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Selâm ve dua ile…
Millet unutmuş veya millete unutturulmuş olabilir; biz sürekli yaptığımız gibi yine hatırlatmaya, kinimizi
taze tutmaya devam edeceğiz. Batıcı
Kemalist rejim merkezine İslâm düşmanlığını alarak inşa edilmiştir ve
bu rejimin banileri doğrudan İslâm
düşmanıdır!
Bunu her fırsatta spor olsun diye
söylemiyoruz! Belki tek tek söylenince hafif görülen melanetleri arka arkaya bütün hâlinde paylaşırsak, bunu
niçin söylediğimiz daha iyi anlaşılır.
Hilâfeti ilga eden, İstiklâl Mahkemeleri kurup şapka giymeyenleri asan,
İslâm harflerini yasaklayan, tekbir,
ezan, kamet, sala ve hutbeyi Türkçeleştiren, hacca ve umreye gidilmesini
yasaklayan, Ayasofya'yı müzeye
çeviren, Müslümanlara zorla gâvur
kisvesi giydirip giymeyenleri de
idam eden, cami ve mescitleri ahıra
çeviren, tekkeleri kapatan, Kur'ân-ı
Kerim basılmasını, öğretilmesi dinî
eğitim verilmesini yasaklayan, vakıfları kapatan, Batılılaşmayı hedef
haline getiren, Allah’tan ve ahlâktan
bahsedilmesinin önüne geçenlerden
etimizle, kemiğimizle nefret ediyoruz. Çünkü elhamdülillah Müslümanız ve bunları bilen bir Müslüman’ın,
bunları yapanların adını duyduğu
anda midesinin kalkmamasına da
anlam veremiyoruz!
Zira İslâm büyüğü Abdülhakîm
Arvâsî Hazretlerinin şu ifadelerini
hatırlatalım: “Bunu bilerekten “habis
rûh”a muhabbet eden kâfirdir. Bilmeyenler, ma'zurdur. Bilmemek ise imkânsızdır; meğerki kör ola. Bunlara
buğz ve düşmanlık büyük ibadettir.”
Tüm bunlar ortada iken, Kemalizmin müesseseleşmiş hâli olan
CHP’ye ve dolayısıyla rejime muhalefet ederek Müslüman Anadolu
halkının teveccühünü kazanıp iktidara gelen AK Parti, 20 senede ruh
ve mânâ imarına dair tek bir adım
atmadığı gibi 15 Temmuz sonrasında
rejime ve bânisine sımsıkı sarılarak
ayakta kalmaya çalışıyor. Bunu yaparken de, Müslümanların itikadıyla
taalluk edecek bir şekilde İslâm düşmanlarına yaveler diziyor, güzelleme-

ler yapıyor. Oysa, “Bir din düşmanının yaptığı bir duvara bile ‘aman ne
güzel’ demekten dolayı kalbe menfî
bir tesir ârız olur. Zira onun fiilini
veya eserini beğenmek, o Allah düşmanının îtibârını yükselteceğinden,
Cenâb-ı Hakk’ın gazabını celbeder.”
Müslüman kisvesiyle Kemalist rejimin gardiyanlığına soyunanlar kör
müdür yoksa bunları görmek işlerine
mi gelmiyor?
Yine ve yeniden anlaşılmaktadır
ki, bir İslâm rejimi kurulmadan başımıza gelecek belanın defi de mümkün olmayacaktır.
Kapağımızda bu meseleyi işledik
Müslümanlara yapılan melanetleri
umursamadan İslâm düşmanlarını
yüceltenlere “Kör müsünüz yoksa
işinize mi gelmiyor?” diye sorduk.
Ömer Emre Akcebe, kapak mevzumuzu “Türkiye’nin Meselesi İktisadî
Mi, İtikadî Mi?” başlıklı yazısında
işledi.
Tarihçi-Yazar Said Alpsoy ile
Kemalist rejimin bu millete verdiği
zararları ve AK Parti iktidarının her
geçen gün Kemalizm’e daha çok yanaşmaya çalışmasını konuştuk.
Harun Şimşak, “Müslümanların
Nefs Emniyeti Cürümü” başlıklı yazısında son dönemde tüyleri diken
diken eden, havsalamızın dahi almayacağı cinayet, tecavüz ve zulümlere
değiniyor ve rejimin bu şekilde sürüşünü de uyuşuk, ölü ruhlu Müslümanlara bağlıyor.
Çakal Carlos, “Abimael Guzmán
ve Sendero Luminoso” başlıklı yazısında Peru’yu işliyor.
Orta sayfamızda Kemalist rejimin
inşa sürecinde İslâm düşmanlarının
Müslüman milletimize yaptığı kötülüklerden bazılarını işledik.
Osman Temiz, “Sürece Taalluk
Eden Veçhesiyle Aynadan Yansımalar” başlıklı yazısında modern spora
temas ediyor.
Abdulkerim Kiracı, “Sadreddin
Konevi”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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Türkiye’nin Meselesi İktisadî Mi, İtikadî Mi?
Ömer Emre Akcebe
Amerikan istihbarat servislerinden birinin başına oturtulan ve
Türkiye’ye operasyon çekmekle vazifelendirilen Fetullah Gülen’in memleketimize vermiş olduğu en büyük
zarar 15 Temmuz darbe girişimi
değildir. Fetullah Gülen’in Türkiye’ye
vermiş olduğu en büyük zarar, senelerdir takkesi altında yaptığı ajanlık
faaliyeti esnasında milletimizin zihinlerine aşıladığı ağlayan, zırlayan,
takiyye adı altında kâfire hoş görünmek için kırk takla atan, zavallı,
sümüklü, şahsiyetsiz, paçoz Müslüman (!) tiplemesi olmuştur. Bilhassa
kâfire hoş görünmek için, itikadî
meselelerde bile küfre rıza gösterip
imanını pazara çıkartan Müslüman
(!) tipi, FETÖ’nün eseridir. 15 Temmuz ise bütün bunların tam aksine,
Müslüman milletin yeniden şahsiyetini parıldatmasına vesile teşkil
ettiği için Fetullah Gülen’in sağlamış
olduğu tek faydadır.
Lunapark Aynalarında
Çoğalan Fetullah Gülenler
Şimdi bu satırları okuyanlar
muhtemelen diyorlardır ki, “Fetullah
Gülen de nereden aklınıza geldi?”

9 Aralık
1917 - Kudüs, İngiliz
ordularının işgal
etmesiyle Osmanlı
Devleti'nin elinden çıktı.
11 Aralık
1994 – Çeçenya
tek yanlı olarak
bağımsızlığını ilan etti.
Bu nedenle Rusya
yüzlerce tank ve
askerle Çeçenya’ya
girdi.

Fetullah Gülen, başta AK Parti olmak üzere, kendisini “İslâmcı” olarak tanıtan yahut İslâmcılığının tıpkı
yanağında şeker saklıyormuş gibi
yaptığı şişkinlikten anlaşılmasını
bekleyip, her türlü herzeye karışan
siyasetçiler ile şucular ve bucular
sayesinde aklımızdan hiç çıkmıyor
ki. Hem zaten Fetullah Gülen, tüm
bu karakterlerin, farklı farklı sergiledikleri rezilliklerin, tek bir bünyede
mücessem hâle geldiği kimse, bun-

ların kutbu, remz şahsiyeti değil de
nedir ki?
Tüm bu sebeblerden dolayı, İslâmî bir kimlikle kendisini tanıtan
kimseler arasından, ne zaman İslâm
düşmanlığıyla meşhur Mustafa
Kemal gibi kimselere güzellemeler
düzen birini görsek, Allah’tan değil
de kâfirden uman birini görsek, sırf
Müslüman olduğu için maruz kaldığı sıkıntılarla savaşmak yerine dırdır
edip zırlayan birini görsek, kâfire

Madem ki Fetullah
Gülen bu kadar çok
çoğaltılacaktı, o zaman
FETÖ ile mücadele
ediyorum adı altında
gerçekten kiminle
mücadele edildi?
Kimse kusura bakmasın
ama siyasî partilerin
grub toplantıları,
televizyondaki
tartışma programları,
sosyal medyadaki
paylaşımlar, yazılan
yazılar, daha bilmem
neler; kafamızı ne yana
çevirsek, binbir surete
bürünmüş Fetullah
Gülenler görüyoruz.
Şunu da ilâve etmeden
geçmeyelim, senelerce
kuduz İslâm düşmanlığı
yapan CHP başta
olmak üzere, kimi siyasî
klikler de kendilerini
bu rüzgâra kaptırmış
olacaklar ki, onlar
da tersinden Fetullah
Gülenler olarak arz-ı
endam ediyorlar.

şirin gözükmek için bırakın füruattan olanları amentüyü bile çiğneyip
geçecek kadar hayasız birini görsek,
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buna karşı çıktık, ikaz ettik, tedbir
geliştirdik. Bugünden bakıldığındaysa anlaşılıyor ki, yaşanan hadise
yalnız iktisadî değil aynı zamanda
itikadîdir!

vıcık vıcık bir ağlama edebiyatı üzerinden İslâm’ı hâkim kılacağını iddia
eden birini görsek, kâfire merhamet
dileyip Müslümanın derdiyle derlenmeyen birini görsek, enflasyon
sayesinde garibanın cebinden ne
indirdiğini sabah akşam takib eden
birini görsek, ekranlarda ayetlerle
hadisleri kapıştırıp bundan nemalanan birini görsek, din pezevenkliği
yapıp bundan dünyalık biriktiren
birini görsek bizim aklımıza hemen
Fetullah Gülen gelir.
Fetullah Kaçak,
Zihniyeti Muteber
Biz şunu merak ediyoruz, madem ki Fetullah Gülen bu kadar
çok çoğaltılacaktı, o zaman FETÖ
ile mücadele ediyorum adı altında
gerçekten kiminle mücadele edildi?
Kimse kusura bakmasın ama siyasî
partilerin grub toplantıları, televiz-

yondaki tartışma programları, sosyal
medyadaki paylaşımlar, yazılan yazılar, daha bilmem neler; kafamızı ne
yana çevirsek, binbir surete bürünmüş Fetullah Gülenler görüyoruz.
Şunu da ilâve etmeden geçmeyelim,
senelerce kuduz İslâm düşmanlığı
yapan CHP başta olmak üzere, kimi
siyasî klikler de kendilerini bu rüzgâra kaptırmış olacaklar ki, onlar da
tersinden Fetullah Gülenler olarak
arz-ı endam ediyorlar.
Bütün bir memleket solucan yetiştirme çiftliğine dönmüş vaziyette.
Kimi neresinden tutsan elinde kalıyor, vıcık vıcık, her şeyin iç içe geçtiği, kokuştuğu bir iklim…
İtikadî Meselelerin
İktisadî Takiyyesi
Meselâ biz uzunca bir süredir
Türkiye’nin TL’yi sağlam bir kazığa
bağlaması gerektiğini, Türkiye için

bunun yolunun da Altın Lira’dan
geçtiğini türlü vesilelerle defalarca
kez anlattık. Niçin mi? Aslında çok
basit. Bu memleketteki siyasetçi ve
sermayedarlar memleketteki düşük
ve sabit gelirli kimseleri sıraya dizse
ve ellerini ceplerine atıp paralarını çalmaya yeltenseler, nasıl buna
karşı çıkılması ve tebdir alınması
gerekiyorsa, biz de siyasetçi ve sermayedarlar kimsenin cebine el atmadan orta, düşük ve dar gelirlinin
cebindekinin değeriyle oynayarak
çalınmasının formülü olan enflasyona karşı çıktık ve tedbirler tavsiye
ettik. Bizim tedbirimiz iktisadî bakımdan doğru yahut hatalı olabilir;
fakat işaret ettiği ihtiyaca binaen
her iki şekilde de doğrudur. Öyle
ya, ekonomik hokkabazlıklarla türlü
kavramlar kisvesine büründürülerek yapılan şey neticede hırsızlıktır.
Sözlükte hırsızlık, başkasının zilyedi
olduğu taşınır bir malı zilyedin rızası olmadığı halde kendisine veya
başkasına yarar sağlamak amacıyla
bulunduğu yerden alınmasıyla meydana gelir. ... Hırsızlık suçu, malvarlığı değerlerine karşı ve ekonomik
bir çıkar elde etmek amacıyla işlenen
suçlardandır. Yaşanan hadiseleri faiz,
kur, enflasyon falan diye iktisadî
iktisadî allayıp pullayınca, işlenen
fiil hırsızlık olmaktan çıkmıyor.
Memleketin idaresinde yetkili ve söz
sahibi olanlar “Müslüman” olduklarını iddia ettiklerinden, hırsızlık fiili
aynı zamanda kul hakkına girmek
anlamına geldiğinden, enflasyon ise
bilhassa garibanın cebindeki paranın
satın alma gücünü düşürerek çalınması ve dolayısıyla onun kul hakkına
girilmesi anlamına geldiğinden ve
bununla beraber bir de memleketteki gayr-ı millî sermayenin urlaşmasına hizmet ettiğinden mütevellit biz

