin de bir
müdahalesi söz konusuydu. Bu
dönem devletçi politikaların daha
revaçta olduğu ve itibar göreceği bir

söyleşi: faruk hanedar
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ÇIN HÜKÜMETINDEN EVERGRANDE’NIN
SAHIBINE SERVETINI KULLAN EMRI

Cumhurbaşkanı faiz
düşürmeye tutkuyla
bağlanmış durumda.
Tek ümidi burada
görüyor. Birileri de
bunu stratejiymiş
gibi göstermeye
çalışarak minareye kılıf
uyduruyor!.. Dünyada
her şey normal olsaydı,
biz Türk lirasını yıpratıp
kur oyunlarından
sıyrılabiliyor olsaydık,
o zaman her şey farklı
olabilirdi. Daha çok
ihracat yapabilirdik,
fason üretimi
artırabilirdik vesaire…
Ama dünya bir salgınla
cebelleşiyor. Korumacı
rüzgârlar giderek
güçleniyor. Arz şokları
var, dünya kredi krizine
gidiyor, herkes gelişme
rakamlarından uzak
duruyor.

dönem diyebilir miyiz?
Tabiî ki. Patronlar yaptıklarıyla
zengin olacak, bunlar da yanına kâr
kalacak öyle mi? Çin, Evergrande
şirket hisselerini sattırdı, içeriye para
koydurdu, borçlar ödensin diye.
Kesinlikle öyle… Küreselleşme,
neoliberalizmin yerini korumacılık al-

maya başladığında devlet baş aktör olmaya başlar. Yâni, Batı kendi modelini
dünyaya pazarlamaya çalışırken, şu
an Çin modeli sinsice dünyanın her
tarafına yayılıyor. Önümüzdeki yirmi
yılda bunu daha rahat göreceğiz.
Yeni bir soğuk savaş mı bu?
Çıkar çatışmaları olacak, bu olacaksa bölgesel olarak soğuk savaş gerginlikleri de olacaktır.
Bunun sıcak çatışmaya evrilme
ihtimali var mı?
Vesayet savaşları şeklinde kesinlikle olur. Daha büyüğü inşallah olmaz.
Yoksa dünyanın sonu olur.
Son olarak Türkiye ekonomisi
için yapılması gereken şey ne şu an?
Bir şey yapılabilecek durumda
değil Türk ekonomisi… Küllerinden
doğmak, metamorfoz gerekli… Bu
kadar borç ile yürümez. Yıkılıp yeniden bina edilmesi lâzım. Ciddi maliyetleri göze almak lâzım. Türkiye’de
bu çapta siyasetçi yok. O nedenle kaos
giderek büyür.
Yâni ihtilalci-devrimci bir adım
atılmasından bahsediyorsunuz?
Evet, yapılması gerekeni halka anlatacak, liderlik edecek, organize edecek bir siyasî yapı yok Türkiye’de. Hep
masal anlattılar, hep haksızlık yaptılar.
Duygusal toplumlarda insanlar haksızlığa karşı isyan bayrağı çekiyor.
Yapıcı olmuyor…
Peki temel yapıyı hangi fikre nisbetle kurmak gerekiyor?
Türkiye’nin doğum koşullarına
bakıp, Osmanlı’nın son döneminin ne
kadar kaotik olduğunu hatırlarsanız, o
kaostan bu ülke doğabildi. Kaos olmadan Kurtuluş Savaşı da yapılamamıştı.
Tarihi benzer şekilde yaşamak çok acı.
Vakit ayırdığınız için teşekkür
ederiz.
Ben de teşekkür ederim.

Çinli Evergrande’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan,
şirket 2009 yılında halka arz olduğundan beri ilk defa hisselerini
satarak Evergrande’nin temerrüte
düşmesini engellemeye çalışıyor.
Hong Kong Borsası’nın raporlamasına göre, Hui 334 milyon
dolar değerinde 1,2 milyar adet
Evergrande hissesi sattı. Böylece
Hui ve eşinin şirketteki hisseleri
yüzde 76,96’dan yüzde 67,87’ye
geriledi.
Çin hükümeti, Evergrande’nin
sahibi Hui Ka Yan’a şirketin
içinde bulunduğu borç krizini
hafifletmek için kendi servetini
kullanmasını söylemişti.
Bloomberg’in haberine göre,
hükümet Evergrande’nin 23
Eylül’deki dolar cinsinden borç
ödemesini kaçırmasından sonra
böyle bir talepte bulunmuştu.

Evergrande borcunun ödenmesi için Çinli otoritelerin
Hui’nin kişisel servetini adres
göstermesi Pekin yönetiminin
firmayı kurtarmakta isteksiz
olduğunu da gösteriyor. Hui’nin
Evergrande’nin tüm yükümlülüklerini karşılamaya yetecek
servetinin olup olmadığı ise
bilinmiyor. Haziran itibarıyla
grubun toplam yükümlülüğü 300
milyar doları aşıyordu.
Bloomberg Milyarderler
Endeksi’ne göre, Hui’nin serveti
2017 yılında 42 milyar dolara
ulaştıktan sonra 7,8 milyar dolara
kadar geriledi fakat bunun tüm
servetinin olup olmadığıyla ilgili
belirsizlikler de mevcut. Hui’nin
bilinen servetinin büyük bir
kısmının Evergrande’de sahip
olduğu hisselerin değerinden
geliyor.

ERDOĞAN: BU FAIZLER DÜŞECEK,
HALKIMIZI EZDIRMEYECEĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ne
yaparlarsa yapsınlar bizi üretim,
istihdam ve cari denge odaklı
ekonomi programımızdan geri
döndüremeyecekler… Bu faizler
düşecek, düşecek. Biz yüksek
faize halkımızı da, çiftçimizi de
ezdirmeyeceğiz" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, İzmir'de Alsancak ile
96 tesisin toplu açılış töreninde
konuştu. Erdoğan konuşmasında
ekonomiye de değinerek faizlerin
düşeceğini, ekonomi programından geri dönmeyeceklerini
söyledi.
Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Merkez Bankası’nın Döviz
rezervi neydi biliyor musunuz?
27,5 milyar dolar. Şimdi 127
milyar dolar. Nereden, nereye. Ne
yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim,
istihdam ve cari denge odaklı bu
ekonomi programımızdan geri
döndüremeyecekler.
19 yıldır bu ekonomi politi-

kasının hazırlıklarını yapıyoruz.
Artık ülkemiz ekonomisinin kronik hastalıklarını azaltma değil,
tedavi etme aşamasına geçtik.
Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler,
Türkiye'nin en büyük ekonomik
kurtuluş mücadelesini tam tersi
göstermeye çalışıyorlar.
Salgınla birlikte ortaya çıkan
küresel ekonomik kriz bu dönüşümü hızlandırma ve neticelendirme fırsatı verdi..Bu faizler
düşecek düşecek. Biz yüksek faize
halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bizim tek hedefimiz,
insanımızın işine, aşına, geleceğine sahip çıkmaktır." değerlendirmesini yaptı.
Erdoğan “iktisadi hiçbir temeli olmayan döviz kuru hareketleri
üzerinden karanlık senaryolar
için çırpınıyorlar, milletimizi paniğe ve karamsarlığa sürükleyerek siyasi çıkar devşirme kurnazlığına yelteniyorlar” dedi.
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HAMZA UÇAN:
TÜRKIYE’NIN
KENDI HUKUKUNA
UYMASI GEREKIYOR
Türkiye’deki merkezî
yönetimden bağımsız
bir şey yapmaya kalksa
ne olur? Gülersin yâni.
Dünyadaki ithalat
ve ihracatın yüzde
62’si dolar üzerinden
yapılıyor. Yüzde 27
ise avro üzerinden…
Bir de sterlin var…
Onun dışında ne var?
Türkiye’nin ithalat
ve ihracatın yüzde
82’si dolar üzerinden
yapılıyor. Dikkat edin
bu rakama… Şimdi
sen, doları hiç hesaba
katmadan ABD ile
savaşa girmeye, ters
düşmeye kalkarsan
bunun bir bedeli olur.

AİHM’den Türkiye’ye Fetöcülerin
yargılanması konusunda tazminat
kararı çıkabileceğini sıklıkla dile
getiriyordunuz ve böyle de oldu.
Meselenin aslı nedir, Türkiye bunu
ödemek zorunda mı?
Normalde yargı yetkisi egemenliğin
unsurlarından biri olarak görülür. Bir
memleketin yargı yetkisi egemenliğinin ayrılmaz parçasıdır. Fakat bir takım bölgesel nitelikli uluslararası sözleşmelerle devletler bazı yetkilerinden
kısmi anlamda feragat edebiliyorlar.
Bazı yetkilerini sözleşmeye taraf olan
ülkeler ile paylaşabiliyorlar. Bir devlet
anlaşmanın maddelerini ihmal ederse
tazminat gibi protokoller işletiliyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
dünyada bölgesel hukuki anlaşmalar
göz önüne alındığında en popüler sözleşmelerinden biri olarak görülüyor.
Fakat Türkiye’ye karşı bir ayrımcılık
söz konusu. Verilen kararlar bunun bir
göstergesi. Bizde şöyle bir durum var;
yargı mercilerinde görev alan kişiler
ve kanunlar bizim iç hukukumuzu
ilgilendiriyor, bunların ihdası bizim
iç hukukumuzla alakalı. Anayasa’nın
90. maddesinde bir hüküm var diyor
ki: Türkiye’deki bir iç hukuk kuralı ile

Türkiye’nin taraf olduğu bir sözleşmenin hükümleri arasında problem
çıkarsa yani bu hükümler çatışırsa net
bir şekilde bölgesel nitelikli uluslararası sözleşme önceliklidir.” Yani normal
şartlarda bu kararların uygulanması
lazım.
İnsanlar şunu karıştırıyor “AİHM
bir hak ihlali kararı verdi, hemen yeniden yargılama yapılacak.” diye bir
şey söz konusu değil. AİHM bir karar
verir, ilgiliye o karar tebliğ edilir. İlgili
o kararın kendine tebliğinden itibaren
bir yıl içinde Türkiye’de kendisine bu
mahkûmiyet hükmünü veren mahkemeye yeniden yargılama için başvurur.
Mahkeme inceler ve reddedebilir. Hep
diyorlar ya, “yerel mahkeme Anayasa
Mahkemesi’nin kararlarını uygulamadı” diye. Mahkemenin böyle bir
uygulama yükümlülüğü yok ki, AİHM
meselesi de aynı o şekilde. Burada
şunun sorulması gerekiyor, AİHM’nin
verdiği bir kararı Türkiye uygulamadı,
ne olacak? Bunun müeyyidesi ne? Bizi
sözleşmeden ihraç mı edecekler yani?
Bugüne kadar o sözleşmeye taraf olan
devletlerin içinde uygulamayan onlarca devlet var, bunların hangisini kararı
uygulamadı diye ihraç ettiler?
AİHM’in tüm kararları Türkiye’nin aleyhine olacak şekilde yanlıdır demek doğru olmaz ama değil
mi?
Elbette, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin verdiği her karar Türkiye aleyhine yanlıdır, diye bir şey yok.
Mesela Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun kurduğu bir cümle vardı idam
cezası aldığı duruşmada… “Kendi
koyduğunuz kanunlara uyun.” diyordu. Bunu bizim uygulamamız gerekiyor. İki senede bitmesi gereken bir
yargılamayı bizim beş senede bitirmememiz gerekiyordu. Beş senede bitirilirse, bu yargılama sırasında geçen
uzun tutukluluktan dolayı tazminata
mahkûm ediliriz, diye düşünülmesi
lazımdı.
Bu tarz tazminatlarda usul gereği
işlemi tesis eden, tazminatı gerektiren
kusurlu eyleme imza atan memura
rücu yani tazminatı memura ödetme
sürecine geçilecek, deniliyordu. Bu
da, özellikle terörle mücadeleye sekte
vurabilecek bir şey. Çünkü böyle bir
şey söz konusu olursa hiçbir memur
kendini riske atmaz. Verir beraatı
çeker gider. Bizim bu noktada vurgulamamız gereken durum şu; Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin bizim
hayrımıza bir karara imza atmasını

söyleşi: faruk hanedar

AİHM,
TÜRKIYE’NIN
FETÖ’CÜLERE
TAZMINAT ÖDEMESI
KARARI ALDI
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), beş yıl önce FETÖ
darbe girişiminin ardından
gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan, 427 hâkim ve savcının
“kişilik haklarının ihlal edildiği”ne karar verdi.
Mahkeme, Türkiye hükümetini her bir hâkim ve savcıya
5000'er Euro tazminat ödemeye
mahkûm ederken, toplam tazminat miktarı 2 milyon 135 bin
Euro olarak belirlendi. 75805/16
ve devamındaki sayılarla birleştirilen dosyada, suçlu ya da
suçsuzluğa bakılmadı ve tutuklu
yargılanmalarının hak ihlali
olduğuna karar verildi. Karar,
Avrupa basınında geniş yankı
buldu.

beklemeyeceğiz, öncelikle bizim gerekeni yapmamız lazım. Zaten ekonomik açıdan sıkıntılarımız var, kaç
senedir Fetö yargılamaları üzerinden
Türkiye’ye yeni sıkıntılar çıkarılacağını
söylüyorduk. Düşman düşmanlığını
yapar da bizim kendimize düşmanlık
yapmamamız gerekir. O yüzden kendi
koyduğumuz kurallara uygun hareket
edeceğiz, orada bir hata varsa onları
düzelteceğiz.
Tazminata sebep olan yargı mensubunun cezayı ödemesi ile alakalı
bir düzenleme yapıldı mı?
Bizdeki kanuna göre yapılır diyor
ama ben bugüne kadar böyle bir uygulama görmedim. Bizde puanlama
sistemi var. Biz buna uygun hareket
etsek zaten sıkıntı çıkmaz. Yerel mahkemedeki bir hâkim bir dosyada bir
karar verdi, Bölge Adliye Mahkemesine taşıdılar bu kararı, istinaf hiyerarşik açıdan yerel mahkemenin amiri
konumunda, istinaftaki hâkim o yerel
mahkeme kararını incelerken aynı
zamanda puanlama işlemini de gerçekleştiriyor. Kararı olumsuz görürse
adama eksi puan veriyor. Şimdi bu eksi
puanlardan oluşan, o puanlama tablosunda alt seviyede olan birinin, terfi
durumunun gözden geçirilmesi lazım
ya da ona ilişkin bir iç eğitim sisteminin getirilmesi gerekiyor. Ama bizde
sadece puanlama sistemi var, adı var
ama yaşatmıyoruz. “AİHM hasmani
bir tutum sergileyerek Türkiye’ye karşı
böyle bir tavır aldı.” dersek hadiseyi
hamasi bir şekilde ele almış oluruz.
Teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.

En üst mahkemeye
uymak şart
Türkiye, AİHM kararlarını
tanıdığı için bu tazminatı ödemek zorunda. AİHM'in bir üst
mahkemesi de bulunmuyor. FETÖ'cü ya da FETÖ sempatizanı
olmak suçundan gözaltına alınan
ve tutuklu yargılanan hâkim –
savcıların, gerçekte FETÖ'cü
olup olmadığına ilişkin esasa da
girilmedi. Mahkeme olayı sadece
“hak ihlali açısından” değerlendirirken, bu durum ileride başka
davalara da örnek teşkil edebilir
ve bu da ekonomik açıdan sıkıntıda olan memlekette daha büyük
sıkıntıların ortaya çıkabileceğini
gösteriyor.
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ABD VE AVRUPA BIRLIĞI'NIN
KAVALA HAZIMSIZLIĞI NÜKSETTI!
Gezi eylemlerini organize ve
finanse ettiği gerekçesiyle dört yıldır hapiste bulunan ve geçen hafta
görülen davada tutukluluk hâlinin
devamına karar verilen Kavala için
ABD ve Avrupa Birliği’nden tepki
geldi.
Almanya hükümeti insan hakları sorumlusu Barbel Kofler, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde
yayımlanan açıklamasında "İstanbul'daki mahkemenin bugünkü
kararı ile maalesef Türkiye Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi'nin
(AIHM) Osman Kavala'nın derhal
serbest bırakılması için neredeyse
iki yıldır yanıtsız bırakılan talebini
yerine getirmedi. Bunu esefle karşılıyorum" dedi.
Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu
Avrupa Konseyi'nin önümüzdeki
günlerde konuyla ilgili nasıl bir
işlem yürütüleceği konusunda

karar alacağını belirten Kofler, “bu
davanın yalnızca Osman Kavala
ya da Türkiye ile değil, Avrupa'da
bir bütün olarak insan haklarının
korunmasıyla ilgili olduğunu” ifâde
etti.
Avrupa Parlamentosu Türkiye
Raportörü Nacho Sanchez Amor
ise “Mesut Özdemir'in başkanı
olduğu İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi, AİHM kararlarına
uymayarak, Osman Kavala'yı demir
parmaklıkların arkasında tutmaya
karar verdi. Türkiye'deki yetkililer
gönülsüzce Avrupa Konseyi ihlal
sürecini kabul etmek zorunda mı
bırakılıyorlar? Başka bir yol görünmüyor." dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan
yapılan açıklamada ise şu ifadeler
yer verildi:
"Özgürlüklere saygı gösterme ve
bu davayı en kısa sürede sonuçlan-

dırma konusunda Türkiye'ye çağrı
yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'yi ayrıca, AİHM kararlarına
uymaya çağırıyoruz."
"Osman Kavala'nın bir an önce

MERKEL VEDAYA HAZIRLANIRKEN:
FRANSA-İTALYAN ITTIFAKI

Fransa ve İtalya ikili ilişkilerini
ekonomiden savunmaya dek birçok
alanda güçlendirecek kapsamlı bir
anlaşmaya imza attı. Anlaşmanın
Merkel'in vedasının yaklaştığı dönemde yapılması dikkat çekici.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı
Mario Draghi, ikili ilişkilerin çeşitli
alanlarda geliştirilmesini hedefleyen
anlaşmaya imza atmak üzere başkent
Roma'daki cumhurbaşkanlığına bağlı Quirinal Sarayı'nda bir araya geldi.