Mevduatı Dolardaysa,
Her Türlü Zulme Rıza
Bir de seyirciler var tabiî. Müslüman nasıl olur da zulme rıza gösterir? Müslüman zulme rıza göstermez
de, servetini döviz cinsinden mevduatlarda tutan ve bu vaziyete sesini
çıkarmayanlar için yaşanan hadiseler kul hakkına girmek değil, “pasif
gelir” anlamına geldiğinden sıkıntı
(!) yoktur. Görüldüğü üzere yalnız
sabit gelirlinin kazancının değerini
düşürmek suretiyle çalınmasını enflasyon kavramıyla iktisadîleştirmemişler, aynı zamanda bu vaziyetten
nemalanmanın iktisadî kılıfını da
bulmuşlar. Kavramlar iktisadî olduğuna göre biz de vicdan, iman falan
diye cahil cahil, gerici gerici ne saçmalıyoruz değil mi?
Mustafa Kemal
“Müslüman”lar İçin
Turnusol Kağıdıdır
Batıcılığı zirvesine ulaştıran,
hilâfeti ilga eden, İstiklâl Mahkemeleri kurup Müslümanları asan,
İslâm harflerini yasaklayan, ezanı ve
kameti Türkçeleştiren, Ayasofya'yı
müzeye çeviren, Müslümanların
kisvesini gavurlaştıran, hacca ve
umreye gidilmesini yasaklayan, cami
ve mescitleri ahıra çeviren, tekkeleri
kapatan, Kur'ân-ı Kerim basılmasını
ve öğretilmesini yasaklayan, dinî
eğitimi yasaklayan, burada mevzu
bahis ettiğimiz dâhil her türlü hırsızlığın siyasî ve iktisadî kavramlar
perdesi arkasında gerçekleşmesine
müsaade eden rejimi tesis eden biri
hakkında Müslüman olan bir kimse
nasıl güzellemeler düzer? Bu düzenden nemalanıyorlardır da, ondan
düzerler.
***
Sekiz paragraflık şu yazıda da
görüldüğü üzere Türkiye’de cereyan
eden, birbirine yumak gibi dolanmış
tüm menfî hadiselerin altında itikadî sorunlar yatmaktadır ve yine bu
tablodan görülebileceği gibi resmin
bütün kahramanlarının şahsiyet
noktasında zaafiyeti bulunmaktadır.
Ha, unutmadan, Fetullah Gülen
tüm bu yaptıklarını İslâm’ı “öyle”
anladığı için “hata” olarak yapmadı,
ajan olduğu için belli bir disiplin
içinde kalarak yaptı. Mustafa Kemal ise tüm yaptıklarını Allah ve
peygamberine karşı düşmanlığı yüzünden yaptı. Görüldüğü üzere her
ikisinde de bir şuur var. Peki, ya siz
neyi, niçin yapıyorsunuz?
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M. KEMAL ILE HAŞREYLESIN!
En tepesinden en aşağısına kaar
mevcut iktidarın Müslüman Anadolu halkını inancından koparmak
için elinden geleni yapan M. Kemal
hakkında güzelleme yapmadığı bir
gün geçmiyor.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme
hakkı tanınmasının 87'nci yıl
dönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın
Hakları Günü vesilesiyle bir video
konuşma yayınladı.
Konuşmasında, “Her ne kadar
kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de,
haklarını özgürce kullanmaya AK
Parti ile başlamışlardır” diyen Erdoğan, “Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılım mücadelesinde
elde ettikleri kazanımların çoğunun
altında AK Parti'nin imzası vardır.”
ifadesini kullandı.
Akabinde M. Kemal güzellemesine ve onun yolunun (Kemalizm’in) Ak Parti eliyle yaşatıldığını
da şu sözlerle ifade etti: “Gazi'nin
(Mustafa Kemal Atatürk) vefatından sonra yaklaşık 60 yıl boyunca
kadınlarımızın parlamentodaki
temsil oranı hiçbir zaman yüzde 4'ü
aşmamıştır. Bu tablon Ak Parti'nin
iktidara gelmesiyle değişmiştir.”
Erdoğan, 24 Haziran 2018
tarihinde yapılan son seçimlerde
TBMM'deki 600 milletvekilinden

104'ünü kadın milletvekillerinin
oluşturduğunu söyledi.
İşte diğer AK Partililerin Mustafa Kemal güzellemeleri:
AKP’li Ömer Çelik: Atatürk'ün
bu tavrından öğrenecekleri çok şey
var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısında yaptığı
açıklamada, "İngiliz arşivlerinde
Atatürk'ün bugüne kadar bilinmeyen İngiliz gazetesinde verdiği bir
röportajı ortaya çıktı. O zamanki
zor şartlarda bu yüksek iradenin bu
kadar güçlü bir şekilde var olması
aslında son derece yol göstericidir.
Tabii bunun ışık tutması gereken,
siyasilerin buradan öğreneceği
çok şey var. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'ni mektup yazarak başka
devletlerin Ankara büyükelçilerine
şikâyet eden siyasilerin Atatürk'ün
bu tutumundan, bu tavizsiz tutumundan öğreneceği çok şey var"
diye konuştu.
AKP’li Ceyda Çankırı:
Atatürk öncülük etti
Türk Kadının Seçme ve Seçilme
Hakkın Elde Etmesinin 87. Yıl Dönümü programında konuşan AK
Partili Çankırı, “Kadınların siyasetteki var olma mücadelesi dünden
bugüne kolay olmamıştır. AK Parti
ile kadın temsiliyeti de arttı. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yapılan hukuki düzenlemeler

ışığında, 5 Aralık 1934’te Anayasa
ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa
değişikliği ile “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren
yasanın kabulü kadınların ilk kez
oy kullanmasının ve aday olabilmesinin önü açıldı. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk, bu devrim niteliğindeki kararıyla bir kez daha tüm
dünyaya örnek olacak bir karara
öncülük etti.” dedi.
AKP’li Bülent Turan: Anıtkabir
bir grubun, bir partinin değil,
tüm milletindir
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mecliste düzenlediği
basın toplantısında, “Anıtkabir bir
grubun, bir partinin değil, tüm

milletindir. Aynı şekilde 29 Ekim,
bir grubun, bir partinin değil, tüm
milletin en özel günüdür. Sorun
ilgili gazeteci arkadaşlarımızın
pandemiden kaynaklı bazı usul
işlemleri yerine getirmemesinden
kaynaklanmaktadır. Bir daha böyle
bir sorun olmaz diye ümit ediyorum” diye konuştu.
AKP Kurucu Üyesi
Cem Baran: Erdoğan
ikinci Atatürk’tür
AK Parti Kurucu Üyesi Latif
Cem Baran “Cumhurbaşkanının liderliği, Türkiye’yi yeniden büyütüp,
yeniden kurmuştur. Teşbihte hata
olmasın Cumhurbaşkanı ikinci
Atatürk’tür.” dedi

ALLAH DÜŞMANLARINA RAHMET OKUYANLARA!
Osman Nûri Topbaş Hocaefendi:
“Bir din düşmanının yaptığı bir duvara bile
‘aman ne güzel’ demekten dolayı
kalbe menfî bir tesir ârız olur.
Zira onun fiilini veya eserini beğenmek,
o Allah düşmanının îtibârını yükselteceğinden,
Cenâb-ı Hakk’ın gazabını celbeder.”

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin sosyal medya hesabından,
onun sohbetlerinden veciz bir söz
paylaşıldı. Paylaşımda şu sözler yer
aldı:
“Bir din düşmanının yaptığı bir

duvara bile ‘aman ne güzel’ demekten dolayı kalbe menfî bir tesir ârız
olur. Zira onun fiilini veya eserini
beğenmek, o Allah düşmanının îtibârını yükselteceğinden, Cenâb-ı
Hakk’ın gazabını celbeder.”

“Gerçek bir îman; lâyıkına muhabbet, müstahakkına ise nefreti
gerekli kılar. Gâfil ve fâsıklara hayranlık duymak veya din düşmanlarının âdetlerine özenmek, İslâm şahsiyet ve vakarını zedeleyen, büyük

bir îman zaafıdır. Mü’minin vazifesi
ebedi ve gerçek hayat olan ahirette
makbul ve muteber olan Peygamberler, sadıklar, şehitler ve salihlerin
haline gıbta edip onlar gibi yaşamaya
gayret göstermektir.”
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söyleşi: faruk hanedar

TARIHÇI-YAZAR
SAID ALPSOY:
RESMÎ TARIHIN
YALANLARINI
ORTAYA DÖKMELIYIZ
15 Temmuz sonrasında Kemalistlerin devlet kademelerinde daha
etkin bir rol almasından dolayı iktidarın da sıkça Kemalizm ve Mustafa Kemal güzellemesi yaptığını
görüyoruz. Halbuki bu iktidar Müslümanların teveccühünü kazanarak
yönetime geçti. Güzelledikleri rejim ve şahıs, Müslümanların lehine
bir harekette bulunmuş mudur ve
bu rejim ne üzerine kurulmuştur?
Rejimin üstüne kurulduğu ana
unsur çok katı bir batılılaşmadır. Bu
batılılaşmanın dünyada bu boyutta
ikinci örneği yoktur. Buna paralel
olarak bir İslam karşıtlığı vardı. İslam
karşıtlığı daha çok rejimin kurucu
babalarının psikolojilerinden kaynaklanıyordu yani Batı karşısında
duydukları aşağılık kompleksi vardı.
Bu noktada da İslam’dan ne kadar
uzaklaşırsak o kadar iyi olur gibi çarpık bir düşünce bulunuyordu. Dolayısıyla modernizasyon ana unsur,
İslam karşıtlığı da bunun türevi gibi
görebiliriz.
Yani özünde bir İslam karşıtlığı
var.
Tabiî ki. 1990’lardan sonra “aslında bu radikal bir din karşıtlığı değildi
de öyle algında” gibi şeyler söylenmeye başladı “bizim mahalle”den
dediğimiz insanlardan. Bu da ayrı bir
skandaldı. Ama işin özü net: Cumhuriyetin kuruluşunda temelden bir
İslam karşıtlığı vardı.
Bu noktada sarih örnekler verebilir miyiz ilk döneme dair?
Mesela 1930’ların başlarından
1950’lere kadar Kur’an-ı Kerim basılmaması ve yine aynı dönemlerde
İslâmî eğitimin tüm kurumlarda
yasaklanması gibi örneklerden dahi
yapılan şeyin bir İslam karşıtlığı olduğunu anlayabiliriz. Çünkü
hiçbir eğitim verilmiyor ve temel
kitabın basılmasına izin verilmiyor.
Günümüzde Kemalistler “Elmalılı
tefsirini Atatürk yazdırdı” diyerek
itiraz ederler. Yazımı daha tam kontrol altında olmayan İkinci Meclis
kararıyla 1925 yıllarda yazılıyor ve
1930’larda basımı gerçekleşiyor. Ancak bunlar depolarda tutuluyor ve
dağıtılmasına müsaade edilmiyor.
Bu noktada örnekleri çoğaltabiliriz,
tesettüre yapılan düşmanlık gibi. Ancak o kadar bile gitmemize gerek yok.
Türkiye’ye tamamen objektif bakan

5816 sayılı kanunu
merkeze alan bir
söylemi Müslümanların
ana gündemi haline
getirmek de taktiksel
anlamda hatalıdır. Bu
durum ancak karşı
cenahın ekmeğine
yağ sürer. Çünkü
propaganda, iletişim
araçları bakımından
karşı cenah kat be
kat ileri durumda.
5816 söylemini
de bu vesileyle
yanlış yönlendirip,
tartışmanın zeminini
yine değiştirebilirler. Bu
noktada ana vurgunun
resmi tarihin yalanların
ortaya çıkartılması
üzerine olması daha
doğru olacaktır.

bir sosyal bilimci gelip bu tarihlerde
yapılan şeyleri görse net bir şekilde
İslâm düşmanlığı yapıldığını ve İslâm
dininin Anadolu coğrafyasından
kazınmaya çalışıldığını anlayacaktır.
Bu saymış olduğumuz iki argüman
konunun anlaşılması için yeterlidir.
Peki bugünkü psikolojiyi nasıl izah etmemiz gerekiyor sizce?
Kur’an-ı Kerim’e “gökten indiği
zannedilen kitapların dogmaları”
diyen birine Müslüman kisvesi ile
bakılmasını nasıl bir psikolojiye
bağlıyorsunuz?
Bu çok geniş bir mesele. Ancak
konu başlıklarına değinebiliriz.
Öncelikle ifade etmemiz gereken
entelektüel yetersizliktir. Bu konuları
algıma ve gerekli teşhisi yapabilme
eksikliği var. Ayrıca bahsetmiş olduğunuz camiada İslami bilinç ve
bilgi eksikliği bulunuyor. AK Parti’yi
İslami ölçüler bakımından ele aldığımızda aslında başından beri çok da
matah olmayan bir yapı görüyoruz.

Bu noktada Recep Tayyip Erdoğan ve
AK Parti üst kademelerinden çok az
bir insanı ayırıyorum. Geri kalan AK
Parti elitlerinin tümüne baktığımızda
aslında bu toplumsal bir koalisyondur. Başka türlü olur muydu o da bir
tartışma konusudur. Bu toplumsal
koalisyonun karakteristik özelliğinde
ise öyle aman aman bir İslami hassasiyet ve şuur yoktur. En önemli sebep
olarak bunu söyleyebiliriz: İslami
bilinç noktasındaki eksiklik. Son olarak söyleyebileceğimiz şey ise cesaret,
irade eksikliği ve aşağılık kompleksidir. Bu bahsetmiş olduğunuz 15
Temmuz sonrası yumuşamanın ana
sebebleri de bunlardan kaynaklanmaktadır.
Tek Parti döneminde yapılanlar
apaçık ortadayken Müslümanların
bunla yüzleşemiyor olmasını neye
bağlıyorsunuz ve biz bu hesaplaşmayı nasıl yapacağız?
Kendi tecrübelerimde de çokça
gördüğüm Müslüman olarak nitelendirdiğim kişilerin geçmişte yaşanan olaylara lakayt bakışının sebebi
en temelde bilgisiz olmalarından
kaynaklanıyor. Ama kendilerine
ciddi argümanlarla gidip durumu
açıkladığınızda olumlu tepkiler alabiliyorsunuz. Bu insanlara haksızlık
etmemek gerekiyor. Yani bu durumu
Müslümanların hissizliği veya duyarsızlığı olarak değil de cehalet ve bilgi
eksikliği olarak görmemiz mümkündür. Bu anlamda bilgisizliği gidermek
hissizliği gidermekten daha kolaydır.
Tek Parti hükümetinde yaşananlara o dönemin insanlarının tepki

göstermemesi ise uzun Osmanlı
asırlarının getirdiği öngörülemeyen
bir sonuç. Osmanlı döneminde halk
pasifize edilmiş durumdaydı çünkü.
Cumhuriyetin ilk yıllarında da Osmanlı mirası yok edilirken kaderin
cilvesi olarak adeta bumerang etkisi
gibi halk tepkisiz kaldı. Ancak bugün
halkın aynı durumda olduğunu söyleyemeyiz. 15 Temmuz’da yaşananları
gördük. Halk artık sessiz kalmıyor ve
sahip çıkıyor, iyiye doğru bir trendin
olduğunu söyleyebiliriz. Tarihsel
yılgınlık ilk dönemde olduğu kadar
günümüzde etkin değil.
5816 sayılı kanun var. Bu da bilgi sahibi olmak hususunda Müslümanların önünde bir engel midir?
Tabiî ki. Ancak şuna da dikkat
etmek gerekiyor: 5816 sayılı kanunu
merkeze alan bir söylemi Müslümanların ana gündemi haline getirmek
de taktiksel anlamda hatalıdır. Bu
durum ancak karşı cenahın ekmeğine yağ sürer. Çünkü propaganda,
iletişim araçları bakımından karşı
cenah kat be kat ileri durumda. 5816
söylemini de bu vesileyle yanlış
yönlendirip, tartışmanın zeminini
yine değiştirebilirler. Bu noktada ana
vurgunun resmi tarihin yalanların
ortaya çıkartılması üzerine olması
daha doğru olacaktır. Çünkü 5816 ve
Atatürk isimleri geçtiği gibi hemen
çarpıtılabiliyor. Ama resmi tarih yalanları dediğimizde bunu rahatlıkla
savunamazlar.
Teşekkür ederiz cevaplarınız
için.
Ben teşekkür ederim.
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Müslümanların Nefs Emniyeti Cürümü
Harun Şimşak
Son dönemde tüyleri diken diken
eden, havsalamızın dahi almayacağı
cinayet, tecavüz ve zulümlerin yaşandığını duyuyor, okuyoruz. İnsanlar
bir cinnet içerisinde; hayret ediyoruz… Bu kadar zalim insan, Anadolu
topraklarında nasıl yetişebilir diye
düşünmekten kendimizi alıkoyamıyoruz.
Evvelce bu diyarlar adalet ve
eman yurdu olarak tüm dünyaya
namını duyurmuş, en şedid düşmanlarımız dahi bizdeki bu hasletleri itirafa mecbur kalmıştı. Mesela Fransız
General Comte de Bonneval, Anadolu halkının bu hasletlerini şöyle
ifade eder; “Haksızlık, murabahacılık,
inhisarcılık ve hırsızlık gibi suçlar,
Türkler arasında meçhuldür… Öyle
bir dürüstlük gösterirler ki, insan çok
defa Türklerin dürüstlüklerine hayran
kalır.” Peki ne oldu bu hisli ve âlicenap millete? Elbet kötülük her yerde
gezer ama bizim topraklarımızda
nasıl bu kadar arttı? Tabiî birden olacak şeyler de değil bunlar, demek ki
caniliğin ve zulmün derin saikleri var.
Bunu anlatmaya gayret edeceğiz.
Cürümlerin Muhafızı
Cani Düzenin Doğuşu
Bundan takriben yüz sene evvel
idi, Hakkın nizamı için küfre kıyam
eden Müslüman Anadolu İnsanı zafer
kazandıklarını zannederken, tepeden inme, Batıdan gelme bir dikta
ile Hakk namına bu topraklarda ne
var ise kaldırıldığına tanık oldular.
Müslüman Anadolu kadınının peçesine el uzatan kâfirlerin vurulması ile
başlayan kıyam, müntehasında içinde
kadınlarımızın olduğu kerhanelerin
kurbanlar ile açmasına kadar vardı!
İşte bizim ahlâkımızın, vicdanımızın
ve daha ne kadar ulvi hissimiz var ise
kökten imha edilmeye başlanması...
Ahlâksızlığını ve vahşiliğini memlekete dayatan düzen, hiçbir insana
tatbik edilemeyecek cezaları, haktan
ayrılmaları için bu necip millete tatbik etti. Suçları gayet açıktı; en ulvi
hislerinin kaynağı İslâm’ı muhafaza
etmişlerdi. Evvelce ahlâk ve adaletin
eman altına alındığı topraklarda artık
fuhşiyat ve zulüm eman altında idi.
Bu düzeni kuranlar şöyle haykırıyordu; “Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkûmdurlar! Böyle kimselerle ülkeyi
zenginleştirmek imkânsızdır! Bunun
için önce din ve namus anlayışını değiştirmeliyiz!” Bu düzeni kuranların
vicdan kaynağımız olan din ve tüm
ahlâkımızın merkezini teşkil eden namus için kullandığı bu sözler kurulan
düzenin işleyişinin hülasası idi.

Düzenin İnsancıkları
O tarihten bu yana bu dinsiz, izansız düzen kök sala sala bütün menfi
sıfatları kendinde bünyeleştiren neslini safha safha ortaya çıkardı. Zira
hukuk ahlâkın pıhtılaşmış halidir,
ahlâkı bozuk olan bir düzenin hukuku-adaleti doğru olmaz. Ancak aç
kurdun koyun bekçiliği gibi olur. İşte
bu karanlık ruhunu resmettiğimiz
gayriahlâki hukuk işledikçe, beraberinde en iptidai toplumlardan daha
aşağı bir zümreyi besledi, büyüttü.
Bu vahşileşmenin kemale ermesi,
ahlâksızlığın ve zulmün alenileşmesi
sadece bunlar ile olmadı. Her ne kadar bu düzen zalime ve ahlâksıza imtiyaz tanısa da bu millet kanuna ters
düşmek pahasına fuhşiyata bu vakte
kadar elinden geldiğince engel olmuş,
toplumun bir düzeyde dahi olsa ahlâkını, vicdanını muhafaza etmişti.
Fakat müthiş bir telkin vasıtası olan
sosyal medya mecraları kanunlardan
aldıkları ayrıcalıklarla kötülüğü yayarak normalleştirmiş ve ahlâksızlığı
her ferde teker teker telkin ederek
insanlarımızı bu ahvale alıştırmıştı.
Keyifle çaylarını yudumlayarak en
vahşi cinayetleri bir dizi kuşağı gibi
seyreden insancıklar işte bu telkinler
eliyle yetişmişti. Artık en adi cinayetler dahi hiçbir insan ruhunu ürpertmiyordu. Televizyon karşısında
yemek yerken en adi suçların işlendiğine, çoluk çocuğun katledildiğine
dâir haberleri seyrederken kusacağı
yerde yemeğini yemeye devam eden
insanlar oluverdik. Bu binlerce hatta
milyonlarca insanın öldürülmesinden
daha büyük bir cürüm değil miydi?
Müslümanlar Suçludur
Burada Müslümanların suçu nedir
diye soracak olursanız; Müslümanların suçu bütün ölü ruhlara hayat
verecek nizam olan İslam’a teslim
olduklarını iddia ettikleri halde,

Müslümanların suçu
nedir diye soracak
olursanız; Müslümanların
suçu bütün ölü ruhlara
hayat verecek nizam
olan İslam’a teslim
olduklarını iddia ettikleri
halde, kendi ruhlarının
ölü olmasıdır. İşte bu
hissiz, umarsız ahvalden
ötürü Müslümanlar
vahşice katledilen her
şeyde vebal sahibidir.