İmza töreninde yaptığı konuşmada
Fransa ve İtalya'nın diplomatik,
ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerde
işbirliğini güçlendireceğini söyleyen
Başbakan Draghi, anlaşmaya imza
atılmasını ikili ilişkiler açısından
"tarihi bir an" olarak nitelendirdi.
Anlaşmaya imzalandığı yere atfen
"Quirinal Anlaşması" adı verildi.
Anlaşmanın, Almanya'da yeni
koalisyon müzakerelerinin tamamlanmasının ardından gelmesi dikkat
çekti. Almanya Başbakanı Angela

Merkel'in vedasının ardından Berlin'deki yeni yönetimin daha içe
dönük olacağını tahmin eden gözlemciler, Macron'un yeni bir eksen
oluşturma niyetinde olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Fransa'nın
Avrupa Birliği içindeki başlıca müttefiki şimdiye kadar Almanya'ydı.
Ayrıca 16 yıldır iktidardaki Başbakan Merkel de Avrupa Birliği'nin
öncü lideri olarak görülüyordu.
Reuters haber ajansına konuşan
Fransız diplomatik kaynaklar ise
Fransa'nın diplomatik önceliklerinde
yeni bir eksen oluşturmak istediği
değerlendirmelerini geri çevirdi.
Fransız kaynak, "Avrupalı ortaklarımızla hiçbir zaman kıskançlık üçgeni oynamadık. İkili ilişkiler güçlü
olduklarında birbirini tamamlıyor"
diye konuştu.
Savunma alanında da işbirliğinin
güçlendirilmesini öngören anlaşmanın tüm detayları açıklanmadı.
Ancak anlaşmanın ekonomik bağların güçlendirilmesini öngören
bölümünün özellikle önem taşıdığı
vurgulanıyor. Fransız şirketlerinin
son dönemde İtalya'daki yatırımları
artmıştı. Ancak İtalyan siyasetçiler,
İtalyan girişimcilere Fransa'da daha
az fırsat tanınmasından şikayet ediyor.

serbest bırakılması çağrısında
bulunuyoruz. Kavala'ya yönelik
kuşkulu suçlamalar, devam eden
tutukluluğu hukukun üstünlüğü ve
demokrasinin altını oyuyor."

FRANSA’NIN BAŞI
GUADELOUPE ILE
DERTTE
Fransa’nın, son dönemde
şiddet olaylarının yaşandığı Karayipler'deki toprağı Guadeloupe
ile başı dertte. 400 bin nüfuslu
vilayette yoksulluk hat safhada ve
özerkliğe dair tartışmalar hâkim.
Fransa’nın denizaşırı bölgelerinden sorumlu Bakan Sebastien
Lecornu, Guadeloupe'deki bazı
seçilmiş yetkililerin denizaşırı
statülerini değiştirecek özerklik
sorununu gündeme getirdiğini
açıkladı.
Bakan Lecornu, Paris yönetiminin bu bölgedeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, altyapı
projeleri ve gençler için iş yaratma
planı da dahil olmak üzere bir dizi
girişimini de hatırlattı.
Guadeloupe'de nüfusun yüzde
34,5'i ulusal yoksulluk sınırının
altında yaşıyor. Bölgede işsizlik
oranı yüzde 19.
Paris, Guadeloupe ve Martinique'deki kamu sektörü çalışanlarının Kovid-19 aşısı olma
zorunluluğunu erteleyeceğini duyurması protestolara sebep oldu.
1970'lerde birçok insanın muz
tarlalarında kullanılan zehirli
pestisitlere maruz kaldığı skandaldan sonra, Guadeloupe'ta halkın, Fransız hükümetinin sağlık
krizlerini yönetimine güvensiz
yaklaştığı belirtiliyor.
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Biden'in Erdoğan'a Asker Selamı ve Anlamı
-Dünya’nın Dikkatini Çeken Fotoğraf KaresiYasir Abdülaziz
Geçtiğimiz ay
düzenlenen
G20 zirvesinde
liderler hatıra
fotoğrafı çektirecekleri sırada
Cumhurbaşkanı Erdoğan
yakınında buYasir Abdülaziz
lunan Fransız
Cumhurbaşkanı Macron’a selam verdiği sırada
herkesi şaşırtan bir olay gerçekleşti.
ABD başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğru elini kaldırıp
selam vermek istedi. Erdoğan’ın
cevap vermesi ve kendisine doğru
yönelmesiyle ABD başkanı Erdoğan’a
kıdemli bir asker gibi asker selamı
verdi. Erdoğan da kendisini kendi
üslubu ile elini göğsüne koyarak
selamladı. Bu durum, dünyanın
en büyük ekonomilerinin başkan
ve liderlerinin yanı sıra, böylesine
büyük bir küresel konferansı takip
eden gazetecilerin de dikkatini çekti.
Uluslararası televizyon kanalları objektiflerini bu ilginç ana çevirirken,
aktivistler görüntüleri sosyal medya
platformlarında paylaştı. İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağının
gücüyle video Arap ve İslam dünyasında en çok izlenen videolardan
biri haline geldi. Öte yandan Avrupa
ve Amerika'da da çok yüksek izlenme rakamlarına ulaştı. Batılı birçok
gazete ve haber sitesi video ile ilgili
yorumlar yaptı.
Arap ve İslam dünyamız, liderlerinin son yüz yılda kaybettiklerinin
bir kısmını kendilerine geri verecek
bir liderin özlemini çektiğinden
olsa gerek, Araplar ve genel olarak
Müslümanlar Türkiye'nin ve temsilcilerinin elde ettiği alakayı sevinçle
kutlama noktasına geldiler. Tabiî
özellikle de bu ilgi ekonomik, askeri
ve nükleer güç bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan ve hayal
dünyasında kendisini dünyanın tek
süper gücü olarak gören ABD gibi
bir ülkeden geldiğinde... Çok kutupluluğa geçiş ile birlikte Müslümanların sahip olduğu ekonomik güç,
doğal kaynaklar, insan kaynakları ve
jeostratejik avantajlar kendilerini söz
sahibi haline getirdi. Kuşkusuz bu
durum dünyanın karar mercilerinin
planlarını etkiler; ama bu ülkeler
kendi kararlarını bağımsız olarak
alabilirlerse… Çünkü bizim kararlarımız kendi elimizde değil. Bu büyük
insan topluluğu ve sahip oldukları

ekonomik ve jeostratejik baskı gücü,
bazı liderlerin tahtlarının korunması
karşılığında batıya altın tepsiyle sunulmuş durumda. Erdoğan ise halklara umudunu yeniden kazandırdı.
Nihayetinde o bir seçilmiş ve kimseden koruma beklemiyor. İlişkilerin
doğasını yeniden karşılıklı çıkarlar
temeline döndürdü. Bu nedenle Biden’in selamını istediğimiz gibi anlayamayız.
Türkiye ile Amerika Arasında
Sorunlu Konular
Cumhurbaşkanlığı uçağının İstanbul Havalimanı'ndan Roma'ya
hareket etmesine saatler kala, Türk
yönetiminin Türk ulusal güvenliğini etkileyen konulardan tutuklu
bulunan Osman Kavala’nın serbest
bırakılması için talepte bulunan on
ülkenin büyükelçilerine yanıtı sert
oldu. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü
kutlamak için dünya büyükelçilerinin davet edildiği resepsiyona Ankara'daki Amerikan büyükelçisi başta
olmak üzere on ülkenin büyükelçileri davet edilmedi. Belki de bu, özür
dilemeleri öncesinde cumhurbaşkanlığının on büyükelçiden Türkiye topraklarını terk etmelerini istemesinden sonraki bir başka tokattı. Özür
konusu da “Türkiye’nin on ülkeye
karşı zaferi” başlıklı yazımızda ele
aldığımız bir başka zaferiydi.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın
Roma ziyareti öncesindeki bu atmosfer, lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı
asker selamı ile selamlayan Amerika
başta olmak üzere, Türkiye ile Batı
arasındaki ilişki ortamını gözler
önüne sermektedir. Ancak bu asker
selamı, daha önce hiçbir dünya li-

derinin, hatta Trump'ın iki yıl önce
aşağıladığı ve haraç talep ettiği Avrupa liderlerinin bile cesaret edemediği
cesur duruşu için Biden'dan Erdoğan'a bir saygı duruşu muydu, yoksa
daha fazlası mı var? Kendini insanlığın geri kalanından daha yüksek
bir mertebede gören beyaz adamın
olaylara böyle bakmayacağı kesin.
Ancak taraflar arasında, ABD başkanının Erdoğan ile görüşmeden önce
aradaki buzdağını eritmek istediği
çetrefilli meseleler söz konusu.
Erdoğan ve Biden'in G-20 zirvesindeki görüşmelerinde en çok konuşulan F35 konusuydu. Bilindiği üzere
Amerika, Türkiye’nin Rusya’dan
dünyanın en modern hava savunma
sistemi olan S400’leri satın almasını
bahane ederek Türkiye’yi F35’lerin üretim ortaklığından çıkarmış,
ekipmanları çekmiş ve 2020 yılının
yazında teslim edilmesi beklenen ve
parasının tamamı ödenmiş iki uçağı
teslim etmemişti. Ancak Amerikalılar, özellikle Doğu Akdeniz gazı konusunda Batı ve Amerika'dan büyük
destek gören komşularından gelen
tehditlere tanık olan Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atarak Amerikan
Patriot bataryalarını geri çektiklerini
de unuttular.
Türkiye, F35 savaş uçağı ortak
üretim projesinde ödemiş olduğu 1.4
milyar doları aşkın tutarı şimdi geri
almak istiyor. Amerika ise, bu iade
basit de olsa hazinesine yük olacağı
için usta bir tüccar gibi ödemeyi mal
ile yapmak istiyor. Ama alıcı satıcıdan daha az akıllı değil. Erdoğan,
düşmanı İsrail hava kuvvetleri dışında hiçbir hava kuvvetinde bulunmayan F-16'nın son versiyonunu istedi.
Bu durum, alıcının satıcıyı, farklı

oluşumlar ve komşu ülkeler ortasındaki güç boşluğunda kalmak isteyen
Siyonist lobi karşısında zor durumda
bırakması anlamına geliyor. Baskıyı
artırmak adına Türkiye Cumhurbaşkanı Biden'a, F16 savaş uçağının en
son sürümü ile F35 savaş uçağı üretim projesine geri dönme arasında
seçim yapma şansı verdi.
İki ülke arasında her ne kadar
sorunlu konular bulunsa da, Erdoğan'ın ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede masada bulunan en dikkat
çekici konu, F-35 savaş uçağı dosyası
oldu. Bu konunun ağırlığı işgalci
İsrail’in verdiği pervasız tepkiden de
anlaşılabiliyordu. Türk ve Amerikalı
yetkililer arasındaki F35 görüşmeleriyle dalga geçen İsrail’in Ankara
Büyükelçiliği Twitter hesabından
"Dışişleri F-35'ler yerine iPhone 13
Pro için bastırıyor” şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Yaklaşık bir saat
sonra büyükelçiliğin hesabının hacklendiği söylenerek özür dilenmiş ve
paylaşım kaldırılmıştı. Ama içlerinden geçenler ortaya çıkmış ve herkes
anlayacağını anlamıştı.
Biden Erdoğan'dan
ne istiyor?
Erdoğan'ın Biden ile Roma'da
yaptığı görüşme ne Riviera kıyılarında bir piknikti ne de Erdoğan'ın
Amerikan başkanına karşı isteklerini
ilettiği tek taraflı bir buluşmadan
ibaretti. Aksine Amerikan başkanının da bazı talep ve baskı faktörleri
vardı. Ekonomik ve askeri gücünden
ve sahip olduğu kozlardan faydalanarak bazı koşullar sundu. Belki de
görüşme öncesinde Erdoğan'ın büyükelçilerin ayrılmasını talep etmesi
Beyaz Saray sakiniyle buluşmak için
bir kozken, Amerikan tarafının kozu
ise Batı'dan müttefiklerinin ve Türkiye’den ise işbirlikçilerinin yardımıyla
ekonomik darbe vurmak olmuştur.
Amerikan başkanı, çoğunun karşılanamayacağını önceden bildiği
şartları toplantı masasına koydu.
Asker selamını veren ile alan arasındaki ilişkiyi görmek için incelemeye
devam ediyoruz.
Koşulların başında stratejik
ilişkilerin eski haline dönmesi gelmektedir. Öte yandan Türkiye başarısız darbe girişimine Amerika'nın
müdahil olduğunu düşünmektedir.
Türkiye’ye göre darbenin planlayıcılarından biri Obama döneminde
Amerika'dır. Yine bu başarısız darbe
girişiminin en ateşli destekçilerinden biri Biden'ın bizzat kendisidir.
Ancak Amerika kendisine herhangi
bir sorumluluk yüklenmemesini ve
Amerika’nın Türkiye’deki adamları
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olan darbecilerin delil yetersizliği
nedeniyle serbest bırakılmasını şart
koşmaktadır. Bu noktada Trump döneminde Amerikalı papazın serbest
bırakılmasını emsal görmektedir. Bu
koşulu, görevden alınan subaylar ile
ordu ve polis mensuplarının göreve
iade edilmesi talebi izlemektedir.
Halbuki bu, cerahatin Türkiye'nin
iyileşen vücuduna geri döndürülmesi anlamına gelir. Ayrıca gözlemcilere
göre, Masonluk için çalışan "Oktar"
şebekesinin de serbest bırakılmasını
istemektedirler. Suriye konusunda
koordinasyon gibi, Amerika ve Batı
ile kesişen tüm konularda Türklerin
adımlarını yönlendirmek, Türkiye'nin Suriye’deki ayrılıkçı terörist
milislerin varlığını kabul etmesi,
BRICS grubunu terk etmesi ve devamındaki konular, devletlerarası işlemlerde dolara kölelikten kurtulma
çabaları, Rusya, Azeri Türkü, Irak ve
hatta Türkiye'ye tanınan istisnalar
dışında İran gaz ve petrolü konusunda Amerika ile koordinasyonun sağlanması ve Doğu Akdeniz'deki gaz
arama operasyonlarının tamamının
Amerikan gözetiminde, hatta eliyle
yapılmasını talep etmektedirler.
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Türkiye'nin şu anda açtığı ilişkiler
ağına gelince, bunun da kendilerine
göre Amerikan vesayetine tâbi olması gerekir. Buna göre Türkiye, Afrika
ülkelerine endüstriyel veya ticari
olarak girmeden önce Washington
ile koordineli çalışmalıdır. Özellikle
de Türkiye'nin yumuşak politikalarıyla sağlam bir ayak basabildiği
İslam ülkeleri açısından. Sanayi ve
ticaret için durum neyse, gerek silah
anlaşmaları gerekse üs inşası ve askeri anlaşmalar için de aynı durum
geçerlidir. Bu talebin anlamı, Afrika
pazarının, ister ağır teçhizat isterse
piyade düzeyinde olsun, girdileri
son yıllarda artan Türk silahlarına
kapalı olması anlamına gelmektedir.
Hassas görünen ve Türkiye'yi devler
ligine taşıyan projelerin bu durumu,
elbette askeri sanayi sektörü üzerindeki Amerikan vesayeti konusunda
Washington'u endişelendiren bir
durumdur.
Ekrem İmamoğlu İskoçya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan İskoçya'daki iklim zirvesine katılmayı reddetti. Bu nedenle Birleşmiş Milletler
İstanbul ve Türkiye'yi temsilen Ekrem İmamoğlu'nu zirveye davet etti!
Reuters'in aktardığına göre; Türk
basınında yer alan haberler, cumhurbaşkanının Glasgow'daki konferansa
katılmama nedenini, İngiltere'nin
Türkiye'nin güvenlik düzenlemeleriyle ilgili taleplerini yerine getirmemesi olarak aktardılar. Halbuki aynı
güvenlik düzenlemelerinin Amerikan başkanı için karşılandığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansa katılamamasını “Taleplerimiz
karşılanmayınca Glasgow'a gitmeme
kararı aldık” sözleriyle dile getirdi.
Peki bir belediye başkanı devlet
başkanının yerini alabilir mi? Ama
mesele bundan çok daha fazlası.
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Anlaşılan o ki, Batı her fırsatta açıklamalarla veya pozisyonlarla Erdoğan'ı küçük düşürmeye çalışıyor ve
ne yazık ki, ülkelerinin ve onurunun
pahasına da olsa istediğini veren birini buluyorlar. Belki de bu bağlamda
sürekli planladıkları şeylerden biri
de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık
durumunun stabil olmadığı yönündeki dedikodular. Bu durum son
yıllarda birçok defa tekrarlandı. Aynı
günlerde cumhurbaşkanının öldüğü,
ancak cumhurbaşkanlığı tarafından
gizlendiğini yaydılar. Bu durum,
Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur
tarafından “yalan söylemekten bıkmıyorlar” sözleriyle yalanlandı.
Fitne artıyor ve 2023 yaklaştıkça
belli ki daha da artacak. Belki de
geçmişteki tüm saldırılarda başarısız
olduktan sonra şu anda oynayacakları koz Türkiye'nin Suriyeli misafirleri olacak. Onların Türkiye'ye yük
olduklarını lanse ediyorlar. Kendi
boyutundan çok daha ötesine taşınan
bu tartışmalarda Türkiye'deki bazı
muhalif kutuplar ile Türkiye'ye düşman ülkelerin istihbaratları arasında
üst düzey bir koordinasyon olduğu
tespit ediliyor. Şimdi avukatlar bu
delilleri yargıya teslim ediyorlar. Ancak dikkat çekici olan, muhalefetin
Erdoğan'ı ve partisini devirmek için
şeytanın ve vatan düşmanlarının
yardımıyla denemeyecekleri hiçbir
yol olmadığıdır. Türkiye'de iktidara
gelmek için her yolu kullanmaktan
çekinmeyen muhalefetin önüne koyduğum sual şudur; başarısızlık, düşmanlarla işbirliğini haklı çıkarır mı?
Ayrıca tarihin ölümsüzleştirdiği bir
sözü de kendilerine yöneltiyorum;
“Milletler savaşlardan değil, oğullarının ihanetinden ölürler…”
Tercüme: Baran Dergisi