kendi ruhlarının ölü olmasıdır. İşte
bu hissiz, umarsız ahvalden ötürü
Müslümanlar vahşice katledilen her
şeyde vebal sahibidir. Müslümanlar
Allah’ın yer yüzündeki halifeliğini
yerine getirebilecek, tüm cihanı adaletle donatacak, mazlumların ahını
dindirecek bir nizam kurmaya namzet insanlardır. Müslümanlar işte bu
memuriyeti yerine getirmekten aciz
kaldığı için her şeyin suçlusudur. Bir
doktor düşünün, ameliyat yapmadığı
takdirde ölecek olan hastasını neşterden korktuğu için ameliyat etmeyip
nefs emniyeti içinde, suçsuzluğundan
emin bir halde hastasının ölümünü
seyrediyor. Bu doktor ne kadar suçlu
ise Müslümanlar da o kadar suçludur.
Müslümanların bu doktordan farkı
yoktur. Bu manzara ne kadar dehşetli
değil mi?
Adaleti hâkim kılmaya memur
Müslümanlar adaleti hâkim kılmadıkları, kılmaya gayret etmedikleri
için suçludur. Bu şahit olduğumuz
hadiselerden bir katilin dahi vicdanı

sızlar ve hisleri depreşir, peki bunca
cürmü durduracak nizamı hâkim
kılmaya gayret etmedikleri için her
cürmün faili olan Müslümanların
vicdanları nasıl depreşmiyor?
Müslümanlar ne zamana kadar
vahşeti yaşatan ve caniyi besleyen bu
düzene razı olarak keyif sürmeye devam edecek?
Müslümanlar hisleriniz mi alındı,
yoksa siz de düzenin hislerini kaybetmiş ayak üstü leşlerine mi dönüştünüz?
Her geçen gün zebaniler yurduna
dönen bu memlekette daha ne kadar
susacaksınız?
Ecdadımız bunca kanlarını memlekette ahlaksızlık yapılsın, yavrular
canice katledilsin, kadınlar sokak
ortasında katledilsin ve tüm bunlar
cezasız kalsın diye mi döktüler?
Efendimizin, “İnsanlar bir zalimi
görürlerde onun zulmüne engel olmazlar ise Allah’ın onları toplu azaba
uğratması kaçınılmazdır” hadisi Müslümanları hiç mi korkutmuyor?
Zulmün bitmesi için mücadele
etmeyen herkes zulmü yaşatır. Bu
hususta “savaşmadıkça onlardansın”
sözü unutulmamalı. Müslümanlar
bu rezil ahvalde nefs emniyeti içinde
yaşadığı için suçludur. Hakkı camilere hapsettikleri için suçludur. Zalime,
caniye iki küfür etmekle nefsini tatmin etmeye çalıştıkları için suçludur.
“Bu nasıl düzen!?” deyip kıyam etmedikçe tüm cürümlerin suçlusu biziz,
suçluyu uzaklarda aramayalım aynaya
bakalım, kendimizi sigaya çekelim.
“Bu zulümler benim İslâm ile yoğrulmuş topraklarımda nasıl olabilir?”
diyerek ağlayalım ve siper edelim
gövdemizi ki dursun bu hayasız akın.
Nefs emniyetini en büyük cürüm
bilelim.
Selâm olsun nefsini hesaba çekip
kıyama durmak için cesareti olanlara!
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Karayipler ve Orta Amerika’da Denizcilik
Mustafa Kökmen
Denizcilik konusunda Latin
Amerika bölgesinin kayda değer bir
etkinliği bulunmakta. Karayipler
olarak adlandırılan deniz ve adalar
kıtada önemli bir yer kaplamaktadır. Karayipler İspanyolların kıtaya
girmesinden bu yana stratejik önemini sürdürmektedir. Kuşkusuz
ki, dönemin emperyalist aktörleri
vesayet kuracakları bölgelerin neresi
olacağını bir strateji çerçevesinde
planlamışlardı. Vesayet kurulacak
bölgelerden biri de, bugün petrol ve
doğalgaz rezervleriyle, sayısız yer altı
zenginliklerine sahip olduğu bilinen,
dünyanın en değerli deniz bölgelerinden biri olarak kabul edilen Karayipler bölgesidir.
Karayipler Denizi’nin sömürgeleştirilmesinin ardından, ticaret
gemilerinin “Tropik İpek Yolu”
olarak tanımladığı yeni bir ticaret
yolu ortaya çıkmıştır. O dönemde
koloniler halinde bulunan yerli halklar ve manda devletler geçimlerini
deniz faaliyetleri ile sürdürmektedirler. Bunun yanı sıra tüm dünyada
meşhur olduğu üzere gayri resmi
ticaret faaliyetleri de bulunmaktadır.
Karayiplerde yer alan Orta Amerika ülkelerini, dünyanın en tehlikeli
ülkeleri olarak tanımlanmak da
zannediyorum yanlış olmayacaktır.
Bugün silahlanma, çete ve suç örgütleri, uyuşturucu kartelleri, korsanlık
faaliyetleri ve yağmalamalar gibi
sayısız suçun işlendiği bölge, aslında Batı’nın da etkisiyle kontrolden
çıkmıştır. ABD, bölgede çete kültürünün oluşmasına önderlik etmiş,
bu ülkelere sattığı silahlar nedeniyle
şiddetin artmasına neden olmuştur.
Uyuşturucu ticareti bölgenin en
önemli gündem maddelerinden biridir. Bilhassa Kolombiya, uyuşturucu
ticareti sebebiyle Karayiplerin en
sıkıntılı ülkesi olarak bilinmektedir.
Bu bölge ABD’ye yapılan uyuşturucu
ticaretinin de en ehemmiyetli geçiş
güzergahı durumundadır. Daha kuzeyde bulunan Panama kanalının ise
Amerikan ekonomisinin kalbi olduğu aşikardır. Monroe Doktrini’nin
yayınlandığı dönemde ABD’nin
bölgede donanmasının yetersizliği
nedeniyle etkisiz kaldığı, zaman içerisinde de bugünkü gücüne ulaşarak
bu coğrafyanın istikbaline etki ettiği
tarihi verilerden anlaşılmaktadır.
ABD’nin bölgede hâkimiyetini kaybetmemek adına bölgeye yönelik
çeşitli stratejiler geliştirdiği gözlenmektedir. Bölgedeki sıkıntıların
kendisine yansımaması için istikrar
istemesi gereken ABD, bilakis bölge-

Karayipler İspanyolların
kıtaya girmesinden bu
yana stratejik önemini
sürdürmektedir.
Kuşkusuz ki, dönemin
emperyalist aktörleri
vesayet kuracakları
bölgelerin neresi
olacağını bir strateji
çerçevesinde
planlamışlardı. Vesayet
kurulacak bölgelerden
biri de, bugün
petrol ve doğalgaz
rezervleriyle, sayısız
yer altı zenginliklerine
sahip olduğu bilinen,
dünyanın en değerli
deniz bölgelerinden
biri olarak kabul edilen
Karayipler bölgesidir.

nin istikrarsızlaşması yönünde faaliyetlerde bulunmuştur.
Orta Amerika bölgesinin tarihi
süreci ve denizcilik geçmişi, bugün
deniz hukuku biliminin gelişmesi

ile farklı bir boyutta ele alınmaya
başlanmıştır. Denizler, tarih boyunca devletler için bir güvenlik zaafı
olarak görülmüş ve denize gereken
önemi göstermeyen devletler tarihten silinmiştir. Bu sebeple modern
dünyada Ulusal Güvenlik ve Deniz
Hukuku hızla önem kazanmıştır.
Güvenlik çalışmalarındaki gelişmelere paralel olarak deniz güvenliği
disiplininin geleneksel ilgi alanı,
soğuk savaş sonrasının dinamikleri
sonucu genişlemiş ve derinleşmiştir.
Terörizm, organize suçlar, çevrenin
bozulması gibi devlet ve devlet dışı
aktörleri kapsayan güvenlik sorunsallarını ilgi alanına alarak, bunları
güvenlik ve ekonomik kalkınmayla
ilişkilendiren çok sektörlü bir karakter kazanmıştır. Küresel ortak
alan, denizlerde istikrarlı ve iyi bir
düzenin sağlanması, diğer bir deyişle deniz güvenliği, çeşitli ulusal
ve uluslararası kurumların çalışma
alanı olmuştur.
Bugün Karayipler bölgesi, deniz
ticareti bakımından hatırı sayılır
bir ağırlık ifade etmektedir. Güney
Ortak Pazarı olarak bilinen MERCOSUR teşkilatı bölge aktörlerinin
ticari entegrasyonu noktasında deniz
ülkeleri tarafından oluşturulan bir
müessesedir. Latin Amerika bölgesindeki neredeyse tüm devletlerin
denize kıyısı vardır. Hatta kıtada
balıkçılık ve deniz faaliyetleri yapmayan ülke yoktur. Bölge devletleri

tarım ve balıkçılık ile büyük bir gelir
elde etmektedir. Yüzyıllar boyunca
yoksulluk ve açlık içinde yaşayan
yerli halk için balıkçılık ve deniz
ticaretleri çok kıymetlidir. Bu durum kıta sakinlerinin 21.yüzyılda
denizlere ve denizciliğe daha çok
önem vermesi gerektiğini zaten göstermektedir. Bölge aktörleri bunun
farkında olarak tarihten kazandıkları
tecrübeler ile denizlere hâkim olabilmek adına çalışmalar yapmaktadır.
Latin Amerika, Meksika’dan Şili’nin
en güneyine kadar uzanan okyanus
boyunca müthiş deniz etkinliği olan
bir coğrafyadır. Bu anlamda, dünyada en çok deniz sınırı olan devletlerin olduğu kıta olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sahip olduğu tropikal
iklim ve denizler aynı zamanda büyük bir turizm merkezi olmasının da
nedenidir. Karayipler bölgesi kiralık
ve satılık adaların olduğu, ticaretin
her çeşidine rastlanan bir bölgedir.
Bu anlamda yasal ve yasa dışı deniz
faaliyetleri yapılmaktadır.
Barbaros Hayrettin Paşa’nın “Denizlere hâkim olan cihana hâkim
olur.” sözünden de anlaşılacağı üzere, dünyanın çok büyük bir kısmını
oluşturan denizler her devlet için
önem teşkil etmektedir. Fakat Latin
Amerika ülkeleri için denizlerin
ehemmiyeti, bizim gördüğümüzden
çok daha fazladır.

yorum
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ABD:
UKRAYNA’YA
SALDIRIRSA RUSYA'YA
AĞIR BEDELLER
ÖDETECEĞIZ
ABD Dışişleri Bakanı Antony
Blinken, Ukrayna konusunda çatışma yolunu izlemesi durumunda
Rusya'ya ağır bedeller ödeteceklerini belirterek, Moskova'ya askeri
planlarını sonlandırma çağrısı
yaptı.
Blinken, Letonya'nın başkenti
Riga'da yapılan NATO Dışişleri
Bakanları Toplantısı'nın ardından
basın toplantısı düzenledi.
ABD Dışişleri Bakanı, "NATO,
güvenliğimiz için kritik öneme
sahiptir. Ortak değerler üzerine
inşa edilmiştir. Avrupa ve Kuzey

Amerika'da istikrar için güçlü bir
güçtür." diye konuştu.
Rusya ve Ukrayna
Rusya'nın son haftalarda
Ukrayna'da potansiyel bir askeri operasyon planı için hazırlıklarını artırdığını ifade eden
Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya
karşı önemli agresif hamleler için
planlar yaptığına dair işaretlerden
derinden endişe duyuyoruz. Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan
davranması durumunda Rusya'ya
ağır bedeller ödetmeye hazırız."
ifadesini kullandı.

RUSYA: ZELENSKIY'NIN KIRIM YEMINI
DOĞRUDAN TEHDIT
Ukrayna liderinin Kırım'ı
geri almaya yemin etmesi sonrası
cevap veren Kremlin, söz konusu
açıklamanın Moskova'yı hedef
alan doğrudan bir tehdit olduğunu savundu.
Kremlin sözcüsü Dmitry
Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı
Vladimir Zelensky'nin Kırım'ı
geri almaya yemin etmesini
değerlendirdi. Peskov, söz konusu

açıklamanın Rusya'ya doğrudan
bir tehdit olduğunu kaydedip Ukrayna'yı uyardı. Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov ise, NATO'nun
doğuya doğru harekete geçmemesi için ısrarcı olacaklarını belirtti.
Askeri bir kapışmanın kabus
senaryosu olacağı uyarısında bulunan Lavrov ayrıca, Ukrayna'ya
silah gönderen ABD ve müttefiklerine eleştiriler yöneltti.

ÇIN’DEN ABD’YE: PEKIN OLIMPIYATLARINI
BOYKOT EDERSENIZ KARŞILIK VERIRIZ!

Çin, ABD'nin şubat ayında yapılacak Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarını diplomatik boykot uygulaması
halinde bu ülkeye yönelik “sert karşı
önlemler” alınacağı tehdidinde
bulundu.
Pekin yönetiminin, ekonomik
gelişimini ve teknolojik gücünü sergilemek için Olimpiyat Oyunları'nı
bir araç olarak kullanacağı değerlendirmesinde bulunuluyor.
Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Zhao Lijian, günlük basın
brifinginde yaptığı açıklamada,
ABD'nin üst düzey katılımda bulunmaması adımı nedeniyle Washington'daki yetkililerin 'gösteriş yapma
amacı' taşıdığını iddia etti.
Zhao, bu adımın 'açık bir siyasi

provokasyon' olacağını dile getirdi
ancak Pekin'in Washington'a nasıl
bir karşılık vereceği konusunda
detay vermedi.
"Amerikalı politikacılar, davet
edilmeden, tamamen tribünlere
oynayarak ve gösteriş yaparak Pekin
Kış Olimpiyatları'na yönelik sözde
diplomatik boykotlarını abartmaya
devam ediyor." diyen Çinli Sözcü
Zhao, "ABD tarafı kendi yolunda
gitmeye kararlıysa, Çin, sıkı karşı önlemler alacaktır." ifadelerini
kullandı. ABD Başkanı Joe Biden,
geçen hafta yaptığı açıklamada,
Çin'deki 'insan hakları ihlalleri'
nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulamayı
düşündüklerini söylemişti.

STOLTENBERG: RUSYA VE ÇIN
ULUSLARARASI DÜZENI BALTALIYOR

Stoltenberg, NATO Dışişleri
Bakanları Toplantısı’nın yapılacağı
Letonya’nın başkentindeki Riga
Güvenlik Forumu’nda “NATO’nun
2030’a giderken görünümü” konulu
konuşma yaptı.
Gelecek yıl İspanya’da yapılacak
NATO zirvesinde kabul edilmesi
planlanan yeni NATO Stratejik Konsepti’ne değinen Stoltenberg, son

Stratejik Konsept belgesinin 2010’da
Lizbon’daki zirvede kabul edildiğini, o zamandan bu yana dünyada
birçok değişiklik meydana geldiğini
belirtti.
“Rusya ve Çin, kurallara dayalı
uluslararası düzeni baltalıyor, güç
dengesi değişiyor.” diyen Stoltenberg, yeni Stratejik Konsept belgesinin bunları içereceğini kaydetti.
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yorum

Abimael Guzmán ve Sendero Luminoso
Carlos (S. Muhammed)
Bu sıralar Peru hükümetine karşı
bir protesto gösterisi düzenleniyor.
Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo,
Kızılderili bir Amerikan yerlisi. İyi
bir adam olan Castillo, Peru’nun en
iyi devlet başkanı olmak için elinden
geleni yapıyor; fakat her şeyi kontrol
edemiyor. Kendisi Ronda Campesino
yâni köy korucusu bir aileden geliyor,
dolayısıyla destekçileri kırsal kesimde
yaşayanlar. Ümid ediyorum onu devirmezler; çünkü ordu henüz kontrolü altında değil.
Peru’nun en yakın komşusu Bolivya, bağımsızlığını ilan etmeden
evvel Peru’nun bir parçasıydı. Castillo’nun Bolivya’yı ziyaret etmesi iyi
oldu. Orada da devrimci bir hükümet
bulunuyor. Umarım Küba, Venezüella ve Arjantin’in yardımları ile yoluna
devam eder. Arjantin hükümeti sağcı
olmasına rağmen milliyetçi bir yapıya sahip. Nikaragua ve Meksika’nın
ise desteğinden söz edemeyiz. Elbette
Nikaragua ve Meksika’dan da bahsetmek gerekiyor. İkisinin de başında
ABD’ye karşı politikalarıyla bilinen
devlet başkanları bulunuyor. ABD,
güneydeki sınırlarının tamamını
kapsayan Meksika’dan ülkeye geçişler
konusunda çok hassas. Meksika’dan
gelen bilhassa suça karışmış olanlar
için sert önlemler alıyorlar.
Söz konusu bölgede, Kızılderili
kabileleri yoğunlukla bulunuyor.
Bunların hemen hemen hepsi Katolik
olmuş, İspanyolca konuşan insanlardır. İspanyollar da Kızılderililere
saygı duyar. Topraklarında yaşayan
Kızılderililerin ayrımcılığa maruz
kalmaları sebebiyle yaptıkları protes-

13 Aralık
1805 – Sırp İsyanları…
1949- Terör Devleti
İsrail Kudüs’ü
başkent ilan etti.

Abimael Guzmán
tolar neticesinde ABD’nin onları sınır
dışı etmesi sırasında birçok Kızılderili hayatını kaybetmiştir. Her fırsatta
demokrasiden dem vuran ABD Kızılderililere çok sıkıntı çektirmiştir.
Bölgede hâlâ bu minvalde sıkıntılar
devam etmektedir.
Peru’ya dönersek; birkaç ay önce
Abimael Guzmán hayatını kaybetti.
Guzmán, Sendero Luminoso (Aydınlık Yol)’nun kurucusudur. Aydınlık
Yol, 1970 yılında kurulan bir gerilla
örgütüdür. Bu tarih benim için de
çok ehemmiyetlidir, çünkü 1970 benim Filistin direnişine doğrudan katıldığım ve Kara Eylül katliamından
kurtulduğum yıldır. 1934 doğumlu
olan Guzmán, uçlarda duran birisi
olarak birçok hata yaptı. Peru Komünist Partisi’ni yapmış oldukları hatalardan dolayı protesto ederek ayrılan
Guzmán, Peru’nun mevcut devlet
başkanına da muhalefet ediyordu.
Castillo komünist olmamasına rağmen bölgenin sömürülen insanlarının yanında olan Amerikalı bir Kızılderilidir ve Peru’nun kırsal kesimi ise
Kızılderililerin kontrolü altındadır.

Sendero Luminoso bayrağı

Guzmán’ın Aydınlık Yol’u, Perulu
silahlı devrimci Maoist bir harekettir.
Guzmán, 1992 senesinde yakalandı
ve hapishaneye atıldı. O tarihten
geçtiğimiz aylarda ölene kadar hapishanede kaldı. Yaklaşık 20 sene
önce cezaevinde olan adamlarından
biri üzerinden kendisiyle kontağımız
oldu.
Guzmán, bir felsefe profesörü,
Ayacucho’daki San Cristóbal Huamanga Üniversitesinde akademisyen
olarak görev yaptı. Eskiden, Aydınlık
Yol’dayken Başkan Gonzalo olarak bilinirdi. Peru'da Marksizm propagandası yapan ilk Perulu düşünür-yazar
Jose Carlos Mariategui'nin fikirlerinden etkilenmişlerdi. Nitekim isimleri
de yine Mariatequi’nin bir gazetede
bu hareket için yazdığı yazıdan geliyordu. Guzmán’ın 1980 yılında silahlı
mücadeleye başlamasının bedeli bir
milyon ölüm oldu. Elbette mücadelenin yanlış olduğunu söylemiyorum;
ama birçok yanlış yaptı. Peru’nun
başkenti Lima’da birçok defa İsrail
Büyükelçiliğini bombalama teşebbüsünde bulundu. Maoizmin bir-

Peru’nun en yakın
komşusu Bolivya,
bağımsızlığını ilan
etmeden evvel
Peru’nun bir parçasıydı.
Castillo’nun Bolivya’yı
ziyaret etmesi iyi
oldu. Orada da
devrimci bir hükümet
bulunuyor. Umarım
Küba, Venezüella ve
Arjantin’in yardımları
ile yoluna devam eder.
Arjantin hükümeti sağcı
olmasına rağmen
milliyetçi bir yapıya
sahip. Nikaragua
ve Meksika’nın ise
desteğinden söz
edemeyiz.

takım sapmalarını düzelterek onu
benimsemişti. Mao Zedung büyük
bir adamdı; fakat Maoizm komünist
devrimden sapmalar içeriyordu, bu
bakımdan Mao Zedung ile Maoizm’i
birbirinden ayırıyorum. Londra’da
üniversitede tanıdığım Maoist arkadaşlar oldu. Benim Filistin mücadelesiyle yeni tanıştığım yıllardı.
Fransa’da da Maoistler neredeyse
seçimlerden oyların yüzde 1’ini alacak kadar var.

yorum

Pedro Castillo
17 Mayıs 1980’deki seçimlerin
oyların yakılması suretiyle sabote
edilmesinin ardından Guzmán önderliğindeki Aydınlık Yol silahlı mücadeleye başlamıştı. İnfaz ettikleri
sevilmeyen kişilerin ve burjuvaların
paralarını sömürülen insanlara veriyorlardı. Buna rağmen istedikleri
kadar büyük destekler elde edemediler.
Yerli tüccarlara yakın olan Guzmán ve hareketi, 1981’in sonuna
kadar bankalardan para çalmak için
600 saldırı gerçekleştirdi. Birçok
gösterişli eylem gerçekleştirdiler,
bunların arasında suikastlar ve bombalamalar da var. Zira hükümet sarayı ve adalet sarayı da bombalamalardan nasibini alan mekânlardandı.
1982 yılında Ayacucho hapishanesine bir operasyon düzenlediler. Bu
operasyonda görevli memurları öldürdükten sonra yüze yakın mahkûmu serbest bıraktılar. Daha sonra
uyuşturucu satıcılarıyla da temasa
geçerek işbirliği yaptılar.
Guzmán, sadece birkaç ay önce
öldü. Birçok hatasına mukabil onun
dürüst bir insan olduğunu söyleyebilirim. Eski bir komünistken
Maoist sapmaya kapılanlardan oldu.
Haddinden fazla şiddete başvurdu.
Ülkede her türlü pis işe bulaşan
Peru eski devlet başkanı Japon asıllı
yozlaşmış tip Alberto Fujimori, Aydınlık Yol ile çok sert bir mücadeleye girişti. Ülkede kontrolü elinde
tutan Fujimori, Guzmán’ı yakaladı,
Aydınlık Yol’u bitirdi. Bilindiği üzere
Fujimori gibi yozlaşmış bir adamın
kendisi de yozlaşmış olan kızı Keiko
Fujimori son seçimlerde aday ol-
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muş, kirli geçmişine rağmen yüksek
bir oy oranı elde etmişti. Peru’da
yaşanan hadislerde Amerikalıların
ve İsraillilerin dahli olduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor.
Peru’da gerillalara karşı devlet
tarafından Ronda Campesino yâni
köy koruculuğu sistemi geliştirilmiştir. Şimdiki devlet başkanı da
köy korucusu bir ailenin çocuğu
olarak iktidarda ve dolayısıyla kırsal
kesimin desteğini arkasında bulunduruyor. Devlet içerisinde Başkan
Castillo’nun iktidarda olmamasını
isteyenler var; fakat Peru ordusu
içerisinde bu vatansever Kızılderili
başkana destek verecek olan askerler
de var.
Elbette neler olacağını bilmiyoruz. Küba’yı hatırlayalım. Küba’ya
karşı her hükümet döneminde verilen, bugün de hâlâ devam eden ekonomik bir savaş yürütülüyor. Çünkü
orada bir devrim oldu. Bu sebeple
Küba’da kronikleşen sorunlar ve zor
şartlar ortaya çıktı. Elbette bir takım
hatalar da oldu; fakat bunun asıl
sebebi ABD’nin emperyalist saldırganlığıdır. Guantamo’da ABD’nin
bir üssü bulunuyor. Buraya yüzlerce-binlerce sıradışı insanı illegal bir
biçimde getirip hiçbir yargılama söz
konusu olmaksızın hapis tuttukları,
türlü işkenceler yaptıkları herkesin malûmu. Bilhassa Müslüman
mücahidleri buraya getirip hukuka
aykırı davranışlarda bulundukları
biliniyor. Küba’nın vaziyet, yine
Guantanamo’daki insanlık ve hukuk
dışı uygulamaların yanı sıra Venezüella’nın bugün içinde bulunduğu
durum, Amerikan emperyalizminin
ne olduğunu gösteren delillerdir.
Daha önce de söylediğim üzere
elbette Venezüella’daki vaziyetin
başka sebepleri de var. Bunların başında Bolivarcı rejimin ve Venezüella halkının düşmanı olan hainlerin
sabotajları geliyor. Başkan Hugo
Chavez öldürüldü. Benim buradan
çıkarılmama asla yanaşmadılar ve
ben hâlâ buradayım. 27 yıldır cezaevindeyim ve bunun 10 yılı tecrit
altında geçti. Hâlâ buradan çıkabileceğime dair ümidimi koruyorum.
Önceden avukatlarımla her hafta
görüşürdüm; fakat Paris’e yakın
cezaevinde olmama rağmen salgın
sebebiyle artık avukatlarımla her
hafta görüşemiyorum. Görüşemediğimiz haftalarda telefon ile irtibat
kuruyorum.
Asla karamsar olmadım, istikbale
hep ümitvâr baktım. Çünkü biliyorum ki Allah bizimle…
Allahü Ekber!
05.12.2021
Tercüme: Faruk Hanedar
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ABD’DE BIR ŞEHIR KENDINI
‘ANAYASAL CUMHURIYET’ ILAN ETTI
Kaliforniya’ya bağlı Eroville
şehri, koronaya yönelik devletin
aldığı yasaklara tepki olarak kendini ‘anayasal cumhuriyet’ olarak
ilan etti.
Belediye Meclisi tarafından
bu ay kabul edilen bildirgede,
"Kaliforniya Eyaleti veya Amerika Birleşik Devletleri federal
hükümeti tarafından verilen ve
anayasal olarak korunan haklarımızı aşırıya kaçan veya açıkça
ihlal eden herhangi bir yürütme
emri, Oroville Belediyesi tarafından vatandaşlarına karşı uygulanmayacaktır." ifadesi yer aldı.
Anayasal cumhuriyet kararı-