5 Aralık
1999 - Metris Cezaevi,
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun içinde
bulunduğu koğuşa
askerler tarafından
gerçekleştirilmek istenen operasyon, çok
sayıda askerin İbdacı
mahkûmlar tarafından
esir alınması ile
neticelendi.
6 Aralık
1474 - Büyük Türk bilgini
ve Astronomi alimi Ali
Kuşçu'nun vefatı.
1525 - Fransa kralı I.
Fransua'nın Kanuni
Sultân Süleymân'a
Yardım etmesi için
müracaatı.
1717 - Osmanlı-Venedik savaşı.
1240 - Batu Han ve
emrindeki Altın Ordu,
Kiev şehrini fethetti.
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Lejyon Donör Nişanlı Mareşal Sisi!
Carlos (S. Muhammed)
Bu hafta Mareşal Abdülfettah Sisi
hakkında konuşmak ve genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Kendisi, Müslüman Kardeşlere yakın bir
isim olan Muhammed Mursî’ye yaptığı darbe neticesinde Mısır devletinin başına geçti. Politik olarak aynı
tarafta durmadığım Mursî, Mısır halkının çoğunluğu tarafından seçilerek
iktidara gelen bir devlet başkanıydı.
Darbeyle Mursî’nin indirilmesinin
ardından yapılan seçimlerde Sisi aday
oldu ve seçimleri kazandı. Bu süreçte
kendisi generallikten mareşalliğe terfi
ettirildi. Bu gerçekten de gülünç bir
olay. Cemal Abdünnasır, yakın tarihte Mısır’da yetişen en önemli siyasî
kişiydi. Kendisi bir albayken idareyi
ele almasına rağmen asla kendi kendisini terfi ettirmedi. Anlayacağınız,
en önemli Arap devletinde bir şeyler
yanlış gidiyor. Bölgedeki Müslüman
ülkeler arasında en fazla nüfusa sahip
olan Mısır’da neler oluyor; böyle bir
vaziyetin yaşanması başlı başına büyük bir utanç kaynağıdır.
Nasır’dan sonra iktidara gelen
Enver Sedat ise bir suikast neticesinde öldürüldü. Bu hain İsrail ile ilk
anlaşan Mısır devlet başkanı oldu. Elbette Mısır, İsrail ile anlaşan ilk Arap
devleti değildi; Suudi Arabistan çok
evvelden İsrail ile bir müttefiklik ilişkisi içindeydi. Çünkü Suudi kraliyet
ailesi esasında Yahudi kökenli. Onlar
İsrail’i her zaman destekledi. Resmî
şekilde yürümese de, ilişkiler el altından hep sürdürüldü. Düşünebiliyor
musunuz; Müslümanların mukaddes
mekânlarının güvenliği bir Siyonist

7 Aralık
1941 - Japon uçakları
Amerikan deniz üssü
Pearl Harbor'u bombaladı. 5 savaş gemisi,
14 gemi, 200 uçak yok
edildi, 2400 kişi öldü.

şirket tarafından sağlanıyor. İşte bu
sebeple zaman zaman insanların öldüğü, sözde kazalarla karşılaşıyoruz
Mekke’de. Bu şekilde binlerce insan
hayatını kaybetti.
Evet, şimdi Mısır’ın başında bir
mareşal olan Sisi var. Kendisi Müslüman Kardeşleri devirerek iktidarı
ele geçiren bir darbecidir. Müslüman Kardeşleri ideolojik olarak
desteklemesem de onlar fırsatları
değerlendirmeye çalışan gerçek Müslümanlar. Muhammed Mursi, gerçek
Müslüman Kardeşlerdendi, asla bir
İngiliz ajanı değildi ve halkı tarafından devlet başkanı seçilmişti. Niçin
seçildi? Çünkü halk Enver Sedat ile
birlikte devlete karşı sükût-u hayale
uğramıştı. Sonra gelen Hüsnü Mübarek de onun hatalarını devam ettirdi.
Protestoların başlamasından sonra
fazla dayanamayan Mübarek istifa
etmesine rağmen Mısır’ı terk etmedi.
Sonrasında da Mısır’da kalmaya devam etti.
Kendisini mareşalliğe terfi ettiren Sisi, Fransa’da ağırlanacak. Şunu
unutmamalıyız ki, eski sömürgeci
güçler sömürgeci zihniyeti asla terk
etmemiştir. Fransa da sömürgeci
olarak kalmaya devam ediyor. Hiçbir
sömürgeci güç, diğer ülkelere Fransa
gibi müdahalelerde bulunmamıştır.
Onlar savaşlar çıkardı, Müslümanları
öldürdüler, bombaladılar, esir ettiler. Onların bir cumhuriyet olduğu
sanılırken onlar vahşi bir krallıktı.
Dünyanın her yerinde suçlar işlediler,
her yerde insanları öldürdüler; fakat
sürdürmek istedikleri bu savaşı asla
kazanamayacaklar.
Fransa’da en büyük devlet ödülü
Lejyon Donör (Legion d'Honneur)
nişanıdır. Mareşal Sisi, Lejyon Donör

Fransa’da en büyük
devlet ödülü Lejyon
Donör (Legion
d'Honneur) nişanıdır.
Mareşal Sisi, Lejyon
Donör nişanına layık
görüldü. Gerçekten
neler olduğunu
anlamak zor; fakat
şurası kesin ki bir ticarî
ilişkinin neticesi bu.
Elbette silah ticareti;
Fransa’dan silah aldılar
ve almaya da devam
edecekler. Suudiler de
Fransız silahlarına iyi
paralar ödemişti. Bu
Lejyon Donör nişanına
layık görülmesi için
yetti. Mevcut Fransız
rejiminin baştan
aşağı yanlış olduğunu
söyleyemem; ama
hatalar yapıyorlar

nişanına layık görüldü. Gerçekten
neler olduğunu anlamak zor; fakat
şurası kesin ki bir ticarî ilişkinin
neticesi bu. Elbette silah ticareti;
Fransa’dan silah aldılar ve almaya da
devam edecekler. Suudiler de Fransız
silahlarına iyi paralar ödemişti. Bu
Lejyon Donör nişanına layık görülmesi için yetti. Mevcut Fransız reji-

minin baştan aşağı yanlış olduğunu
söyleyemem; ama hatalar yapıyorlar
ve bu hatalarına yenilerini ekleyerek
sürdürüyorlar. Önümüzdeki süreçte
Fransa’da yapılacak seçimler karmaşık olacak. Muhtemelen mevcut
Cumhurbaşkanı Macron yeniden seçilecek. Çünkü muhalefet partilerinin
kendi içlerinde karışıklıklar var.
Eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü
Mübarek seçimlerle iktidara gelmiş
birisiydi. Kötü bir adam değildi aslında. Her şeye rağmen bir hain, bir
ajan değildi. Diktatoryal askerî rejimi
kabul etmesek de kendisi 1967’nin
kahramanlarından biriydi. O dönemde Mısır Hava Kuvvetleri’nde önemli
mevkide olan Mübarek, İsrail’in
Mısır askerî havalimanlarını bombalayıp uçaklarını kullanılamaz hâle
getirdiği saldırılardan sağ kurtulan az
sayıda kişiden biriydi. Kurtulduktan
sonra İsrail’e karşı devam eden savaşta yer aldı.
Şimdi Mısır’ın başında bir Mareşal var. Hiçbir savaşta yer almamış
olmasına rağmen mareşal rütbesine
terfi eden birisi! 20. yüzyılın en büyük Arap lideri olan Cemal Abdünnasır albay olmaktan gocunmazken
Sisi kendini mareşalliğe terfi ettirdi.
Nasır, böyle şeylere tevessül etmediği
için dahi saygıyı hak ediyor. Sisi’den
daha çok hak etmesine rağmen gerçek bir vatansever, gerçek bir Müslüman olan Erdoğan’ın Türkiye’de
kendisini mareşalliğe terfi ettirdiğini
düşünebiliyor musunuz? Belki böyle
düşünülürse meselenin garipliği daha
iyi anlaşılabilir. Venezüella askerî
rejimlere sıklıkla rastlanan bir tarihe
sahip; fakat orada da bunun bir misaline denk gelmek mümkün değil.
Mesela bir başka Mareşal! Haf-
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Cemal A.
ter… O da bir albayken Libya-Çad
savaşı sırasında Çadlılar tarafından
esir alındı. Daha sonra Amerikalılar
tarafından alınarak Amerika’ya götürüldü ve Kaddafi sonrasında Libya’ya
geri döndü. Bu hain, ülkenin doğusunda hakimiyet sağladı ve bu sırada
diğer Mareşal (!) Sisi’nin Mısır’ı tarafından desteklendi. Rusya da geliştirdiği strateji icabı bu adamı destekledi. Şunu belirteyim ki, Rusya Devlet
Başkanı Putin’e saygı duyuyorum.
O iyi bir adam, Soğuk Savaş sonrası
yerle bir olan Rusya’yı yeniden ayağa
kaldırdı ve birçok cephede doğru
tarafta duruyor. Mesela Venezüella
rejimini destekliyor.
General Abdülfettah Sisi gençliğinde iyi bir savaşçı olabilir; fakat
öyle adlandırılsa da kendisi asla bir
mareşal değildir. Onun Fransa’nın en
önemli devlet nişanı olan Lejyon Do-

Jacques C.

nör’e layık görülmesi ise yozlaşmanın
açık ve net göstergesidir.
Fransa’daki bozulma Jacques
Chirac sonrasında had safhaya çıktı,
siyasetteki karışıklıklar arttı. Artık
önüne gelen başkanlık için adaylığını
koymaya başladı. Cezayirli Berberî
bir Yahudi olan Éric Zemmour dahi
başkanlığa adaylığını koydu. Onun
hedefinde olan, yâni oylarını böleceği kişi ise gerçek bir Fransız kadını
olan Avukat Marine Le Pen. Fransız
siyasetinde önemli bir figür olan
Jean-Marie Le Pen’in ikinci kızı. Jean-Marie Le Pen, bir ideolojisi olan
gerçek bir Fransız vatanseveridir.
Kimsenin ajanı değildir ve büyük
Fransa hayali kurmaktadır; Amerikalılar bile ona saygı duymalıdır.
Oysa muhteşem bir halka sahip olan
Fransa, Amerika’nın suç ortaklığını
yapıyor. Görüyorsunuz ki, ben hapis-

hanedeyim. Aslında Fransa’da hapishanede olanların çoğunluğu yabancı
kökenli, Fransa rejimi bir yandan,
sınırlarını korumaya ve illegal girişleri önlemeye çalışıyor. Fakat yabancı
kökenliler cezaevlerinde tutuluyor.
Bazı Fransız avukatlarım var. Bu
avukatların bazıları Hıristiyan sağcı
Fransız vatanseverleri. Fransa’nın en
iyi avukatlarından biri olan Isabelle
Coutant Peyre de avukatlarımdan
biri. Kendisi beni elinden gelen en
iyi şekilde savunuyor. Elbette Türkiye’de de iyi avukatlarım var. Fakat
ne yaparsak yapalım beni bir şekilde
cezalandırıyorlar. Bu utanç verici bir
işbirlikçiliğin neticesi. Bundan daha
önce müteaddid defa bahsettim.
Hakkımda hiçbir menfi delil ve şahid olmamasına, hatta bizim müsbet
yönde delil ve şahidlerimiz olmasına
mukabil hakimlerin samimi ilişkileri
dolayısıyla hüküm giymeme karar
veriliyor. Bu Fransız asaletine yakışmıyor.
1999 yılında buradan ayrılacağımı
ümid ediyordu. Gönüldaşlarım beni
hürriyetime kavuşturmak istedi. Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, yakında beni göndereceğine dair
bir söz vermişti; fakat aradan yıllar
geçmesine rağmen hâlâ buradayım.
Hatta bu hususta teşebbüste bulunan
Komünist arkadaşlarımın bazıları hayatını kaybetti. Ben ise burada, özel
bir hukuk kapsamında siyasî tutsak
durumundayım. Zor şartlar altında,
on yıl tecrit altında hiç uyutulmadan
kalsam da direnmeye devam ediyorum.
Tekrar Mısır’a dönersek… Mısır’ın Libya’daki savaşa doğrudan
müdahil olduğunu görüyoruz. Libya,
nüfusunun çoğunluğu Arap olan; az
da olsa Yahudilerin de bulunduğu bir
ülke. Burada savaş durumunun sona
ermesi bir türlü sağlanamıyor.

Türkiye’de Libya’daki savaşa
müdahil olan ülkelerden. Türkiye’de hükümetin ivedilikle çözmesi
gereken en önemli mesele ise Kürt
sorunu. Türkler, Kürtlere karşı değil,
yine onlarla birlikte olmanın yolunu
bularak, Kürtlerin de düşmanı olan
Siyonist emperyalistlere karşı birlikte
savaşmalı. Maalesef Irak’ın kuzeyinde
özerk Kürt devletinde İsrail’in üsleri
bulunuyor. Onlar İsrail’in dostu olan
hainler! Irak zor durumda. Saddam
Hüseyin ile ilişkisi olan tüm Baasçılar
ortadan kaldırıldı, meydan hainlere
kaldı.
Maalesef nereye dönsek bir karışıklığın hâkim olduğunu görüyoruz.
Ümid ediyorum Irak’ta, Suriye’de,
Libya’da ve diğer tüm yerlerdeki bu
sorunlar çözülür. Suriye’nin azınlık
Alevî rejiminin ayakta kalmasının
yolu saldırılardan, suçlardan ve katliamlardan değil, ülkenin çoğunluğunu oluşturan Sünnîlere haklarını
vermekten geçiyor. Elbette Suriye’de
ordunun tamamı Alevi değil, Sünni
generaller de var; fakat Alevîler hakimiyeti elinde tutuyor. Ayrıca Suriye
rejimine kimin saldırdığını da görmemiz gerekiyor. İsrail, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye karşı saldırılarını ve rejime karşı tutumlarını
görüyoruz. Bunların niçin Suriye’ye
saldırdığını bilmek lazım. Esad iktidarda uzun süre kalabilmeyi başardı.
Aslında kendisi bir Alevî fanatiği
değil, zaten Sünni bir kadın ile evli.
Kibar ve akıllı bir adamdı kendisi.
Asla silahlarla işi olmamıştı. Silahla
işi olan abisiydi, o ise şans eseri kendisini devletin başında buldu. On
yıllık savaşa rağmen devletin başında
kalmayı başardı.
Son olarak Katar’dan bahsedelim.
Katar kötü bir hükümete sahip değil.
İsrail ile ilişkileri olmasına rağmen
İsrail ajanı değiller. Katar’ın İran
ile de iyi ilişkileri var; çünkü petrol
üzerinden iki ülkenin ortak çıkarları
mevcut. Ayrıca ülkede Türk askerî
üssü de bulunuyor. Bu son derece
önemli. Türkiye, NATO üyesi olarak
yahut İsrail’in menfaatlerine hizmet
eden bir uşak, bir müttefik olarak
orada bulunmuyor. Bu da Türkiye’nin büyük Türkiye yolunda adım
adım ilerlediğini gösteren bir vaziyet.
Türkiye imparatorluk geleneklerine
sahip bir ülke.
Neler olacağını bilmiyoruz; fakat
her zaman söylediğim gibi en iyisinin olması için, masum insanların
ölmemesi için dua edeceğiz. Bunu
yaparken de en kötüsüne hazırlıklı
olacağız.
Allahü Ekber!
28.11.2021
Tercüme: Faruk Hanedar
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ÜMMETIN KURTULUŞ YILI

Kumandan Salih
Mirzabeyoğlu:
“Metris, bir milletin,
beklenen bir tarih
için dünya çapına
gebe bir çekirdek
hâlinde uyanışının
müjdesidir!”