nın onaylandığı Oroville Belediye
Meclisi toplantısında, bir şehir
personeli muhabirlere kararın
"Oroville'in Kaliforniya'dan ve
ABD’den ayrılma çabasında olmadığını" açıklığa kavuşturmak
zorunda kaldı. Oroville'in anayasal cumhuriyet kararı çoğunlukla
sembolik ve devlet tarafından
düzenlenen okullar üzerinde
hiçbir gücü yok. Nüfusu yaklaşık
220.000 olan Butte County, eyaletin en düşük aşılama oranlarından birine sahip. Cumartesi günü
itibariyle, sakinlerinin yüzde 47'si
tamamen aşılandı, tüm Kaliforniyalıların ise yüzde 64'ü aşılandı.

BEYAZ IRKÇILAR WASHINGTON’DA
YÜRÜDÜ: AMERIKA’YI GERI ALACAĞIZ
Beyaz üstünlüğü savunucusu
"Ulusal Cephe" grubu Washington'da yürüyüş tertipledi.
Yürüyüşe gelen Ulusal Cephe
grubuna, polisler eşlik etti.
Kongre binası, Washington Anıtı'na gidilerek "özgürlük, zafer"
sloganları atıldı.
Grup, "Amerika'yı geri alma"
planları hakkında tehditkar

tezahüratlar attı. Ulusal Cephe
mensupları üniforma giyiyordu:
krem rengi pantolonlar, güneş
gözlükleri, mavi ceketler ve
kahverengi çizmeler ile şapkalar.
Bazıları plastik tekmelikler taktı.
Cephenin lideri Thomas
Rousseau, Capitol havuzunun
yanında konuşurken, etraftakiler
yuhaladı.

ARDINDAN RAH
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İSLÂM DÜ

Batıcı rejimin gerçekleştirdiği devrimler esasında tek bir amaca matuftur.
Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak adına Batılılaşmak iddiasıyla Müslüman halka yapılan
dayatmalar, İslâm’dan kopmuş bir toplum inşa etmekten başka bir gaye taşımıyordu.
sömürgecilerin İslâm coğrafyasında
emellerini gerçekleştirebilmelerinin yolu hilâfet kurumunu ortadan
kaldırmaktan geçmekteydi. Devlet-i
Aliyye’nin Birinci Dünya Harbi’nden
yenik çıkmasının ardından, TBMM
ile sömürgecilerin Lozan Barış
Konferansı’da konuştukları ve anlaştıkları en önemli husus, hilâfetin
ilgasıdır. Lozan’da İngilizlere verilen
sözlerden biri de Hilafetin kaldırılması olmuştur. Dile söylemesi kolay
gelmesine mukabil hilafetin ilgası
tüm dünya Müslümanları açısından
son derece ehemmiyetli ve bugün
Müslümanların dağınık vaziyetine
sebep olan bir hadisedir.

İstiklal Mahkemeleri

İstiklal Mahkemeleri, 1923 yılında İslâm adına yapılan herhangi bir
faaliyete izin vermemek için kurulmuştur. Kurulduktan hemen sonra
gözaltı ve tutuklamalar başlamıştır.
Türkiye’de Tanzimat’la birlikte
Lozan Rezaleti
İlk tutuklanan ve 1 sene hapis cezabaşlayan Batı’ya öykünme hâli,
24 Temmuz 1923 tarihinde
sına çarptırılandan biri de Bayezit
Kemalizm ile birlikte Müslüman
İslâm adına kazanılan savaşın neCamii’nde tesettürün gerekliliği
Anadolu insanının ruh kökünü
ticesi olarak Lozan’da mağlubiyet
üzerine vaaz veren 20 yaşındaki
doğrudan hedef alma hâline döve manevî teslimiyet anlaşması
hafız-vaiz İbrahim Ethem Efendi’dir.
nüşmüştür. Bu devreyi asıl bozulma imzalandı. Bu rezalet anlaşma,
İbrahim Ethem Efendi “İslamiyette
süreci olarak tanımlayabiliriz. Daha Müslüman Anadolu halkına başarı
Teceddüt ve Tesettür” isimli eseri
sonra Müslüman toplumları Bahikayesi olarak dikte edildi. İsviçsebebiyle de yargılanmıştır.
tılılaştırmak suretiyle inancından
re’nin Lozan şehrinde imza edilen
İstiklal Mahkemelerin kuruluş
uzaklaştırma fikrinin tanımı olarak
bu anlaşmadan sonra getirilen soybahanelerinden
biri olarak Konliteratüre de giren Kemalizm, Anasuz kanunlar ile bir milletin kimliği
ya’da
Hilafetin
ilgasına
karşı yapılan
dolu’da Müslüman milletin dinine,
tarihe gömüldü. İlginçtir, Batılı devyürüyüş
gösterilmektedir.
Meclis,
diline, tarihine yabancılaşmasına ve letler, işgalleri altındaki Müslüman
bu
yürüyüş
sebebiyle
“Bütün
en önemlisi idrakleri iğdiş ederek
ülkelerin hiçbirinde uygulamadıklaMüslümanca düşünmesine engel
rı reformları, gönderdikleri heyetler bir Konya bölgesi irticaya müsait bir bölge olduğundan
olmuştur. Bununla da yetinilmemiş, vasıtasıyla Türkiye’de uygulattılar.
gericiliğe müsait bir zemin
bu düzene karşı çıkan MüslümanMedeni Kanunu İsviçre’den,
oluşturduğundan Konya
ların kanı üzerine yeni bir rejim ve
Ceza Kanunu İtalya’dan, Ticaret
halkının bütünüyle tutukdevlet inşa edilmiştir.
Kanunu Fransa’dan aynıyla tercüme
lanmasına.” diye karar
Batıcı rejimin gerçekleştirdiği
ile alındı. Dört milyon kilometre
çıkarır. Arşivlerde geçtiği
devrimler esasında tek bir amaca
karenin tasfiyesi Lozan’da bir çırüzere ardından Konya
matuftur. Muasır medeniyetler
pıda yapıldı. Kültürel, dinî bütün
merkezinde 2.300 kişi
seviyesine ulaşmak adına Batılıbağlarımızı reddederek, hatta böy- tutuklanır, 805 kişi ise üç
laşmak iddiasıyla Müslüman halka
lesi bağlar kurmayacağımızı resmen gün içerisinde idam edilir.
yapılan dayatmalar, İslâm’dan
deklare ederek 780 bin kilometre
1495 kişi de kürek, kala,
kopmuş bir toplum inşa etmekten
karede Batı peyki bir ulus devlete
bende ve ömür boyu
başka bir gaye taşımıyordu.
razı olundu.
hapis gibi çeşitli cezalara
Kinimizin ve intikamımızın deçarptırılır.
vamlı taze kalması ve unutanların
Hilafetin ilgası
Mustafa Kemal’in emda atalarına neler yapıldığını hatırHilâfet müessesesi, Müslüriyle kurulan ve yine onun
laması bakımından, İslam’ı bu top- manların reisi manasına gelen ve
direktifleri doğrultusunda
raklardan tamamen silmek üzere
ümmetin din de dahil her sahada
İstiklal Mahkemeleri’nin söz
kurulan Kemalist rejimin faaliyetle- liderliğini yapan siyasî bir kurumsahibi olan Kılıç Ali, Necip Ali
rini sizler için sıraladık.
dur. Başta İngiltere olmak üzere

ve Mahkeme Reisi Kel Ali tarafından işlenen cürümlerin ardı arkası
gelmez olur. Artık ağzını açan, kendisini ipte bulur. Kemalizmin getirdiği soysuz kanunlara karşı gelenler
idam edilir, ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Hatta 1924 yılında
Hilafetin ilgasıyla ve akabinde
gelen Şeyh Said isyanı
ile beraber İstiklâl
Mahkemelerinin
zulmü
arşı
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DÜŞMANI!
titretecek boyutlara ulaşmış, idamlar daha da artmıştır.

Kıyafet Kanunu

Müslümanlara yapılan büyük
darbelerden biri de kıyafet kanunudur. Mustafa Kemal, 23 Ağustos
1925'te Kastamonu ve İnebolu’ya
bir seyahat gerçekleştirdi ve orada
halka başına taktığı Panama şapkasını göstererek kıyafette yapacağı
değişikliğin işaretini verdi. "Biz her
nokta-i nazardan medeni insan
olmalıyız. Fikrimiz, zihniyetimiz,
tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır. Medeni ve beynelmilel kıyafet milletimiz için layık bir kıyafettir
onu giyeceğiz.” diyen ve medeni
olmayı Batılıya benzemek, onu
kopya etmek sanan zihniyet, Batı
kopyası ama Batılı da olamamış bir
anlayışla Müslümanların kisvesine
el atmıştır.
Ne yazık ki canını çok tatlı bulan
şahsiyetsiz, dine ve millete ihanet
eden bir takım “hoca”lar sarığı çıkarıp başlarına şapkayı geçirmiş ve
"şapka en iyi serpuştur" gibi kepaze
açıklamalarla bu kanunun resmileşmesine katkı sunmuştur.
25 Kasım 1925 tarihinde Şapka
Kanunu çıkarılmış, bu kanun
ile sarık ve cüppe
cami dışında
yasaklanmış, bu
giri-

hisler körleşmiştir. Cemil Meriç’in
sözleriyle söylersek: “Kamus, bir
milletin hafızası, yani kendisi;
heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla. Kamusa uzanan el namusa
uzanmıştır.” Ardından 1932 yılında
kurulan Türk Dil Kurumu ile dil piçleştirilmiş, İslâm’ı ve tarihî kökleri
hatırlatan ne kadar kelime varsa
yerlerine soysuz sopsuz “sözcük”ler
eklenmiştir.

lerini temizlemek ve tamir etmek
bahanesiyle Türkiye’den müsaade
istedi. O dönem Cumhuriyet ilân
edilmiş, Kemalistler İslâm’ın Anadolu’dan kazınması için elinden gelen
gayreti sergiliyordu. Amerikalıların
teklifini reddetmediler. 1931 senesinde restorasyon bahanesiyle
kapatılan Ayasofya, 1 Şubat 1935
senesinde bir gecede müzeye dönüştürüldü.