5

Aralık 1999 Metris Savaşı veya
Zaferi!.. Bu Mübarek gün,
savaşlar tarihine, “Allah’ın
Zaferi!” olarak kaydedilmiştir!.. Savaşın ve zaferin kumandanı olarak
küfrün belini kıran İbda Mimarı, bu
mübarek günü, “Domuzun kurşunu
alnından yendiği gün!” olarak tarif
etmiştir.
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun şahsında Allah Resûlü’nün
sünnetinin, yani “Bedir Savaşı”nın ihya edildiği mübarek
bir gün olarak da savaş
tarihimize kaydedilen 5 Aralık 1999
Metris Zaferi
veya Savaşı,
“Yeni insan
yeni nizam”
çerçevesinde
ta ki kıyamete kadar
“Büyük
Cihad”ın
da kapılarını
tüm dünya
Müslümanlarına
ardına
kadar
açmıştır.
5 Aralık
1999 Metris Savaşı
veya Zaferi,
kemiyette
küçük fakat
keyfiyette
büyük bir
hadisedir.
İbda mimarı
şahsında dosta
güven düşmana korku
salan bu
büyük
hadise

için şunları söylemiştir: “Metris,
bir milletin, beklenen bir tarih için
dünya çapına gebe bir çekirdek
hâlinde uyanışının müjdesidir!”
(“Ölüm Odası-Giriş, B-Yedi”, s.50.)
28 Şubat 1997’den 5 Aralık’a
Müslümanların evlerinin basıldığı, rejim polislerinin ayakkabıları
ile girdiği namaz kılınan evlerden
Mirzabeyoğlu'nun kitaplarının
toplatıldığı, işkencehânelerde bu
memleketin evlatlarına kıyıldığı,
gazetelerinde boy boy resimlerle
İslâm'a saldırıldığı, Müslümanların
adi birer suçlu gibi cezaevlerine
tıkıldığı; işkencehanelerde “Allah”
diye kıvrandığı, ailelerinin cezaevi
görüşlerinde ömür tükettiği ama
düşman karşısında asla eğilmediği,
bükülmediği, kanı-canı pahasına
dinlerinden taviz vermediği, memleketinin meydanlarını dolduran bir
avuç Müslümanın mücadele verdiği
dönem... Fettoş’un Genelkurmay'a
mektup yazarak bağlılığını bildirdiği, sözde “İslâmcı” köşe yazarlarından hiçbirinin nefes alma seslerinin
dahi duyulmadığı, rejim polislerinin
başı örtülü bacılarımızın ağızlarını
kapayarak sürüklediği, jandarmanın
Kur'an Kurslarını bastığı dönemler.
İşte bu süreçte düşman karşısında rengini belli etmekten çekinmeyen İBDA hareketinin meydana çıkışı ve tepkisinin ciddiyeti Kemalist
rejim tarafından korkulu gözlerle
seyredildi.
Bütün fraksiyonu ve renkleriyle herkesin “her şey bitti” dediği
dönemde hasmını gözüne kestiren
İBDA, herkesin aksine, baştan beri
yürüttüğü stratejisinden zerre taviz
vermeyerek, devre devre büyüyen
gücü ile kavgasının dozajını daha da
arttırdı. Çürümüş Kemalist rejimin
köleleri, İBDA’nın bu yükselişini
durdurmak için 1998’in sonunda
28 Aralık’ta Salih Mirzabeyoğlu'nu
“Terör Örgütü Lideri” iddiasıyla
tutukladı. 28 Aralık 1998’de, rejim
askerleri, İBDA’nın öne atılışı ile geri
adım atmış ve akıncıları Metris
Cezâevi'ne hapsetmişti…
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun “Kurtuluş
Yolu” olarak işaret
ettiği 1999 yılında
rejim bekçilerini
panik havası sardı;
akşam-

ları içkinin gırla gittiği orduevlerinden tutalım Allah'a Peygambere
sövmeyi adet hâline getirmiş satılık
olan medya taifesine kadar bütün
şubeleri ile Laik Rejim'e karşı bir
teyakkuz başladı... İBDA cephelerinin taarruzları İslamcı camia
içerisinde bir şahlanışa, özgüvene
de yol açmıştı... Gazetelere ilan
veren İBDA cepheleri “Merveler dik
durun, 1999 kurtuluş yılınız” (10
Mayıs 1999-Merve Kavakçı hadisesi
dolayısıyla) diyerek her saha da boy
gösteriyordu. Panik havasına giren
rejim bekçileri bir yandan “nasıl
olsa batıyor, götürdüğümüz kârdır!”
psikolojisiyle devlet hazinesini ve
varlıklarını iç ediyordu. Bu yüzden
çok kısa bir süre içerisinde ekonomik istikrarsızlık başlamıştı. İşte
tam böyle bir anda haince bir plan
sahnelendi; maksat başta Salih Mirzabeyoğlu olmak üzere 60'ı aşkın
İBDA'cının bulunduğu Metris Cezaevi'ne Türk Ordusu'nun (!) rütbeli
subayları ve askerlerince operasyon
yapmak ve bu operasyon esnasında
Salih Mirzabeyoğlu'nu ortadan kaybetmek!

5 Aralık’ta neler oldu?

Müslümanlar açısından Kemalist
sisteme karşı dik duruşun ve isyanın adı olan 5 Aralık 1999’da Metris Cezaevi’nde Batıcı laik rejimin
özel birliklerinin İBDA-C tutuklusu
Müslümanlara yönelik saldırısında
gösterilen direniş, Müslümanlara
küfür düzenine karşı dik duruşun ve
izzetin önemini göstermiştir. İslâmcı
mücadelede yeni bir sayfanın açılmasını sağlamıştır.
28 Şubat sürecinde cezaevlerine
doldurulan Müslüman tutsaklara
yönelik baskıların had safhaya ulaştığı demlerde, Metris Cezaevi’nin
B-2 koğuşunda 63 İbdacı tutuluyordu. Tutukluları tecrite göndermek
için Kemalist rejim tarafından 63
kişilik koğuşa 400 asker ile baskın
düzenlendi. Baskında, 63 Müslüman, laik Batıcı rejim askerine karşı
cansiperane bir direnişle karşılık
verdi. 54 asker yaralanırken, 2’si
binbaşı olmak üzere 20 subay ve
170 asker de rehin alındı.
Dünya medyasında yankı buldu
Müslüman tutsakların küçük bir
havalandırmada etrafı sayısız askerle çevrili iken çekim yapan helikoptere zafer işaretleri ve tekbirlerle
poz vermeleri sadece Türkiye med-

S SAVAŞI VEYA ZAFERI:
2 - 8 Aralık 2021

yasında değil dünya medyasında
da büyük yankı buldu. Rehin alınan
askerler, tutukluların haklarının verilmesi konusunda söz alınması karşılığında zarar görmeden salıverildi.
Türkiye genelinde siyasî
mahkûmlara yönelik baskının tavan
yaptığı dönemlerde F tiplerinde
tecrit edilmek istenen tutukluların
nakli Metris B-2 koğuşunda kalan
63 Müslümanın direnişiyle ertelenmiş oldu. Bu isyan ise medyaya
cezaevinde hakimiyet kavgası olarak
sunuldu. Bütün örtbas gayretine
rağmen bu direniş topluma karşı kibir politikası güden zihniyetin yediği
okkalı bir tokat olarak tarihe geçti. 5 Aralık 1999 tarihi o günden sonra Müslümanların Şanlı
Metris Zaferi olarak anıldı…
Metris’te bu direniş gösterilmese 28 Şubat süreci tüm
hızıyla devam ederken, rejim
Müslümanları bir daha toparlanamayacak hâle sokmak için
elinden geleni ardına koymayacaktı. Bu sebeble “1999 Ümmetin Kurtuluş Yılı”dır.
Bu sebeble 5 Aralık 1999,
Türkiye'deki İslâm İhtilâl ve İnkılâbına doğru gidilen yolda bir
dönüm noktası, bir milattır. “5
Aralık” sadece tarih diliminden
bir gün olarak değil, bir memleketin, milletin vicdanının, hür
sesinin var kalmak-yok olmak
arasında kıvrandığı, 145 metrekarelik bir alan içine sıkıştığı ve
orada tarihte eşi az görülen bir
zafere imza attığı kıyamın adıdır!
“Gayret bizden, tevfik Allah’tandır!” ölçüsünce İnkılab
ve İhtilalci çizgi yürütülmüş ve
Müslümanların rejim muhalifliği
en yüksek sesle 5 Aralık’ta haykırılmıştır! Müslümanların gelişini durduramayacağını daha iyi
anlayan emperyalistler, iktidarı
ılımlı İslâmcılara devretme işine
hız kazandırmıştır. Bu bakımdan
15 Temmuz, 5 Aralık’ta ekilen
tohumların meyvesidir. Bu ağaç
daha nice meyveler verecek.
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun tabiriyle 5 Aralık’ta “Domuz
İBDA tarafından alnından vurulmuştur.” Fakat “domuz” ortadan
kaldırılamamış, 1999’da elde edilen
kazanım ile makam-mevki sahibi
olan muhafazakâr Kemalistler eliyle
kendisine sunî teneffüs yapılarak
yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılmıştır. Fakat bu domuzun ortadan
kaldırılması ve işin tamamlanması
gerektiği hususunda İBDA’nın duruşu dün nasılsa bugün de aynıdır!
Batıcı Kemalist rejim tüm pislikleriyle bu topraklardan sökülüp atılmadan Müslümanlara bu topraklarda
yaşamak züldür!
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Latin Amerika Jeopolitiği ve Uruguay Örneği
Mustafa Kökmen
Jeopolitik kavramı, temel olarak
bir devletin içinde bulunduğu coğrafyanın ve onun yanı sıra ekonominin,
nüfusun politika üzerindeki etkisi
olarak belirtilmektedir. Başka bir
ifadeyle: Bir bölgede uygulanan politika ile o yerin coğrafyası arasındaki
ilişkiye jeopolitik denir. Jeopolitik çalışmalar 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
20. yüzyıl sonunda tekrar dünya üzerinde önem kazanan jeopolitik, Anglo- Amerikan kökenli bir kavramdır.
“Jeopolitik” kavramını, ilk kez kullanan İsveçli Siyaset Bilimci, Rudolf
Kjellen olmuştur. Siyasi coğrafya
çalışması ile Kjellen bir coğrafyanın,
bölgenin, alanın, mekânın siyasetsiz
olmasının söz konusu olmadığını
bilhassa belirtmiştir. Modern coğrafyanın öncülerinden olan Ratzel’e göre
devlet, çevre şartlarına uyum sağlayarak hayatta kalabilir ve büyüyebilir.
Devlet gücünü ve çevreye uyum
yeteneğini “Raum” yani “alan”dan ve
“Lebensraum” (daha geniş bir alan,
coğrafya) vesilesiyle almaktadır.
Latin Amerika tarihinde birçok
jeopolitik mesele ortaya çıkmıştır.
Alfred Mahan “Deniz Hakimiyeti
Teorisi” ile denizlere hâkim olan
devletin tüm dünyaya hâkim olacağını belirtmişti. Ve bu tez İngiltere,
İspanya, Portekiz, ABD gibi ülkelerin
deniz yolu ile Latin Amerika’ya yönelmesiyle başarılı bir teori olduğunu
göstermiştir. Latin Amerika tarihi ve
bölgesi jeopolitik çalışmalardan 19.
yüzyıldan bu yana etkilenmiştir. Jeopolitik, devletlerin neden ve nerede
oluştuğu sorularına cevap ararken,
Anglo-Amerikan dünyasında gelişen
“Jeostratejik” kavramı bir devletin
coğrafi çerçeve içinde gelişme ve
davranış biçimlerini anlatmakla ilgilenmektedir. Bu noktada, Latin Amerika’nın son yıllarda parlayan yıldızı
olan Uruguay jeopolitik konumu ve
Jeostratejik ilerleyişi bakımından
dikkat çekmektedir. Uruguay, Latin
Amerika bölgesinin İsviçre’si olarak
nitelendirilmektedir. Coğrafi olarak
Güney Amerika bölgesindeki ikinci
küçük yüzölçümüne sahip ülkedir.
21. yüzyılda elbette devletlerin yüzölçümünün önemi vardı; ancak 19.
ve 20. yüzyıldaki kadar önem teşkil
etmemektedir. Örneğin; Ortadoğu’da
Katar, Asya’da Singapur, Avrupa’da
Lüksemburg küçük yüzölçümü ve
coğrafyaya sahip olan gelişmiş ülkelerdir. Tarım imparatorluklarından
günümüze coğrafya tarihin farklı
dönemlerinde çok zaruri öneme
sahipken günümüzde farklı unsular
anlam kazanmaya başlamıştır.

Uruguay’ın, batı ve
güney batısında
Arjantin, kuzeyi ve
kuzeydoğusunda
Brezilya bulunmaktadır.
Ülke yaklaşık 176.000
kilometrekarelik
bir alana sahiptir.
Coğrafi olarak
Surinam’dan sonra
Güney Amerika’nın
en küçük ülkesidir.
Resmi dili İspanyolca
olan ve manda olarak
uzun süre yönetilen bir
ülkedir. Uruguay 1516
yılında İspanyol Juan
Diaz de Solis tarafından
keşfedilmiştir. Ülke
halkını o zamanlar
“Charrua” (yerliler)
meydana getiriyordu.
1624’ten itibaren
İspanyollar ülkeye
yerleşmeye başlamıştır.

Uruguay’ın, batı ve güney batısında Arjantin, kuzeyi ve kuzeydoğusunda Brezilya bulunmaktadır. Ülke
yaklaşık 176.000 kilometrekarelik bir

alana sahiptir. Coğrafi olarak Surinam’dan sonra Güney Amerika’nın
en küçük ülkesidir. Resmi dili İspanyolca olan ve manda olarak uzun
süre yönetilen bir ülkedir. Uruguay
1516 yılında İspanyol Juan Diaz de
Solis tarafından keşfedilmiştir. Ülke
halkını o zamanlar “Charrua” (yerliler) meydana getiriyordu. 1624’ten
itibaren İspanyollar ülkeye yerleşmeye başlamıştır. 18. yüzyılda Uruguay
İspanya’nın Rio de la Plata (İspanyol
Kolonisi) genel valiliğine bağlandı.
1811’de Josè Gervasio Artigos liderliğinde bağımsızlık hareketleri başladı.
Coloradolar (Kırmızılar) ve Blancolar
(Beyazlar) arasında uzun süren siyasi
çatışmalar 1830-1850 yılları arasında
bölgede istikrarsızlık oluşturmuştur.
1865-1870 yılları arasında Paraguay’a
karşı Brezilya ve Arjantin ile ittifak
olarak savaştılar. Bu savaşı kazananlar da zaten yoksulluk, istikrarsızlık
içinde olan bölge halkını daha da zor
günlere götürmüştü. Yaklaşık 100 yıl
boyunca, solcu gerilla hareketleri,
darbeler, yoksulluk, savaş ve siyasî
istikrarsızlık gibi etkenler dolayısıyla
Uruguay zor süreçler geçirmiştir.
Ve 25 Ağustos 1928’de Uruguay
bağımsızlığını elde etti. Uruguay, 20.
yüzyıl başlarında bölgeyi etkisi altına
alan Komünist, sosyalist ideolojiler
ile ezilmiştir. Bugün ise Liberal, Kapitalist dünyaya ayak uyduran, küçük
bir yüzölçümüne ve 3,5 milyon nüfusa sahip bölgede Brezilya, Meksika

ve Arjantin ile birlikte büyüyen bir
aktör durumunda. 1989’da yapılan
seçimlerdeyse Beyaz Parti adayı Luis
Arberto Lacalle Pou (Blancolar) başkan seçildi. Halen başkanlıkta bulunmaktadır.
Zengin yeraltı kaynakları ve madenleri ile Güney Amerika’nın en kritik coğrafyasında bulunan ülkenin,
ekonomi modeli ve büyüme hızı göstermektedir ki, gelecek 10 yıl içinde
Uruguay yalnızca Latin Amerika’nın
değil tüm dünyanın gündemine girme potansiyeli haizdir. Bölgesindeki
sorunlara çözüm üreten, bir aktör
olarak Latin Amerika’da diğer aktörler ile de iyi ilişkileri vardır. Uruguay,
Güney Amerika bölgesindeki sorunları çözmek adına MERCOSUR ve
benzeri kurumlar içinde yer almıştır.
Uruguay günümüzde GSYİH büyümesi, inovasyon ve altyapı açısından
Arjantin ve Şili’den sonra kıtadaki
en iyi üçüncü ülkedir. Kişi başına
milli gelir yaklaşık 25.000 dolar olan
Uruguay, yeni bir Katar yeni bir İsviçre gibi dikkat çekmekte. Uruguay
halkının, “Libertad o muerte” (ya
özgürlük ya ölüm) olarak kodladıkları devlet felsefeleri, özgür ve müreffeh
bir ülke olmak arzusu ile çalıştıklarını çok net bir şekilde göstermektedir.
Bu gelişme ve büyüme hızı ile kanaatimce, Latin Amerika bölgesi başta
olmak üzere birçok coğrafyada etki
alanı kazanmaktadır.

haber
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ÜRDÜN HALKI
HÜKÜMETIN
İSRAIL ILE
'ENERJI KARŞILIĞI
SU' MUTABAKATINA
TEPKILI
Ürdün, 22 Kasım’da İsrail ile enerji karşılığı su anlaşması
imzalamıştı. Ürdün’ün İsrail ile yaptığı anlaşma, geçen
hafta hem siyasî kanattan hem de halktan tepki gördü.
Ürdün, 22 Kasım’da İsrail ile
enerji karşılığı su anlaşması imzalamıştı. Ürdün’ün İsrail ile yaptığı
anlaşma, geçen hafta hem siyasî
kanattan hem de halktan tepki
gördü.
Ürdün Su Bakanlığından 22
Kasım Pazartesi günü yapılan
yazılı açıklamada, Ürdün, İsrail
ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin
(BAE) 2022 yılında enerji ve su
alanında ortak bir projenin fizibilite sürecine başlanması için "niyet beyanı" imzaladığı belirtildi.
Anlaşmaya göre Ürdün İsrail'e
yıllık 600 megavat güneş enerjisi,
İsrail de Ürdün'e 200 milyon metreküp arıtılmış su ihraç edecek.
Ürdün'ün Ekim’de de İsrail ile
1994'te imzaladığı Vadi Arabe
Anlaşması'nda yer alan miktara
ek olarak, 50 milyon metreküp
su alımını öngören bir anlaşma
yaptığı duyurulmuştu.
Ürdün'de halktan ve siyasi
kesimlerden gelen tepkiler söz konusu projenin "Amman yönetiminin Tel Aviv ile yeni bir normalleşme çabası ve ülke egemenliğini
İsrail'in kontrolüne verme adımı"
olduğu şeklinde.
Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) konuya ilişkin
açıklamasında, "İşgal atlındaki
Filistin topraklarında yaşayan
kardeşlerimize karşı en barbar
terör suçlarını işleyen Siyonist
devletle normalleşmeyi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ürdün Ortaklık ve Kurtuluş
Partisinden yapılan açıklamada da
İsrail'le yapılan anlaşma, "Başbakan Bişr el-Hasavne hükümetinin

arkasında bıraktığı yeni bir hayal
kırıklığı" olarak nitelendirildi.
Enformasyon Bakanı'nın
sabah saatlerinde yalanladığı bir
anlaşmanın akşam saatlerinde
Su Bakanlığı tarafından imzalandığına işaret edilen açıklamada,
"Ürdün bundan daha iyi bir yönetimi hak etmiyor mu?" ifadesi
kullanıldı.
Ürdün Diş Hekimleri Sendikası da anlaşmaya şu ifadelerle tepki
gösterdi:
"Siyasi irademizin Siyonist
devlete bağlı kılınmasını kabul
etmiyoruz. Bu anlaşma Ürdün
halkının iradesine aykırıdır. Bu
anlaşmadan hükümet hemen geri
çekilmelidir."
Ürdünlüler sokaklara indi
Anlaşmaya tepkiler siyasilerle
sınırlı kalmadı, üniversite öğrencileri de protesto düzenledi.
Söz konusu protestolarda, hem
anlaşma hem de hükümet karşıtı
sloganlar atıldı.
"Normalleşme ihanettir" etiketiyle sosyal medyada kampanya
başlatan Ürdünlü aktivistler de
İsrail'le imzalanan "niyet beyanı"na tepki göstererek, protesto
çağrısında bulundu.
Ülkede kendilerini "Halkın
Değişim Hareketi" olarak tanıtan
bazı kesimler de İsrail'le imzalanan anlaşmayı protesto etmek
amacıyla protesto tertipledi.
Ürdünlü Siyaset Bilimi Profesörü Ahmed Said Nevfel ise "Ürdün'e yönelik birtakım ekonomik
baskılar var. Ancak bunlar İsrail'le
anlaşmayı imzalamak için bir
gerekçe olamaz." dedi.

ABD’NIN IŞKENCELERINI IFŞA EDEN
AMERIKALI SUBAY ÂNIDEN HAYATINI KAYBETTI

ABD'nin Irak ve Afganistan'da
sivillere yönelik işkenceleri ifşa
eden Amerikalı Subay Ian Fishback,
tedavi gördüğü akıl ve ruh sağlığı hastanesinde hayatını kaybetti.
Fishback ailesinin yaptığı açıklamaya göre, 42 yaşındaki subay, 19
Kasım’da Michigan Eyaletindeki
depresyon tedavisi gördüğü hastanede âniden öldü. Açıklamada, “Birçok zorlukla karşılaştı ve çoğumuz

çaresiz hissettik. Ona ihtiyacı olan
yardımı vermeye çalıştık. Görünüşe
göre sistem onu tamamen ve trajik
bir şekilde yüzüstü bırakmış. Ölümü
ve resmi makamla ilgili pek çok soru
var. Şu anda ölüm nedeni bilinmiyor.
Ancak sizi temin ederiz ki adalet
arayacağız.
Çünkü adalet onun için çok
önemli bir şeydi" ifadelerine yer
verildi.

KONGRE BASKININDA YER ALAN
OYUNCU JAMES D. BEEKS TUTUKLANDI
ABD başkanlık seçimlerinden
sonra gerçekleşen Kongre Binası
baskınında rol alan isimlerden biri
olduğu tespit edilen Broadway oyuncusu James D. Beeks tutuklandı.
ABD Columbia Bölgesi Savcılığı tarafından Beeks’in, Kongre'yi
engellemek, kısıtlı bir binaya veya

araziye yasa dışı bir şekilde suçlandığı bildirildi.
Tutukluluk haberini Jesus Christ
Superstar oyununun turne yapımcısı
da doğruladı. Yapım şirketi, “soruşturmanın ilerlemesi için yetkililerle
tam işbirliği sağlayacakları” şeklinde
açıklama yapıldı.

2 - 8 Aralık 2021

16

yorum

Bir Telkin Vasıtası Olarak Diziler
Faruk Hanoğlu
Hayatın her alanına sirayet eden
kapitalizm ve materyalist dünya görüşü, toplumumuza en büyük tesiri
televizyon üzerinden yapıyor. Müslümanlar ve dahi tüm insanlık, teknoloji ve makine üzerinde yaşanmaya
değer bir hayat gayesiyle ruhi bir tahakküm kuramadığındandır ki; hem
fikri hem de maddi fonksiyonlarını
tamamen eşyanın hakimiyeti altına
vermiştir. Tüm değerlerin paraya endekslendiği, paranın da birkaç nefsi
ihtiras sahibinin yani küresel sermaye
sahiplerinin elinde toplandığı mevcut
dünya düzeninin temelindeki anlayışın insan ve toplum şuuruna nakış
işlemi televizyon aracılığıyla yapılmaktadır. Özellikle son yüzyılda icadı
yapılmış tüm eşyalar, yanlış insan
modelinin eliyle, yanlış bir gaye için
kullanılmaktadır. Bu anlayışın hâkim
olduğu kitlesel silah da genelde medya, özelde televizyonlar olmuştur.
Toplumun anlayışını şekillendirme görevi üstlenen televizyonlarda,
özellikle de ülkemizde müthiş bir dizi
patlaması yaşanıyor. Bu mevzu şu
açıdan çok önemlidir ki, televizyonun icadı ile beraber görsel kültürün
hâkim hâle gelmesi okuma faaliyeti
üzerinde olumsuz bir tesire yol açarken genç dimağların hayal kurabilme
kabiliyetini de elinden almaktadır.
Düşünmekten ve tecrübe etmekten
imtina eden yeni insan, köreltilmiş
kapasitesiyle tamamen sistemin dileği anlayışı televizyon programları
ve dizileriyle empoze edebileceği bir
varlığa dönüşmüştür ki; bu bakımdan
soyut bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.
Bu kontrol mekanizmaları, özellikle dünya hâkimiyetini kaybettikten
sonra benliğini de yitirmeye başlayan Müslümanları, fikrî planda da
bitirici olmuş, istekleri ve gündemi
belirlenen bir toplum hâline getirmiş
ve dünya görüşünü değiştirerek yeniden ayağa kalkmasını engellemeye
yönelmiştir. Çağın değişen şartlarına
nazaran eşya ve hadiselere bakışını
yenileyemeyen, bu sebeple kendinden beklenen sıçrayışı da bir türlü
gösteremeyen ve günden güne bilhassa teknolojinin tesiri altında ezilen
Müslümanlar için televizyon dizileri
büyük tehditlerden biridir. Bu dizilerle toplum şuurunu zamanın dışına
itmek, kültür dezenformasyonu ve
özellikle İslami anlayışın parçalanması hedeflenmektedir. Öyle ki meselelere nasıl bakmamız, hayat içerisinde
nelere kıymet vermemiz, neleri araç
ve neyi amaç edinmemiz, hatta ve
hatta ne giyip ne yiyip içeceğimizi

dahi kendi ideolojilerine göre sistemli
bir şekilde telkin etmekteler.
Bütün sanat yöntemlerinin hunharca kullanıldığı bu sistemli çalışmayla insanlığın inançları, duyguları
ve hassasiyetleri öylesine istismar ediliyor ki; her sahnesinde, şuurunuzu
ve hususi anlayışınızı sizin tarafınıza
bırakmayacak şekilde yönlendiriyor.
İş şansa bırakılmayarak hissî ve fikrî
yönlendirme amacıyla fon müziği
tekniği kullanılır. Sahneye girişlerde
kullanılan bu yöntem, birazdan olacaklara karşı girmeniz gereken hâli
ve psikolojiyi belirler. Baştan sona
yönlendirme enstrümanlarıyla donatılmış bu diziler, bir nevi cemiyete
şamil bir zihin kontrolü operasyonudur. Bu durum zaman, mekân, kostüm, karakter ve aksesuar seçimlerine
kadar bu şekilde işlemektedir. Nefsi
ideolojilerin hakimiyeti altında olan
bu diziler, sanat tekniklerinin yoğun
kullanımına mukabil içerisinde sanat
hakikatinin zerresini barındırmaz.
Çünkü topluma tamamen materyalist
bir ideal sunarak ve talebi de bu yönde oluşturarak, haysiyetsiz bir toplum
amaçlar ve bu haysiyetsiz toplumdan
belli bir talep de oluşturur. Sanat
hiçbir şekilde toplumun talebine göre
şekillenen ve toplumun seviyesine
göre dizayn edilen bir alan olamaz.
Diziler de bu anlamda paranın bütün
her şeyi asli amacından kopardığı
kapitalist düzende maalesef sermaye
sahibi anlayışın içini boşalttığı sanatın yani sanatsızlığın tezahürüdür.
Her alanda olduğu gibi neslimizin
idrakini zehirleyen ve eğilimlerini
istedikleri yöne doğru sürükleyen bu

Baştan sona
yönlendirme
enstrümanlarıyla
donatılmış bu diziler,
bir nevi cemiyete
şamil bir zihin kontrolü
operasyonudur. Bu
durum zaman, mekân,
kostüm, karakter ve
aksesuar seçimlerine
kadar bu şekilde
işlemektedir. Nefsi
ideolojilerin hakimiyeti
altında olan bu diziler,
sanat tekniklerinin
yoğun kullanımına
mukabil içerisinde sanat
hakikatinin zerresini
barındırmaz. Çünkü
topluma tamamen
materyalist bir ideal
sunarak ve talebi de
bu yönde oluşturarak,
haysiyetsiz bir toplum
amaçlar ve bu
haysiyetsiz toplumdan
belli bir talep de
oluşturur.

alanın hâkimiyet altına alınması da
İslam'ı muhatap alan ruh ve tatbik
fikrinin icrasından geçiyor. Dizi-sine-

ma alanının içtimai zeminine inecek
olursak karşımıza şöyle bir manzara
çıkıyor: Öncelikle inanç esaslarını
temel almış bir ideolojiye nisbetle fert
ve toplum meselelerinin çözümüne
dair bir fikir ortaya çıkar. Bu fikir
"suret olmadan manaların ebediyen
tecelliye gelemeyeceği" bilindiğinden
senaryo olarak yazıya dökülür. Elimizdeki bu senaryo bu mânâda fikrin
kendisini temsil eder. Sonrasında
ona bakan göz yani yönetmen, bu
senaryoyu kendi anlayışı üzerinden
zihninde bir projeye dönüştürerek
tatbik fikrini oluşturur. Zaman,
mekân ve karakterler yönetmenin
anlayışına bağlı olarak belirlenir ve
son hâlini yani sinema veya diziyi
meydana getirir. Bu şekilde ilerleyen
iş surete bürünerek hedeflenen sanat
fikri ve maddi planda bu sıralamayla
gerçekleşmiş olur. Bu sanat alanının
gayesi, her zaman fert ve toplum
meselelerinin hâllinde tüm samimiyeti ve niteliğiyle estetik bir rol
oynamaktır. Elbette bu tanım ve alan
üzerindeki derinlikli hâkimiyet, İslam'a nispetli olan Büyük Doğu İbda
dünya görüşünün telifi altındadır.
Aslında okuyan herkes birer yönetmendir. Okuyucu, kâğıda dökülmüş
olan fikri, anladığı biçimde; zaman,
mekân ve karakter algısıyla zihninde
yaşatır ve kendi filmini oluşturmuş
olur. İşin hakikatinde bu da bizim
meselemizin tam olarak merkezindedir. Oysa mevcut zihniyet, bu alanı
Mutlak Fikir’e bağlı bir şuurla doğru
düşünceye ve insanlığın hayal ve estetik anlayışına dahi bırakmayacak
şekilde, kendi istediği "esir insan mo-
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Mevcut zihniyet, bu
alanı Mutlak Fikir’e
bağlı bir şuurla
doğru düşünceye
ve insanlığın hayal
ve estetik anlayışına
dahi bırakmayacak
şekilde, kendi istediği
"esir insan modeli"ni
oluşturmak amacıyla
tam aksi istikamette
kullanmaktadır. Buna
dikkat etmeliyiz.
Çünkü bu, zamanın es
geçilemez bir gerekliliği
olarak karşımızda
apaçık duruyor. Peki
ne yapacağız? Elbette
her mesele karşısında
gerekli olduğu gibi
bu alan için de İslami
anlayışın yenilenmesi ve
çağı idrak noktasında
çözüm sunan bir tatbik
fikriyle alana hâkim
olacak ve bu alanı
yaşanmaya değer
hayat gayesiyle doğru
kullanım şartlarına
erdireceğiz.

deli"ni oluşturmak amacıyla tam aksi
istikamette kullanmaktadır. Buna
dikkat etmeliyiz. Çünkü bu, zamanın
es geçilemez bir gerekliliği olarak
karşımızda apaçık duruyor. Peki ne
yapacağız? Elbette her mesele karşısında gerekli olduğu gibi bu alan için
de İslami anlayışın yenilenmesi ve