Ezan Türkçeleştirildi

Kur’an Okumak Yasaklandı

Batıya peşkeş çekilen memleketimizde 30 Ocak 1932 tarihinde ezan ve Kur’an Türkçe okunmaya
başlandı. Ezanı aslıyla okuyanlar
meczup diye cezalandırıldı. Ezanın
aslından koparılışı tam 18 yıl sürdü.
şime karşı gelen nice gerçek İslam
alimi idam edilmiştir. Şapka Kanunu
sonrasında 11 Ekim 1926 tarihinde
Kılık Kıyafet Kanunu kabul edilmiştir. 3 Aralık 1934'te bu kanunun
yürürlüğe girmesiyle İslam’ı hatırlatan, bu toprakları temsil eden
hiçbir kıyafete izin verilmemiş, Batı
tarzı giyim mecbur kılınmıştır. Bu
kanun 1982 Anayasasında “inkılap
kanunları” arasında yer almıştır.

Soyadı Kanunu
21 Haziran 1934 tarihinde çıkarılan Soyadı Kanunu ile hem nesebi
gayri sahihlerle, yani piçlerle gerçek
ülke evlatlarının ayrıştırılması imkânsız hale getirildi hem de büyük
ailelerin dağıtılmasında ilk adım
atıldı. Böylece Müslüman Anadolu,
dönmelerin, ne idüğü belirsiz piçlerin yeri yurdu oldu!

Harf Devrimi

Harf inkılabı ile birlikte duygu-düşünce dünyamız kökünden
baltalanmış ve küspe nesiller doğmuştur. 1928 yılında Batı’dan alınan
Latin harfleri yürürlüğe konularak
İslâm ilim ve kültürünün temeline
ve bir milletin tarih köklerine
dinamit konulmuştur. Harf inkılabının zararı, ulemanın imha
edilmesinden dolayı çoğu
da okur yazar olmayan halk
nezdinde yeterince idrak
edilememiştir. Koca bir
milletin hafızası, kültürü,
sanatı, düşüncesi soykırıma uğramış, geçmiş
unutulmuş, idrakler
dumura uğramış, iğdiş
edilmiştir. Hakikaten de
bir gecede cahil bırakılmıştır millet. Yüzlerce
hat dükkânına kilit vurulmuş, İslam harflerini
kullanmaya devam edenler derdest edilip zindana
atılmıştır. Zaman içinde
yetişen fertler kendi kütüphanelerinden dedelerinin
kitaplarını okuyamaz vaziyete
gelmiştir. Zihinler daraltılmış,

Harf Devrimi’nden sonra İslam
harflerinin ne bulunması ne de
yazılmasına izin verildi. Bu sebeple
İstiklal Mahkemeleri’nden çıkan
emirlerle jandarmalar evlere baskınlar düzenlemiştir. Bundan dolayı
Anadolu’nun dört bir tarafında
Kur’an’ı Kerim’ler toprağa gömülmüş, Kemalizm zulmünden saklı
tutulmuştur. Hala da mağara ve
toprak altlarına saklanan Kur'an-ı
Kerim, elifba ve mevlit metinlerinin
ortaya çıktığı kayıtlarda yer almaktadır.

Camiler Ahır Yapıldı

Cumhuriyet’in ilk yıllarında 90
kadar cami kapatılmıştır. Diyanet
İşleri Reisliği tarafından 8 Ocak
1928 tarihli bir tüzük uyarınca bazı
tespitler yapılmış, 1932’de bunun
yerine cami ve mescitlerin sınıflandırılması hakkında Nizamname
yapılmış, 15 Kasım 1935 tarih ve
20845 sayılı yasayla da tasnif dışı
kalan camilerin başka amaçlarla
kullanılmak üzere kapatılması öngörülmüştür. Ancak, daha 1928
yılında İstanbul’da bir cami CHP’ye
satılmıştır. Kimi depo ve ahır, kimi
de meyhane vs. yapılmıştır.

Ayasofya Camii
Bir Gecede
Müzeye Dönüştürüldü

1931 senesinde, ABD’de bulunan Bizans Enstitüsü namına,
Thomas Wittemore, bağımsızlığın
sembolü ve Fatih Sultan’ın vakfiyesi
olan Ayasofya Camii’nin mozaik-

Esaret Altında Yaşamayı
Kabul Etmiyoruz
Bu kanunlar eliyle Müslümanlara kan kusturanlara rahmet okumaya, her fırsatta övmeye, ideolojisini
benimsemeye devam edilmesi de,
bir Müslümanın aklının ucundan
dahi geçiremeyeceği bir iştir.
Zira Allah’ın düşmanlarına düşmanlık ibadetimizdir. Allah’ın ve
İslâm’ın düşmanlarının yaptıkları
işlere müsbet bakmak ise Allah’ın
gazabını celb etmek mânasına gelir
ki, Allah bu hâlden muhafaza etsin.
Müslüman olduğu için halktan
teveccüh görüp de, kürsüye her
çıktığında “En çok biz M. Kemal’in
yolundan gidiyoruz.” diye bas bas
bağıranların bu söylediklerimizi
bilmeme ihtimali olmadığına göre,
bile bile yaptıklarının takdirini de
siz okurlarımıza bırakıyoruz.
Biz ise İslâm düşmanları ile mücadelemizi her dâim sürdürmeye
devam edeceğiz!
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"KALICI YÜKSEK ENFLASYON RISKI AÇIKÇA ARTTI"
Fed Başkanı Powell, "Kalıcı yüksek enflasyon riskinin açıkça arttığını düşünüyorum ve bence politikamız buna
uyum sağladı ve sağlamaya devam edecek." dedi.
Fed Başkanı Jerome Powell ve
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen,
ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin
sorularını cevapladı.
Ücretlerin önemli ölçüde
arttığına işaret eden Powell, ancak
daha yüksek enflasyona neden
olacak bir oranda yükseldiğinin
görülmediğini, yakından takip
ettiklerini aktardı.
Powell, enflasyonun yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla
bağlantılı olduğunu yineleyerek,

ekonomide daha geniş bir alana
yayıldığını söyledi.
Fed Başkanı Powell, "Kalıcı
yüksek enflasyon riskinin açıkça
arttığını düşünüyorum ve bence
politikamız buna uyum sağladı ve
sağlamaya devam edecek." dedi.
Enflasyonun 2022'nin ikinci
yarısına kadar sürmesinin beklendiğini belirten Powell, enflasyonun
"geçici" olduğu değerlendirmesinden vazgeçilmesi gerektiğini
yineledi.
"Enflasyonun kalıcı hale gelme-

mesi için araçlarımızı kullanacağız"
Mali teşvik ve ekonominin hızlı
toparlanmasının bir sonucu olarak
talebin ve ekonominin çok güçlü
olduğunu anlatan Powell, fiyat
istikrarı ve maksimum istihdam
hedeflerinin dengelenmesi gerektiğini kaydetti. Powell, "Yaşadığımız
bu yüksek enflasyonun kalıcı hale
gelmemesi için araçlarımızı kullanacağız." dedi.
Jerome Powell, yüksek enflasyonun Avrupa ülkeleri ile

TAYVAN’DA TEMSILCILIK AÇAN
LITVANYA ILE ÇIN ARASINDA GERILIM TIRMANDI
Geçen günlerde Tayvan'da
temsilcilik açarak Pekin'in
tepkisini üzerine çeken Litvanya, kargolarının Çin tarafından
bloke edildiğini açıkladı.
Litvanya, Avrupa Birliği’nden
(AB) yardım istedi.
Litvanya Dışişleri Bakanı
Gabrielius Landsbergis, bugünkü
basın toplantısında, Çin’in Litvanya mallarının ülkeye girişini
engellemesiyle ilgili, "Bu, eşi
görülmemiş bir durum. AB ülkelerinden birine kısmen yaptırım
uygulandı. Misillemede bulunamıyoruz, çünkü herhangi bir Çin
işletmesini gümrük sistemlerinden silme hakkına sahip değiliz.
Gümrük sistemleri AB Komisyonu tarafından düzenleniyor. Bu

nedenle Avrupa kurumlarının bu
konuya müdahale etmesi ve Litvanya'yı temsil etmesi gerektiğini
düşünüyoruz" diye konuştu.
Daha önce Litvanyalı iş insanları, mallarının Çin’e girişiyle
ilgili sorunlar yaşadıklarını
duyurmuştu.
Çin, Litvanya’yı, gümrük

sistemlerinden silmişti.
Litvanya’nın Tayvan’da temsilcilik açmasıyla iki ülke arasında
gerilim meydana gelmiş, Çin
Dışişleri Bakanlığı, Litvanya’ya
protesto notası vermişti.
Pekin, Vilnius’la diplomatik
ilişkileri maslahatgüzarlar seviyesine düşürme kararı almıştı.

HAYALI YATA 650 BIN DOLAR ÖDENDI!
Metaverse platformu The
Sandbox'ta geliştirilen dijital bir
yat, 650 bin dolarlık rekor fiyatla
satıldı. Hayal değil gerçek demek
isterdik ama tam tersi!
The Sandbox'ta geliştirilen

dijital bir yata, bir kullanıcı 650
bin dolarlık rekor bir ücret ödedi.
Bu zamana kadar dijital piyasada bu miktara herhangi bir şey
satılmamıştı.
Takdir sizin…

Kanada'da da görüldüğüne işaret
ederek, enflasyonist baskıların
çoğunlukla ekonominin yeniden
normalleşmesiyle ilgili olduğunu
vurguladı.
Kovid-19 salgının arz yönlü
sınırlamalar uygulamaya devam
ettiğine dikkati çeken Powell, "Her
yerde yüksek enflasyon görüyorsunuz. Burada gördüğümüz özelliklerin birçoğunu başka yerlerde
görüyorsunuz ancak farklı ülkeler
bunu farklı derecelerde hissediyor." diye konuştu.

TCMB'DEN PIYASAYA
IKINCI DOLAR
HAMLESI
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) döviz piyasasına satım yönünde müdahale etti.
TCMB'nin müdahalesinin 150-200
milyon dolar civarında olduğu ifâde
edildi.
TCMB'den yapılan açıklamada
"Döviz kurlarında görülen sağlıksız
fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya
satım yönünde doğrudan müdahale
edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Merkez Bankası böylece geçtiğimiz hafta piyasaya ikinci kez müdahale etti. Fakat hiçbir şeye yaramadı.
TCMB 1 Aralık tarihinde,
2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasında satım yönünde müdahalede
bulunmuştu.
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HINDISTAN ORDUSU
SIVILLERE ATEŞ AÇTI: 13 ÖLÜ
Hindistan’da ordunun yanlış istihbarat sonucu isyancı zannederek sivillere ateş açması neticesinde 13 kişi
hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Nagaland eyaletindeki Mon bölgesinin Oting köyünde
askerler yanlış istihbarat sonucu sivilleri vurdu. Askerlerin operasyon
düzenlenen isyancı örgüte ait kamp
alanından geçtiği sırada 30'dan fazla
kömür madeni işçisini taşıyan otobüse ateş açtığı belirtildi.
Nagaland polisi Sandeep M. Tamgadge, “Mon bölgesindeki durum şu
an için çok gergin. İçlerinde Nagaland
bölgesinin dışından 1 işçinin de oldu-

ğu toplam 13 kişi hayatını kaybetti”
ifadelerini kullandı. Olayın ardından
halk, protesto gösterileri düzenleyerek
askeri araçları ateşe verdi.
Gerginlik tırmandı
Hindistan ordusuna bağlı bir grubun, Nagaland eyaletinde 15 sivili
öldürmesinin ardından bölgede hâdiseler patlak verdi. Güvenlik güçleri
tarafından öldürülen sivillerin cenaze
töreninin yapıldığı yerde gerginlik
sürüyor.
Yaşanan çatışmalarda protestocular, asker grubun kampına saldırdı.
Çıkan çatışmada güvenlik güçleri bir
protestocuyu katletti.