çağı idrak noktasında çözüm sunan
bir tatbik fikriyle alana hâkim olacak
ve bu alanı yaşanmaya değer hayat
gayesiyle doğru kullanım şartlarına
erdireceğiz. TV-sinema alanı ademe
mahkûm etme fikri ise tamamen
yersiz bir düşünce olacaktır.
Bu sanat alanı talep gördüğü
oranda büyümüş, ilgili kitle şu anda
zirve boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizde teknik anlamda yetenekli bir
kadro yetişmiş olsa da, şuurumuzdaki fikri ve ahlâki çöküş sebebiyle
işin hakkı verilememiş ve bu sanat
dalı, içerisinde sadece para akışının
sağlandığı bir sektör haline gelmiştir.
Bugün her ne kadar tarihimizin ve
ruh köklerimizin yansıtılmaya çalışıldığı işler ortaya konmaya çalışılsa
da, hamasetin ötesine geçemeyen
prodüksiyonlarla zamanın ihtiyaçlarına hiçbir şekilde cevap verilememektedir. Bu tarihi dizi furyasında
savaş haricinde topluma herhangi
bir fikri telkin yapılamamakta, yeni
şeyler söylenememekte, hatta tarihî
ve kronolojik hatalarla iş daha da
çığırından çıkmaktadır. Bu dizilerin
insanımıza kattığı şey, kontrolsüz
güç ve ideolojisiz sloganlar atmaktan
öteye geçmemektedir. Öte yandan
her iki zihniyetin de ortaya koyduğu
iş üzerindeki toplum tepkisi birbirine
tersinden hizmet etmiş ve gelinen
noktada diğer ülkeler tarafından da
müthiş bir ilgi boyutuna ulaşmış durumdadır. Dizilerimiz dünya çapında
izlenmekte ve milyonlarca izleyiciye
ulaşmakta olsa da doğrunun telkini
noktasında vasatın üzerine çıkamamıştır.
Bu konuda, özellikle akademi
ve idare anlamında ciddi bir eleştiri
yapılması gerekiyor. Mevcut idare bu
alanda çok ciddi yatırımlar yapıyor;
ancak bu yatırımlar sadece teknik
anlamda yerini buluyor. Karşıt ideo-

lojileri doğru okuma ve sistemli bir
çalışma ortamı oluşturmak için bu
alanda emek verenler bir ideolojik
formasyona tâbi tutulmak zorundadır. Her ne kadar Müslüman bir
iktidar söz konusu olsa da işin hakikatinde fikrî iktidarsızlık istikrarlı bir
şekilde sürdürülerek, sistem çapında
bir muktedirlik iddiası dahi söz konusu olamıyor.
Birçok sahada olduğu gibi bu
sanat alanı da mevcut hâliyle kadro
eksikliğinin sıkıntısını çekiyor. Alan
kadroları, en tepesinden en alttaki teknik elemanına kadar malum
zihniyetin tesiri altında bir faaliyet
yürütüyor. Bu da doğal olarak, ortaya
çıkan işin teknik anlamdaki kalite
gücünü, fikri anlamda tersine çevirici bir rol üstleniyor. Bu işin maddi
kalkınma modeli olarak görülmesinden çok, fikri ve kültürel boyutta
ele alınması hâlinde Müslümanlar
olarak müthiş bir sıçrayış gerçekleştirebilir ve insana dair ciddi bir fikri
fetih ortamı oluşturabiliriz. Sinema
alanı etkisiyle nice nice toplumların
ideoloji ve anlayışlarında köklü değişimler veya köklü yıkımlar meydana
getirilmişti. Biz ise bu alanda toplumu kuşatıcı, yeni şeyler söyleyerek
çağın tüm soru ve sorunlarına cevap
sunucu ve insanlara haysiyet kazandırma yolunda idareci bir tavırla faaliyet göstermek zorundayız. Kitlesel
iletişim araçlarına karşı nasıl yaklaşılması gerektiğini gösteren, bunun
idrakinde bir nesli yoğuracak kadroların nasıl yetiştirileceği hususunda
derinlemesine ve genişlemesine
boyutlarla ortaya konmuş bir İslâmî
ideolojimiz var. Defaatle söylediğimiz gibi Müslümanlar olarak artık
yeni alanlarda, yeni şeyler söyleme
zamanımız gelmedi mi?

Eskişehirli Akıncı Güç
bağlılarından, yiğitliğiyle her türden kuyrukçuyu titreten Metin Avcı
bir grup kuyrukçunun
bıçaklı saldırısına uğrayarak şehid edildi.
Akıncı hareketin Eskişehir’de güçlenmesinden paniğe kapılan
emparyalizmin kuyrukçularının bu saldırısı
şehirde nefretle telin
edildi ve birçok Akıncı
olayı protesto etmek
ve saldırıların akıncı
hareketin güçlenmesini
engelleyemeyeceğini
göstermek için derslerine girmediler.
Eskişehirli Akıncılar
“Mutlak Fikir Kavgamızda verilen her şehid,
mücadelemizi aydınlatan bir meşale olmaktadır. Yeni Nizam-Yeni
İnsan- Yeni Yurt kavgamızı yılmadan sürdürürken Metin gönüldaşımızın kanı yerde
kalmayacak, kuyrukçulardan bunun hesabı
sorulacak” dediler.
Akıncı Güç 9. Sayı
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PIYASALARI SARSAN
YENI VARYANTA DAIR BILINENLER

Güney Afrika'da Kovid-19'a sebep olan
ve B.1.1.529 olarak adlandırılan
yeni bir koronavirüs varyantına rastlandı
ve bu varyantın endişe verici olduğunu
ifâde ediyorlar.

Yeni varyantın ortaya çıkması,
birçok ülkede salgının yayılması,
sağlık sistemlerinde sıkışmalara yol
açması, aşıdan olası kaçınmalar ve
ekonomiler ve sınırların tekrar açılmasına ilişkin çabaların karmaşık
haline gelmesi gibi korkuları artırdı
ve bu durum geçtiğimiz 26 Kasım
Cuma günü küresel piyasalarda riskten kaçınma dalgasına sebep oldu.
Şimdiye dek mesele hakkında
bilinenler şöyle;
1. Bu varyantın farkı ne?
Bilim adamları, B.1.1.529
varyantının, virüsün vücuttaki
hücrelere girişinde kilit rol oynayan spike proteininde çok sayıda
farklı mutasyon barındırdığını
kaydediyorlar. Bu protein ayrıca
aşılar tarafından da hedefleniyor.
Araştırmacılar halen bu varyantın
öncekilere göre daha bulaşıcı ya
da daha ölümcül olup olmadığını
belirlemeye çalışıyor.
2. Nereden geldi?
Bu konuda şimdiye dek sadece
spekülasyonlar var. Londra'da UCL
Genetics Institute'tan bir bilim
insanı, bu varyantın, muhtemelen
bağışıklığı zayıf bir kişinin, büyük
olasılıkla tedavi görmemiş bir HIV/
AIDS hastasının kronik enfeksiyonu sırasında evrim geçirdiğini
söyledi. Güney Afrika'da 8,2 milyon kişi HIV virüsü taşıyor ve bu
dünyadaki en yüksek rakamı işaret
ediyor. Geçen yıl Güney Afrika'da
tespit edilen beta varyantı da HIV
virüsü taşıyan birinden gelmiş
olabilir.
3. Ne kadar yayıldı?
Perşembe günü (18 Kasım) itibarıyla, yeni varyantın yeni enfeksiyonlar arasında baskın konuma
gelmekte olduğu Güney Afrika'da
yaklaşık 100 vaka tespit edildi.
Güney Afrika'daki iki üniversitede
gen dizilimi enstitülerini yöneten
biyoinformatik profesörü Tulio
de Oliveira'ya göre, ilk PCR test
sonuçları, Çarşamba günü Güney
Afrika'nın Johannesburg'u da kapsayan bölgesinde rapor edilen
bin 100 yeni vakanın yüzde
90'ının yeni varyanttan

kaynaklandığını gösteriyor. Komşu
ülke Botsvana'da, yetkililer Pazartesi günü, aşıları tam olan kişilerde
dört vaka tespit etti. Hong Kong'da,
Güney Afrika'dan gelen bir kişide
bu varyanta rastlandı ve diğer bir
vaka bir otel odasında karantinaya
alınan bir kişide tespit edildi.
Tulio de Oliveira, Twitter mesajında, "Bu yeni varyant, B.1.1.529,
çok hızlı yayılıyor görünüyor. 2
haftadan az bir sürede, bu varyant,
Güney Afrika'daki yıkıcı Delta dalgasının ardından tüm enfeksiyonlarda baskın konuma geçiyor" dedi.
4. Nasıl tepki verildi?
Yeni varyant haberi Cuma günü
piyasaları sarstı. Seyahat ile ilgili
hisse senetleri Asya piyasalarında,
bu varyantın seyahatleri olumsuz
etkileyeceği beklentilerine bağlı olarak, en fazla düşen hisseler
arasında yer aldı. Genelde güvenli
liman olarak görülen Japon yeni
dolar karşısında yüzde 0,6 değer
kazanırken, Güney Afrika randı
son bir yılın en düşük seviyesine
indi. İngiltere altı Afrika ülkesinden uçuşları geçici olarak durdurdu ve diğer ülkeler de İngiltere'yi
izledi. Singapur son 14 günde
Güney Afrika ve komşu ülkelerden
gelenlere kısıtlama getirdi. Avustralya, durum daha kötüye giderse,
Afrika'nın güneyindeki ülkelerden
gelenler için sınır kurallarını sıkılaştırabileceğini kaydederken,
Hindistan, Güney Afrika,
Botsvana ve Hong
Kong'dan gelenleri
daha yakından inceleyeceğini duyurdu.
5. Ne kadar
endişe verici?
Bu konuda bir
şey söylemek için
erken. Dünya Sağlık
Teşkilatı (WHO),
yeni varyantın
elde hazır
bulunan
100'den az
tam gen
dizilimi
olduğunu ve

Ursula von der Leyen

bundan dolayı bu varyant üzerinde çalışmanın ve aynı zamanda
eldeki aşıların bu varyanta karşı
ne kadar etkili olduğunu belirlemenin zaman alacağını kaydetti.
Virüsler sürekli mutasyona uğrar
ve bu değişiklikler bazen virüsü
daha zayıf hale getirir ya da bazen
bunları antikorları
aşma ve insanlara bulaşma
konusunda daha
güçlü
kılar.

6. Bundan sonra
neye bakılmalı?
Dünya Sağlık Teşkilatı Cuma
günü B.1.1.529'u görüşmek ve
bunun resmi olarak endişe verici
bir varyant olup olmadığına karar
vermek üzere bir toplantı çağrısında bulundu. Eğer bu varyant bu
şekilde tanımlanırsa, Dünya Sağlık
Teşkilatı'nın isimlendirme şemasına göre bir Yunan harfi alacak ve
bu harf muhtemelen "nu" olacak.
Hükümetler de bu varyanta karşılık
muhtemelen sınırlarda tedbirleri
artıracak ve seyahat kontrollerine
gidecek.
7. Avrupa’da
Güney Afrika kısıtlamaları
Yeni varyant nedeniyle Avrupa’da bazı ülkeler seyahat kısıtlamaları getirdi. İngiltere, 6 Afrika
ülkesini, Kovid-19 salgınıyla
mücadele kapsamında oluşturduğu
seyahat listesinde "kırmızı listeye"
alırken Almanya da Güney Afrika’dan sadece Alman vatandaşlarının taşınmasına izin vereceklerini
duyurdu.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula
von der Leyen, salgında
4'üncü dalganın başladığını belirterek,
aşılama sürecinin daha
da hızlandırılması
gerektiğini söyledi.
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DÖVIZ ALANLAR HAKKINDA
INCELEME BAŞLATILDI
Capital, Ekonomist ve StartUp
dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde “Global
Ekonomi: Daha İyi Bir Gelecek Mümkün Mü?” oturumu gerçekleştirildi.
Uluslararası Finans Enstitüsü CEEMEA Araştırmaları Başkanı Uğraş
Ülkü’nün moderatörlüğündeki panele
TEPAV Kurucu Direktörü Dr. Güven
Sak, Oxford Üniversitesi Küreselleşme
ve Kalkınma Profesörü Ian Goldin
ve London Business School Ekonomi
Profesörü Linda Yueh katıldı.

Oxford Üniversitesi Küreselleşme
ve Kalkınma Profesörü Ian Goldin,
“Pandemiyle küresel ekonomi Asya-Pasifik’e kaydı. Çin büyüyor, Singapur, Endonezya gibi ülkeler atılım
yapıyor. Ancak Avrupa ve Amerika’da
durum böyle değil. ABD buna nasıl
cevap verecek? Çin’in yükselişinden
rahatsız olduğu ve güç kayması yaşandığı net bir şekilde görülüyor. ABD
tarafında artan bir milliyetçilik var
ve bu aradaki gerilimi de büyütüyor.
Belki de yeni bir soğuk savaşa sebep

olabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Doğan Yatırım Bankası sponsorluğunda gerçekleşen “Global Ekonomi:
Daha İyi Bir Gelecek Mümkün mü?”
oturumunda tüm dünyada yaşanan

“KÜRESEL EKONOMI ASYA’YA KAYIYOR,
YENI BIR SOĞUK SAVAŞA SEBEP OLABILIR”

Capital, Ekonomist ve StartUp
dergileri tarafından düzenlenen
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde “Global Ekonomi: Daha İyi Bir Gelecek
Mümkün Mü?” oturumu gerçekleştirildi.

Uluslararası Finans Enstitüsü
CEEMEA Araştırmaları Başkanı
Uğraş Ülkü’nün moderatörlüğündeki panele TEPAV Kurucu Direktörü
Dr. Güven Sak, Oxford Üniversitesi
Küreselleşme ve Kalkınma Profesö-

rü Ian Goldin ve London Business
School Ekonomi Profesörü Linda
Yueh katıldı.
Oxford Üniversitesi Küreselleşme
ve Kalkınma Profesörü Ian Goldin, “Pandemiyle küresel ekonomi
Asya-Pasifik’e kaydı. Çin büyüyor,
Singapur, Endonezya gibi ülkeler
atılım yapıyor. Ancak Avrupa ve
Amerika’da durum böyle değil. ABD
buna nasıl cevap verecek? Çin’in
yükselişinden rahatsız olduğu ve güç
kayması yaşandığı net bir şekilde
görülüyor. ABD tarafında artan bir
milliyetçilik var ve bu aradaki gerilimi de büyütüyor. Belki de yeni bir
soğuk savaşa sebep olabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Doğan Yatırım Bankası sponsorluğunda gerçekleşen “Global Ekonomi: Daha İyi Bir Gelecek Mümkün
mü?” oturumunda tüm dünyada yaşanan son konjonktürel gelişmelerin
ekonomideki paydaşlar için strateji
belirlemeyi daha da zorlaştırmasıyla
belirsiz geleceğe dair stratejilerin
neler olması gerektiği konuşuldu.

BAKAN GÜL: FINANS MAHKEMELERI KURULUYOR
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, 2022 yılı bütçesine ilişkin konuştu.
Bakan, Gül tutuklamaya itiraz
konusunda alınan kararı duyurdu.
Gül'ün açıklamasına göre 1 Ocak
2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza Asliye Ceza Mahkemesi
hakimleri bakacak.
Gül, "İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde toplam 8 bin 127 kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. 4 bin 607 kişi hakkında da
soruşturma işlemi yapılmıştır. 2022

yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kuracağız" dedi.
Bakan Gül ayrıca, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıkladı.
İnsan Hakları Eylem Planı'na da
değinen Gül, "İnsan Hakları Eylem
Planı iki yıllık uygulama dönemine
yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani
yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız" diye konuştu.
Bakan, Gül tutuklamaya itiraz
konusunda alınan kararı duyurdu.
Bakan Gül'ün açıklamasına göre 1
Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuk-

lamaya itiraz Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri bakacak.
Bakan Gül, yargıda siyasallaşma
tartışmalarına ilişkin de "Yargı ele
geçirilecek bir mevzi değil, asla el
değmeyecek bir mercidir" vurgusu
yaptı.
Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden
itibaren tutuklamaya itiraza asliye
ceza mahkemesi hakimleri bakacak"
ifadelerini kullandı. Gül devamında,
"2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na bir adliye kuracağız" diye
belirtti.

son konjonktürel gelişmelerin ekonomideki paydaşlar için strateji belirlemeyi daha da zorlaştırmasıyla belirsiz
geleceğe dair stratejilerin neler olması
gerektiği konuşuldu.

BAE TEKNOLOJI
BAKANI CABIR:
İŞ BIRLIĞI VE
YATIRIM IÇIN HAZIRIZ
Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) Endüstri ve İleri Teknoloji
Bakanı Sultan el-Cabir, Türkiye ve
BAE ilişkilerini değerlendirdi.
Cabir, ziyaretin temel amacının, ticareti, iş ortaklıklarını
geliştirerek ve başarılı sürdürülebilir yatırımları güvence altına
alarak ekonomik değer yaratılmasını desteklemek olduğunu
vurgulayarak "BAE ve Türkiye,
bölgedeki en dinamik iki ekonomiye ve topluma sahiptir. İkimiz
de farklı kültürlere sahibiz, ikimiz
de ekonomik yola odaklandık ve
ekonomik sürecin sürdürülebilir
bir geleceğin anahtarı olduğuna
inanıyoruz." dedi.
Yeni bir döneme işaret eden
Cabir, “İki ülkenin de çok güçlü
ortak temelleri var. Bunu geliştirebiliriz ve geliştirmeliyiz. Daha
fazla iş birliği ve daha fazla yatırım için yeni yollar belirleyerek
başarılı yatırımları geliştirmeye
hazırız. Elbette bu enerji, sağlık,
gıda, tarım, lojistik, limanlar,
ulaşım, sanayi, imalat, altyapı,
finans ve sermaye piyasalarını,
teknoloji, turizm, kültür ve daha
fazlasını kapsıyor. Ayrıca iklim
değişikliği, enerji, gıda ve su güvenliği gibi küresel sorunları ele
almak için ortaklıklar kurmayı da
amaçlıyoruz. Bildiğiniz gibi, BAE
Türkiye'nin en büyük bölgesel
ticaret ortağıdır. BAE'nin Türkiye'ye ihracatı 2019'dan 2020'ye
kadar yüzde 110'dan fazla arttı ve
toplam ticaret yüzde 21 artış gösterdi. BAE, son 5 yılda çoğunlukla
Türkiye'nin ulaşım, yenilenebilir
enerji ve turizm sektörlerine yatırım yaptı.” dedi.

2 - 8 Aralık 2021

20

yorum

İdman ve Spor Kelimelerinin
İştikak Bilgisi veya Etimolojisi Çevresinde -IXOsman Temiz
Kıta Avrupası Tarihine 8. ve 11.
yüzyıllar “Viking Çağı” olarak kaydedilmiştir. Tüccar, kâşif, daha doğrusu korsan-savaşçı, diğer bir ifadeyle de yağmacılar olarak da tarih sahnesinde yerini alan Vikingler, süreç
içerisinde Kıta Avrupası’nı da aşarak
Kuzey Atlantik Adaları ve Kuzey
Amerika’nın kuzeydoğu kıyılarına
kadar etkili olmuşlardır. Birçok köy
ve kasabayı istila ettikten sonra ilk
büyük saldırılarını Amerika’nın kuzeyindeki liman şehri Portlan’a yapmışlardır. Bu Portlan (Port-lan!) kelimesi üzerinde bir sonraki bölümde
durmak icab edecektir. Çünkü Port
kelimesi, sporun etimolojisinin doğumunda en önemli kelime olarak
durmaktadır. Bilgisayar diliyle söylersek, adeta bir tür “veri tabanı” gibi
durmaktadır… Hemen belirtelim ki,
savaşçı bir topluluk olan Vikinglerin
en önemli özelliklerinden biri de,
döneminin muhteşem denilebilecek
gemilerine sahib olmalarıydı…
7. yüzyılın son demlerinde tıpkı
Gotlar gibi bir anda ortaya çıkan Vikinglerin nereden geldikleri ve kim
oldukları hala tam olarak bilinmemektedir. Bu bir sır olarak kalmıştır.
İzbandut gibi güçlü ve kuvvetli, iri
yarı ve sert savaşçı görünümlerinden
dolayı haklarında çeşitli spekülatif
değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Meselâ uzun yıllar boyunca İskandinavya’daki buzullarla kaplı mağaralarda saklanan ve canavar gibi
yaşayan “mağara insanı” oldukları
dahi düşünülmüştür. Bulundukları
yerden denizlere açılıp kıyı şeridindeki yerleşim bölgelerine doğru
ilerledikçe birçok köy ve kasabanın
talan edilmesine ön ayak oldular ve
süreç içerisinde en nihayet Britanya
adasını kendilerine yurt ve mesken
edindiler.
Sıradışı bir not: Kadim bir bilgi
halinde söylersek, mesela Hazret-i
Mehdî Aleyhisselam ve Deccal-i
Lain hakkında zaman zaman bir
mağarada olduklarına dair bir bilgi
paylaşımına yer verilir ve bu paylaşımlarda, zamanı gelince Allah’ın izniyle içinde saklandıkları mağaradan
zuhur edeceklerine dair spekülatif
değerlendirmelerde bulunulur. Sonda söyleyeceğimizi biz burada başta
söyleyelim. İBDA Mimarı, “Bilgem”,
“Sevgilim” veya “Üstadım” şeklinde
tazimde bulunduğu Büyük Doğu
Mimarı Üstad Necip Fazıl’ı, Esseyyid
Abdülhakîm Arvasî Hazretleri ile
kendisi arasında bir nevi “Berzah”

kabul eder. İBDA Mimarı, Üstad’ı
tarafından “Başbuğ Veliler Ordusu’nun 33.sü” veya “Veliler halkasının sonuncusu” olarak mühürlendiği
Esseyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri’ni “Arvasî” soyadı üzerinden
çeşitli şekillerde değerlendirmeye
tabi tutarken, Arvasî kelimesini çok
defa “dağ” manası ile de örtüştürmektedir. İBDA Mimarı’nın kanaatimce dikkat çekmek istedikleri nokta, “Nakşi sırrıdır kavgam” mottosu
üzerinden söylersek, Allah Resulü’nün biricik dostu, yani “Yâr-ı Gâr:
Mağara Dostu”, Hazret-i Ebu Bekir
(R.A.)’e “Sevr Mağarası”nda talim
buyurdukları “Hâfî Zikir”, dolayısıyla
da “Hidayete eren” veya “Hidayete
vesile olan” manası çerçevesinde,
doğrudan doğruya Mehdiyyet ile
ilgili olduğu çok açıktır. Bu mânâdan
olarak, Büyük Doğu Mimarı Üstad
Necip Fazıl’ın niçin Efendi Hazretleri’ni “Veliler halkasının sonuncusu”
olarak mühürlediği ve yine İBDA
Mimarı’nın niçin “Sona geldik, en
sona” sözünü sıkça tekrar ettiği ve
hattı zatında, “Batının zahire çıktığı
bir zaman dilimine girdik” dediği ve
yine niçin “Hazret-i Mehdî Aleyhisselam’ın gölgesi Ümmetin üzerine
düşmüştür” sözünü söylemek ihtiyacı duyduğu şimdi daha iyi anlaşıl-

maktadır. Piyasanın “üstün idrak” (!)
şövalyeleri bir dağın içinden çıkıp
gelecek olan Deccal ve Mehdî beklemeye devam edebilirler. Tam 15 asır
oldu, her asrın ya başında, veyahut
da sonunda ha geldi ha gelecek!
Not: İzbandut: Ürkütücü görünüşlü iri kıyım adam; haydut,
korsan, eşkıya. İtalyanca sbandito
(haydut) sözünden gelmektedir.
Bir zamanlar Rum korsanlarına da
izbandut deniliyordu. İspanyolca ve
Portekizce bandido, Macarca bandita, Lehçe bandyta, Gürcüce banditi,
Almanca bandit; Rusça, Slovence,
Bulgarca bandit, Norveççe banditt
diye ifade ediliyor. İzbandot, izbandut veya ızbandut şeklinde de dile
getirilmektedir. İtalyanca sbandito
sözünün önüne sesli harf getirilerek
İsbandit(o) denilmiş, zamanla izbandut, ızbandut veya izbandot olarak
telaffuz edilmiştir… Batı Dillerindeki “ban” kök kelimesi, “yasak” oluşu,
“kanun dışı”lığı, bir başka ifadeyle
de “yoldan çıkmış”lığı belirtmektedir. Sosyal medya hesaplarında sıkça
duyulan tabirlerden birinin de “banlamak” şeklinde olduğu malumdur…
İtalyanca sbandato (yoldan çıkmış)
ve sbandare (yoldan çıkmak) sözleri
bulunmaktadır. Kürtçe izbandot (iri
cüsseli adam) sözü, Türkçe üzerin-

den İtalyanca sbandito (haydut) kelimesinden alınmadır. Halk arasında
dile getirilen zebella (çok iri yarı
veya iri kıyım kimse) kelimesinin
zebani (iri cüsseli cehennem bekçisi)
kelimesiyle birlikte “izbandut”la bağlantısı olabilir. Bandit (haydut, eşkıya) kelimesi Germenceden yayılmış
olabilir. (1)
Gust Must’un “Spor kelimesinin
kökeni henüz tam olarak bilinmemektedir” tespiti dikkate alındığında, dolayısıyla da Gotlarla içiçe bir
keyfiyette temayüz eden Vikingler
hakkında, “sanatçı eserinden daha
dikkate değerdir” çerçevesinde bir
değerlendirme yapmak icab ettiğinde, mesela “sporcu” veya “vücudu
sporcuya benzer bir biçimde, iyi
gelişmiş olan” mânâsına “sportmen”
mânâsını da mündemiç izbandut kelimesi, sporun menşei hakkında bize
ufuk açıcı bir fikir verebilir. İzbandut
kelimesinin, bugünkü anlamının
dışında, sportmen kavramından çok
farklı bir mânâda gözükmesi, dönemin şartları açısından da çok anlaşılmaz değildir. Nitekim Robert Hessen’in malum tespiti halinde, “spor
kelimesi Gotik İncil çevirisinde geçen çok eski bir Almanca kelimedir
ve bugün de aynı anlamı taşımaktadır” sözlerinin hemen yanı başında,

kitab

mesela spor kelimesinin kökenine
dair, “açık havaya duyulan özlem,
bedenî yetkinlik için gösterilen çaba,
Anglo-Norman ırkının haz duyduğu en derin Germen içgüdüleridir”
tespiti ne demek istediğimizi daha
bir açık etmektedir. Bu arada, içinde
yaşadığımız yeni zaman ve mekânda, tez keyfiyetini haiz bir noktada
mevzuun nerede düğümlendiğini
göstermesi bakımından, burada çok
kıymetli bir bilgi ile karşı karşıya kaldığımızı da söylemek isterim. Daha
düne kadar, mesela Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasındaki “Akıncı”
kavramının süreç içerisinde Barbaros Hayrettin Paşa’nın gazaları üzerinden “Barbar” nitelemesi ile karşı
karşıya kalması bir yana, günümüz
dünyasında mesela “İstikbal İslamındır” mutlak müjdesine yataklık
eden “Yürüyen Büyük Doğu: İBDA”
ruh ve fikir sisteminin mücessem bir
hale getirilmesinde, mesela “Başyücelik Devleti” mücadelesinin bayraktarlığını yapan Büyük Şahid İBDA
Mimarı Mütefekkir Kumandan Salih
Mirzabeyoğlu’nun şahsında “Akıncı”
kavramına yüklenen mânâ, üzerinde
bulunduğumuz mevzuun lübbünü
ele veriyor olması bakımından dikkate değerdir. İBDA Mimarı, isim
babası olduğu “Akıncı” kavramını
sadece günümüz dünyasına taşımakla kalmadı, “Aşina olunan kalıplar
üzerinden aşina olunmayan mânâların verilmesi” esprisine de uygun
olarak, “Akıncı” kavramına yepyeni
bir muhteva zenginliği kazandırmış
ve adeta, suret ve mânâ dualitesini
ortadan kaldırarak, “Vahdaniyyet” ve
“Ehadiyyet” çerçevesinde söylersek,
diğer bir ifadeyle de bizzat İBDA Mimarı’nın şahsında tecelli eden “Berzah” hakikati çerçevesinde söylersek,
“Suret mânânın aynıdır” hakikatini
madde ve mânâ olarak meydan yerine taşımıştır. Bu mevzuya, mevzuun
finali olarak ele almayı düşündüğümüz “Akıncı Spor” kavramı üzerinden tekrar değinilecektir.
Sıradışı bir not: İBDA Mimarı’nın
eserlerinde sıkça tekrar edilen “iri
cüsseli adam” ifade kalıbı çok defa
Efendi Hazretleri ile örtüşen bir
mânâda da kullanılmaktadır. Tam da
bu noktada, meselâ eşkıya veya haydut manasına izbandut kelimesinin
anlam genişlemesi üzerinden kabadayı kelimesi ile de örtüştürülmesi
pek mümkün gözükmektedir. Bu
çerçeveden olarak, meselâ “kendinden zuhur” hikmeti üzerinden söylersek, meselâ bizim Mehdî dediğimiz “beklenen kahraman”ın özellikle
de Hıristiyan-Yahudi Batı kültür ve
yaşayışı çerçevesinde Deccal olarak
karşılanması çok ilginç olsa gerektir.
Bu arada, kendisini Efendi Hazretleri’nin “Faal Eli” olarak takdim eden
İBDA Mimarı’nın nesep itibariyle de
“Horoz: Hurus: Hüsrev: Hükümdar”
keyfiyetinde bir “Kabadayı” olduğu
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Vikingler hakkında,
“sanatçı eserinden
daha dikkate değerdir”
çerçevesinde bir
değerlendirme yapmak
icab ettiğinde, mesela
“sporcu” veya “vücudu
sporcuya benzer bir
biçimde, iyi gelişmiş
olan” mânâsına
“sportmen” mânâsını
da mündemiç izbandut
kelimesi, sporun menşei
hakkında bize ufuk
açıcı bir fikir verebilir.
İzbandut kelimesinin,
bugünkü anlamının
dışında, sportmen
kavramından çok farklı
bir mânâda gözükmesi,
dönemin şartları
açısından da çok
anlaşılmaz değildir.

hakikati bir yana, çok iyi bir boksör
olduğunu da bu arada söylemiş olalım!
Parantezi kapatalım ve mevzuumuza kaldığımız yerden devam
edelim.
Viking kelimesinin kökeni eski
Norsça “dere” mânâsına gelen “vik”
veya eski İngilizcede “kamp” mânâsına gelen “wic” kelimesinden türetildiği düşünülmektedir. Hint-Avrupa dil ailesinden eski Norsçadan
türemiş bir Kuzey Germen dili olan
İsveççe (Svenska)’de ise “vik” kelimesi, “koy” mânâsına gelmektedir…
İngilizcede fiilleri masdar haline getiren “-ing” eki aynı zamanda bizzat
İngilizleri de ifade etmektedir. Buradan hareketle denilebilir ki, Viking
kelimesi aslında “dere, ırmak, nehir,
deniz” vs. gibi yerlerde liman özelliği
gösteren koylarda kamp kuran “insanlar” olarak İngilizleri ifade etmek
üzere kullanılmış olabilir (mi?).
Goth (Gothanes) kelimesinin “İnsanlar” mânâsına geldiğini ve ayrıca,
Germen ve Alman kelimelerinin
“köken” mânâsına geldiğini de burada hatırlatmakta fayda var.
“Yağmacı” mânâsını mündemiç
“Vikingr” kelimesinin erken dönem İskandinav dillerinde “korsan”
mânâsına geldiği sözkonusudur.
Yukarıda “vik” kelimesinin “koy”
mânâsında olduğuna işaret etmiştik.
“İngr” kelimesinin ise İtalyancada, dolayısıyla da Latincede “giriş”
mânâsında olduğu dikkate alındı-
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ğında, “yağmacı” mânâsına olan
“Vikingr” kelimesinin “koya giriş”,
dolayısıyla da “limana giriş” mânâsına “korsan” ifadesiyle de ifadelendirilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.
Ne oldukları, kim oldukları ve nereden geldikleri tam olarak belli olmayan, belki de kendilerini her daim
takiyye kültürü üzerinden gizlemek
zorunda kalan, dahası belki de lanetlenmiş Yuda Nesebi Yahudi olduklarını gizleyen bir topluluk oldukları
dahi düşünülebilir. Bu kanaatimiz,
tıpkı dünyada iken “dünyadan dünyaya sürgün” edilen Cin taifesinde
olduğu gibi, çok defa “Peygamber
katili” olduklarından Allah tarafından lanetlenen Yuda Nesebi Yahudi’nin de dünyada iken “yeryüzüne
sürgün” edildikleri üzerinden daha
bir anlamlı olmaktadır. Dünden
bugüne, özellikle de başta Osmanlı
İmparatorluğu olmak üzere, pek
çok İmparatorluğun sonunu getirip
kendi emellerine uygun bir “dünya
düzeni” kurmak adına iki dünya
savaşıyla doymayıp bir üçüncüsüne
yelken açan bugünkü İngiliz ve Yahudi Sermayesi ortaklığı, bizim bu
kanaatimizi daha da perçinlemektedir. Gün gelir, İBDA Mimarı’nın
bir tespiti hâlinde, “Bâtının zâhire
çıktığı bir zaman dilimine girdik”
sözü üzerinden “bâtın zâhir olur” ve
tıpkı Gotların varisi Vizigotlar (Tervingi)’da olduğu gibi, İngilizlerin de
hem Vikinglerin varisi oldukları ve
hem de Yuda Nesebi’nden bir demet
lanetli oldukları ayan beyan ortaya
çıkar. Kimbilir!..
Vikingler Kıta Avrupası'ndan ayrı
olarak, İskandinavya'nın bazı bölgelerinde kabileler halinde yaşamaktaydılar. Bugünkü İngilizlerin derin
psikolojisini hatırlatan durumlar!..
Başlangıçta Vikingler’in düzenli bir
orduları yoktu. Buna karşın kadın
erkek her bir Viking tam bir asker
gibi yetiştiriliyordu. Vikingli kadınlar hem orduda ve hem de yönetimde eşit haklara sahibtiler. Bu tarz bir
anlayış, Kıta Avrupası halkları için
çok da alışılagelmiş bir durum değildi. Vikingler hakkında en eski bilgiler Ahmed İbn Fallad'ın seyahatnamesinde geçer. Ahmed İbn Fallad
eserinde Vikinglerin korkutucu bir
şekilde iri yarı ve güçlü oldukları
yazılıdır… Vikinglerin iri yarı veya
izbandut olmaları savaşlarda gayet
tabii ki de kendilerine büyük bir
avantaj sağlıyordu. İskandinavya'dan
gemileri ile gelip Rusya'ya yerleşen
Vikingler, kürek çeken anlamına da
gelen “rus” ismini de Rusya’ya verdiler. Dünden bugüne Rusların niçin
bir Yahudi finosu gibi vazife gördüklerinin ipuçları da burada olabilir.
Kıta Avrupası’nda birçok kelimenin kökeni Vikinglere dayanmaktadır. Gemileri ile ünlü Vikingler hızlı
ve dayanıklı gemiler inşa etmişlerdir.
Uzun gemilerin üzerine oyularak

yapılan hayvan başları ise en çok
dikkat çeken özelliklerindendi. Bu
savaşçı halk ikili ilişkilerdeki sorunlarını düello ile çözerlerdi. Rusya ile
özdeşleşen “Rus Ruleti” ve Amerika
ile özdeşleşen “Kovboy Düellosu”nun eski bir Viking geleneği olduğu
pekâlâ düşünülebilir. Dünden bugüne topyekûn dünya insanını anlaşmalı olarak haraca bağlayan, dahası
sanki birbirlerine düşmanmış gibi
davranarak dünyanın sevk ve idaresinde “denge amili rolü”nü layıkı
veçhile oynayan, yerine getiren Amerika ve Rusya’nın aslında çok daha
derinde niçin ortak hareket etmek
kabiliyetinde oldukları, Vikingler
üzerinden daha bir anlaşılır olmaktadır. Günümüze bakan veçhesiyle,
mesela Suriye özelinde söylersek, her
iki devletin sanki birbirine düşmanmış gibi davranmaları, aslında daha
derinde ortak hareket ettikleri ve
bunun da derinliğinde, Yuda Nesebi
Yahudi’nin “Arz-ı Mevud: Mekânda
vaad edilmiş topraklar” üzerinden
Deccaliyyet misyonunun icra edildiği pekâlâ görülebilir. Kapitalizm ve
Komünizmin son ve som demlerini
yaşayan olarak, mesela Liberalizmin
serbest piyasa ekonomisine yelken
açıp, iki zıt kutbu (Rusya ve Amerika), “Zıtların Birliği” şeklinde Çin’de
cemetme teşebbüsü, Deccaliyyet’in
son numarası olarak görülebilir. Yaradılış itibariyle, kalb hakikatinde bitişik tez keyfiyetini haiz ruh kutbunu
temsil eden Mehdiyyet karşısında,
bizzat antitez keyfiyetini haiz nefs
kutbunu temsil eden Deccaliyyet,
ruhun yerine kendisini ikame edip
tez olmak istemekte ve bundan dolayı da kendi içinde tez ve antitezini de
oluşturmak istemektedir. Bu istektir
ki, kendisini kalb hakikati yerine
koymayı beraberinde getirdiğinden,
ister istemez Allah’a ortaklık (Şirk!)
iddiasını da beraberinde getirmektedir. “Her şeyin Allah’ın veçhine karşı
helakta olduğu” mutlak hakikati
dikkate alındığında, Deccaliyyet’in
son kertede kendisini helak olmaya
doğru taşıdığı çok bariz bir şekilde
ortaya çıkmaktadır. Mehdiyyet’in
temsil iddiası “İlahlaşmak” değil,
“İlahîleşmek” olduğundan, her türlü
kazanan taraf olarak varlık kazanacaktır. Hal böyle olunca, istikbale
sarkan yönüyle, meselâ 21. Yüzyıl
dünyasında sporda “Modern Spor”
kavramının yerini “Akıncı Spor”
kavramına bırakacağını, bırakmak
zorunda kalacağını şimdiden söyleyebiliriz. Allah Büyük!
Dipnot
http://aksozluk.org/izbandut

Şair-Bedî idrakı… Estetik idrakı,
güzel ve güzellik idrakı… İster
“biçim ve keyfiyet”, ister “hasselerimize”, “akıl”a, “ruh”a ait ilgisinden
başlayarak üzerinde durduğumuz
“estetik”, her şeyden önce varlığını
APAÇIK bildiğimiz bir vakıadır,
bedihî bir hakikattir…
Bedî-Müsaade ederseniz, Büyük
Doğu Mimarı’na ait “Altın Çiviler”den bir hatırlatma yapmak istiyorum: Bedî idrakı, içinde akıl ve mantığın pek az, seziş ve bedaet hissinin
pek çok olduğu bir mevhibe… Allah
onu ruhumuza öylesine nakşetmiştir
ki, adeta doğru ve iyinin en dakik terazisi ve nizam âleti olarak kalbimizde ayrı bir göz teşekkül etmiştir…
Şair-“Bedahet” için İBDA’nın diğer eserlerinde söylenenler, “güzellik
bedaheti”ni de “iyi-doğru-güzel”in
tek bir hakikatte birleştiği yerden değerlendirebileceğimizi gösteriyor….
Bedahet; kalbe birdenbire inen his…
İmân; herşeyden önce bedahet davası… İnsanın yaptığı; insana yüklenmiş olarak Allah’ın dediğidir….
Kâfir de memur olduğu iş üzerinde;
tersinden gerçekleştirici… Bedahet;
karışık bir dava…
Bedî-Bu çerçevede, “güzellik
bedaheti”nin de, hakikatin hakikati
olarak gösterilmesi gerekir… Bilmeden bildiğimiz ruh’a ait bir fakülte
olan “güzel” için söylediğimiz,
“varlık, güzel nisbeti bir harman!”
ifâdesi, bir bedihî hakikat olarak ve
“nisbet” gözönünde tutulursa, “güzelin tonları”, “dereceleri”, “zevke göre
değişimi” içinde görünür… Aslolan
güzellik; çirkinlik, araz… Ve “az

güzel”, “çok güzel” davası…
Şair-“Çirkinlik”in araz oluşunu,
büyük şair Shakespeare’in şu sözünden kavrayabiliriz: Hakikate mutlak
aykırı bir söz söylemek mümkün
değildir!
Bedî-Şimdi… Güzel, sanat eseride gizlenmiş bir değer değil, açık bir
niteliktir, fakat onun kavranışının,
“hadiseye yanaşan insan şuuru”
meselesiyle ilgisi vardır… Güzel,
sanatların hangisiyle belirtilirse belirtilsin, kendi içinde yeten bir değer
tipidir; ve, kendi kendisi için olmanın hakikati çerçevesinde anlaşılmak
üzere kendi kendinin amacıdır…
Şair-“Bedî idrakı”nın kültürle
alâkasna da değinmek gerekir…
Güzel’in anlaşılması, btün sanatlara ait bir genellikle ifade edersek,
her birine ait güzel ve estetik dilin
kavranişiyle ilgilidir ki, bu da bir
kültür seviyesidir… Sanat eserlerini
ilk okuyuş, dinleyiş ve seyredişte,
sanatkârın ifade etmek istediği
mânâ, gayet ve ideali herkes kolayca
kavrayamaz… Bu itibarla, sanatın
hemen her çeşidinde izlenöiş olan
amaçları ve ruhu kavrayarak bir
estetik haz alabilmek için, yalnız
estetik eğitim değil, aynı zamanda
mücerret tefekküre kadar uzanan
türlü ilimlerin kültürüyle bezenmiş
bir beyne ihtiyaç vardır…
Devam edecek…
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf: 80, 82.
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Portre: Bedreddin Simâvî
Abdulkerim Kiracı
Günümüzde belli kesimlerce dînî
rolünden soyutlayıp sırf isyanlarının
öne çıkarıldığı tartışmalı bir âlim tipi
olan Bedreddin Simâvî, Edirne’de
1359 yılında doğmuş ve ömrünü tüm
İslam dünyasını gezerek yaşamıştır.
Her gittiği yerde saygıyla karşılanmış
ve birçok âlimle bir araya gelmiştir.
Fıkıh, kelam, felsefe, tasavvuf ve
matematik gibi ana ilimlerde tahsili
olan Bedreddin Simavi müstesna bir
şahsiyettir. Biz siyasi hayatını bir tarafı bırakıp onun daha çok ilmi şahsiyetine odaklanmak istiyoruz. Şeyh
Bedreddin, İslâmî ilimlerden bilhassa
fıkıh ve tasavvufta temayüz etmiştir.
Gerek eserleri gerekse hakkında yazılmış diğer kaynaklar onun fıkıhta
sadece ansiklopedik bilgi sahibi ve bir
aktarıcı olmayıp aynı zamanda müctehid derecesinde bir âlim olduğunu
göstermektedir. Fakat o asıl ününü
siyasî faaliyetleri yanında tasavvufî
ve felsefî görüşleriyle yapmıştır. Zikir, riyâzet, mücahede vb. tasavvufî
uygulamalara büyük önem vermiş,
Mısır’da tasavvufa intisap etmesinden
sonra kendisi de böyle bir hayat yaşamaya itina göstermiştir. Şeyh Bedreddin’e göre fikir ve nazar yolu yani
felsefe ve kelâm eşyanın hakikatini
ve Tanrı-âlem-insan ilişkisini tam
olarak idrakten uzaktır. O tasavvufî
keşfin de ancak Allah’a yönelme, kalbin arındırılması ve peygamberlerin
yolundan gitmekle gerçekleşebileceğini belirtir.
Şeyh Bedreddin vahdet-i vücûd
çizgisinde bir mutasavvıftır. Ona göre
her türlü sınırlamaların ötesinde sırf
ve gerçek varlık (vücûd) Allah’tır.
Allah ne küllî ne de cüz’î bir varlıktır;
çünkü küllî kavramı O’nun bir cüzünün olduğu, cüz’î kavramı da O’nun
bir küllîsinin bulunduğu fikrini doğurmaktadır. Oysa Allah bu türlü alâkalardan münezzehtir. Hak’ta zuhûra
bir meyil vardır; bu sebeple, “Ben
gizli bir hazine idim; bilinmek istedim ve bilineyim diye halkı yarattım.”
buyurmuştur. Bu da gösteriyor ki
yaratma O’nun zuhûrundan başka bir
şey değildir. Gerçek varlık Hakk’ın
varlığından ibarettir; eşyadaki başkalık ve zıtlıklar zuhûrun mertebeleri
dolayısıyla nisbî ve itibarîdir. Her şey
Hakk’ın zâtında ve Hakk’ın zâtı her
şeydedir ve O’nun zâtı her bakımdan
vâcibdir.
Allah’ın kendileriyle tecelli ettiği eşya (mezâhir) sûreti itibariyle
mümkin ve hâdis, hakikati itibariyle
vücûd-ı mutlak ve vâcibdir. Çünkü
görünür eşyada tecelli eden ve görünür olan (zâhir) Allah’tır. O bazı

Bedreddin Simâvî'ye atıfla çizilen bir resim...
mutasavvıfların hulûl ve ittihad yolundaki iddialarına da karşı çıkmıştır.
Çünkü hulûl ve ittihad kavramları
iki ayrı varlığı hatıra getirmektedir,
oysa varlıkta yalnız birlik vardır;
âlem Hakk’ın zuhûrundan ibarettir.
Bu açıdan o mutlak ve biricik varlığın
Hak’tan ibaret bulunduğunu, zâtının
gereği olarak ve muhabbet sâikiyle
Hakk’ın zuhura meylettiğini, mümkün varlıkların bu zuhur sebebiyle ve
Hakk’ın isim ve sıfatları vasıtasıyla
varlık kazandığını, Hakk’ın zâtının
her şeyden münezzeh olmakla birlikte her şeye varlık vermesi itibariyle
eşyanın “ayn”ı olduğunu, varlıkta
göreceli ikilik ve mutlak birlik bulunduğunu, vahdet-i vücûdu en kâmil
tarzda insân-ı kâmilin yansıttığını
ileri sürmektedir.
Şeyh Bedreddin’in eleştiriye konu
olan fikirleri temelde iki konuya, kıyametin ve cismanî haşrin inkârı ile
âlemin kadîm olmasına dairdir. Ona
göre beden çürüyüp toprağa karıştıktan sonra parçaları daha önce olduğu
gibi yeniden teşekkül etmeyecektir.
O cismanî haşr konusunda bedenin
öldükten sonra dört unsurdan meydana gelen terkibinin çözülüp fenâ
bulacağını, bir daha eskisi gibi aynı
terkibin teşekkül etmeyeceğini ve
bedenin ölümle birbirinden ayrılan
her bir parçasının aslına döneceğini,
ardından melekût âleminin cinsinden
bir latif sûrete bürünerek yeni bir
terkibin gerçekleşeceğini ileri sürer.
Esasen o mutlak anlamda beden-ruh
ayırımına da taraftar değildir. Çünkü
insan bedeni aslında ruh, daha doğrusu hak olup sûretlerin birikmesiyle
yoğunluk kazanmıştır. Sûretler or-

Şeyh Bedrettin’in
tasavvuf tarihinde
özellikle en çok
tartışılan eseri olan
Varidât üzerinden
okunan fikirleri
tıpkı İbn Arabi’nin
Füsus’unda olduğu
gibi lehte ve aleyhte
taraftarlar bulmuştur.
Sözgelimi Halvetî
Şeyhi Nûreddinzâde
Muslihuddin, Aziz
Mahmud Hüdâyî,
Ebüssuûd Efendi sert
eleştiriler yöneltirken,
Abdullah-ı İlahî,
Harîrîzâde, Niyaz-ı
Mısrî, İsmail Hakkı
Bursevî müspet
yorumlar yapmışlardır.

tadan kalktıkça insan bedeni letâfet
kazanır ve nihayet bir olan ve ortağı
bulunmayan Hakk’ın kendisi kalır.
Ona göre halkın anladığı mânada
bedenlerin haşri mümkün gibi gözükmüyor.
İkinci eleştiri noktası, müellifin

âlemin sonradan yaratılmış (hâdis)
değil ezelî ve kadîm olduğunu ikrar
ettiği iddiasıdır. “Âlem cins, nevi ve
mutlak şahsıyla kadîm olmakla beraber hâdistir. Fakat bu hâdislik zamana bağlı değil âlemin zatına mahsus
bir hâdisliktir.” ifadesini şerh eden
Nakşibendî şeyhi Abdullah-ı İlâhî’ye
göre bu kilit mesele bazı nüshalarda
yer almamaktadır. Bununla birlikte
müellif bu cümlesiyle âlemin dışta
zuhur etmeden önce Allah’ın ilminde
ezelî ve kadîm olduğunu, Allah’ın
varlık vermesiyle varlık sahasında
göründüğünü, bu anlamda âlemin
hudûsundan bahsedilebileceğini kastetmiştir.
Şeyh Bedrettin’in tasavvuf tarihinde özellikle en çok tartışılan eseri
olan Varidât üzerinden okunan fikirleri tıpkı İbn Arabi’nin Füsus’unda
olduğu gibi lehte ve aleyhte taraftarlar
bulmuştur. Sözgelimi Halvetî Şeyhi
Nûreddinzâde Muslihuddin, Aziz
Mahmud Hüdâyî, Ebüssuûd Efendi
sert eleştiriler yöneltirken, Abdullah-ı
İlahî, Harîrîzâde, Niyaz-ı Mısrî, İsmail Hakkı Bursevî müspet yorumlar
yapmışlardır. Vâridât’a yönelik tepkilerin XIX. yüzyılda da devam ettiği
anlaşılmaktadır. İstanbul’da Vâridât
nüshalarını bulmanın güç olduğunu,
zira Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey’in
insanların inancına zarar vereceği endişesiyle kitabı satın alıp yaktırdığını
söyleyen Ahmed Cevdet Paşa’ya göre
Vâridât, Füsus’u taklit yoluyla yazılmış bir risâledir. Esere hem sûfîler
hem ulemâ tarafından çeşitli eleştiriler yöneltilmiştir.