Güvenlik güçleri geçtiğimiz cumartesi gecesi isyancı sanarak en az
30 madenciyi taşıyan bir kamyona
ateş açmış, 6 sivili öldürmüştü.
Askerler olaya tepki gösterip orduya ait iki aracı yakan köylülere de sal-

AKAR VE BERABERINDEKI KOMUTANLAR
SINIR HATTINI KONTROL ETTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuv-

vetleri (TSK) komuta kademesi ile
Suriye sınır hattındaki birliklerde in-

FRANSA,
BAE’YE 80 RAFALE SAVAŞ UÇAĞI SATIYOR
Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 80 Rafale tipi savaş
uçağının satışını içeren anlaşmayı
imzaladı.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, BAE'ye ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Abu Dabi Veliaht
Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid
Al Nahyan ile 80 Rafale tipi savaş
uçağı ve 12 helikopterin satışına
ilişkin anlaşma imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, bu satışın iki ülke
arasındaki stratejik ortaklığın sonucu olduğu aktarıldı. Uçakların
2027'den itibaren teslim edilmeye
başlanacağı ifade edilirken bu, Fransa'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği
rekor savaş uçağı satışı oldu.

celeme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, komuta kademesi ile Suriye
sınırındaki birliklerde denetleme
yaptı.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar
Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan
Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile
birlikte Hatay Havalimanı'nda Vali
Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Bakan Akar ve komutanlar, 6'ncı
Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı
Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti.

FRANSIZ ASKERLERI
NIJER’DE SIVILLERI
HEDEF ALDI:
2 SIVIL ÖLDÜ,
18 YARALI
Nijer’de Fransa’nın askerî varlığını protesto eden siviller, Fransız
askerlerinin hedefi oldu.
Nijer'in, Burkina Faso sınırındaki Tera bölgesinde, Fransa'nın
ülkedeki askeri varlığını protesto
eden göstericilerin üzerine ateş
açıldı. Fransız askerlerinin ateş
açması neticesinde 2 sivil hayatını
kaybederken, 18’i de yaralandı.
Bu arada Fransız uçaklarının bu
bölgede alçaktan uçuşlar yapıyordu. Bölge halkı Fransa’nın askerî
varlığına bir süredir protesto
tertipliyordu.

dırarak 8 kişinin daha canını almıştı.
Bununla birlikte bir asker de ölmüştü.
Mon bölgesinde yaşananlara tepki
gösteren 300'ü aşkın bölge sakini,
Assam Tüfekleri (Assam Rifles) adlı
grubun kampına dün taşlarla saldırdı.
Yer yer çatışmalar yaşandı.

TALIBAN’DAN SINIR
GÜVENLIĞI DERSI!
Afganistan’ın Nimruz eyaletinde İran sınır güçleri ile Taliban
arasında çatışma çıktı.
Taliban’ın İran sınırındaki karakolları düşürdüğü iddia edildi.
İranlı yetkililer “hayır sınır karakollar düşmedi” dese de; Aamaj
News Ulusal Ajans’ta İran’a darbe
vurulduğu öne sürüldü. Can ve
mal kaybına dair ise herhangi bir
bilgi verilmedi.
İran Devrim Muhafızları’ndan
bir yetkili ise çatışmanın yanlış
anlaşılmadan kaynaklandığını, Taliban’ın İran’dan yasadışı
Afganistan’a girildiğini sanması
üzerine yaşandığını söyledi.
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İdeolojik Beraberlik ve Nefsanî Dostluk
Faruk Hanoğlu
Hemen hepimiz kalabalıklar içerisinde yalnızlıktan, diğer insanlar
tarafından anlaşılamamaktan, özellikle dostsuz kalmaktan şikayetçiyiz.
Bu konuda olağanüstü umutsuz, aşırı
karamsar ve bir o kadar da suçsuzuz
öyle değil mi? Durumun nasıl olup
da bu hale geldiğini ve bu kadar
yalnız insanın içerisinde nasıl olup
da bu yalnızların bir türlü bir araya
gelerek sürdürülebilir bir beraberlik
oluşturamadığını çözümleyemiyoruz.
Şikayetçisi olduğumuz ve kaynağını bir türlü tam anlamıyla tespit
edemediğimiz bu yalnızlık ve anlaşılamamak düşüncesinin bütününe
baktığımızda, aşırı romantizm yüklemesinin de sorunu büyüttüğünü
görüyoruz. Bu ortak şikâyeti, toplum
olarak meselelere baktığımız göz,
yani anlayışımızın, inancımızdan
kopuk olmasına bağlayabiliriz. Müslümanlar olarak kör noktamız haline
getirdiğimiz bu sorunun da zeminini
yeni bir anlayışla ele almak ve sorunun kaynağına inmek mecburiyetindeyiz. İngiliz menşeli bireyselcilik
ürünü olarak hayatımızın her alanını
ele geçiren benlik insiyakı ve ruhi
çabayla aranan ancak materyalist
beklentilerden oluşmuş yaşam tarzını
benimseyen mevcut dünya insanı,
yani “yalnızlaştırılmış insan modeli”ni inançlarımız önünde hesaba çekmeliyiz. Madem hepimiz yalnızlık ve
anlaşılamamakta samimi birer şikayetçiyiz, böyle yapmak gerekiyor.
Benlik insiyakını, insanın kendisini merkeze alarak bütün hadiseleri
kendine nispetle ele alması, amiyane
tabirle dünyanın kendi etrafında
döndüğünü sanması neticesinde
doğan, herkesin ona nisbetle hayat
sürdürmesi gerektiği inancı şeklinde
tanımlayabiliriz. Daha anlaşılır bir
ifadeyle bu “kendisine tapınmak” denilebilecek bir kavrayıştır. Peki, bireyselci dünya görüşünden zuhur eden
bu kavrayışı, Müslümanlar olarak
İslâm'a nispetle nasıl ele alabiliriz?
İlk olarak karşımıza pek yakından aşina olduğumuz nefs gerçeği
çıkıveriyor. Aşinalık diyoruz; çünkü
değişen dünyada Müslümanlar olarak
hakikatleri idrak noktasında ezber
bir ton tutturup, kavramları tamamen kulaktan dolma nitelikte ismi
ile müsemma hâlinden çıkarttığımız
için, nefsin de tam anlamıyla hakkını
veremiyoruz. Bu konunun fert ve
toplum üzerindeki tesiri de, her alan
ve platformda anlatmaya çalıştığımız
üzere dünya görüşü ithal olan, anlayışını yenileyemeyen Müslümanların
Batı ideolojilerine teslimiyetinden

kaynaklanmaktadır. Mevzu özelinde
Müslümanlar olarak "Nefsini bilen
Rabbini bilir." hikmetinden nasibini
almasını bilen, en iyi değerlendirmeyi ve meselenin halli yolundaki fikri
elbette elimizde bulunduruyoruz.
Öncelikle şuna peşin olarak inanmak icab ediyor ki, nefsî zeminde
kurulmuş olan hiçbir ilişki, içerisinde sonsuzluk barındırmaz. Bu
muhakemeyi yapmadan, bununla
hesaplaşmadan yalnızlık hissi ve gerçeğinden kurtulamayacak ve elbette
kafamıza ve ruhumuza uygun bir
dost edinemeyeceğiz. Yalnızlık hissi
ve anlaşılamama sorununun aslı hem
psikolojik hem de sosyolojik zeminde
aranabilir. Bu engeli aşma üzerine
düşünürken, üzerimizdeki tesiri
küfrün kaynağına inerek çözümleme
niyetinde bir yol izlemeliyiz. Baştan
sona cemaat olma ve kardeşlik şuuru ile emrolunmuş, bu şuurla iman
etmiş Müslümanlar olarak, "küfrün
kaynağını bilmeyen gerçek manada
iman etmiş olmaz" hikmetine de vakıf olmamız gerekiyor.
Aşırı romantizme dayalı yalnızlık
hissi, dünyaya bakışımızın en önemli
amili hâline gelen Batı tefekkürünün
doğru analiz edilememesine bağlı
olarak üzerimizdeki etkisini sert bir
şekilde göstermiştir. Bu etkinin de
incelemesini konunun en mustariplerinden biri olan Stefan Zweig üzerinden yapabiliriz. Zweig’in ortaya
koymuş olduğu öykü ve romanlarda
yer bulan karakterlerin yansıttığı
yalnızlığı, romantizm kıskacında
tamamen dış sebeplere bağladığını
görebiliriz. Bu durum bizim de genel-

Benlik insiyakını, insanın
kendisini merkeze
alarak bütün hadiseleri
kendine nispetle ele
alması, amiyane
tabirle dünyanın kendi
etrafında döndüğünü
sanması neticesinde
doğan, herkesin
ona nisbetle hayat
sürdürmesi gerektiği
inancı şeklinde
tanımlayabiliriz. Daha
anlaşılır bir ifadeyle bu
“kendisine tapınmak”
denilebilecek bir
kavrayıştır. Peki,
bireyselci dünya
görüşünden zuhur
eden bu kavrayışı,
Müslümanlar olarak
İslâm'a nispetle nasıl ele
alabiliriz?

likle yakındığımız yalnızlık modeline
benzerlik gösterir. Şahsilik üzerine
ve edebi yönü kuvvetli olan bir anlatımla kaleme alınan bu eserler, insana
yalnızlıktan kesinlikle kurtuluş olmadığını ve bunu hayatın her alanında

iliklerimize kadar hissedeceğimizi
müthiş bir tesir ile aktarıyor. Edebi
yönünün güçlü olmasını özellikle dile
getiriyorum. Çünkü, modern psikolojinin mucidi olarak kabul edilen
Sigmund Freud da, edebiyata ilgisiyle
bilinir. Hatta öyle ki psikanalizin temellerini tamamen bu hayalleri üzerine oluşturmuştur. Edebi halin ruhla
bağlantısı açık bir şekilde bilinirken
kurtuluş reçetesini de ruhi bir çabayla
kendi oluşturduğu psikanalize borçludur. Freud'un psikolojinin temeline
cinselliği yerleştirmesi ve yanlış kabul
edilen bütün davranış bozukluklarının sebebinin cinsellik olduğunu
iddia etmesi açıkçası gariptir. Çünkü
tedaviyi de, sığınmış olduğu edebi
anlayışta yani bilerek veya bilmeyerek
psikanaliz yardımıyla ruhta bulmuştur. Biliyoruz ki cinsellik nefsî bir
kontrol mekanizmasında yer alırken,
edebiyat ise manevi bir his olarak
ruhî kontrol mekanizmasındadır. Bu
konu, mesele üzerinde durulması
ve düşünülmesi gereken çok önemli
bir ipucudur. Diğer yandan her ne
kadar modern psikolojinin mucidi
Freud olarak görülse de, Freud'un da
"Baktığım her meselede benden önce
Dostoyevski vardı." söyleminden
sonra Dostoyevski'yi de incelemek
ihtiyacı doğuyor. Batı tefekkürünü
İslam önünde hesaba çekmiş olan büyük mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu
da romanlarındaki ruhî faktörler dolayısıyla Dostoyevski’ye ehemmiyet
atfeder. Dostoyevski romanlarındaki
neredeyse bütün karakterler, yalnızlığı ve bütün kötülükleri dışarıda
arayan değil, bütün sorunları ken-

yorum

Şuna peşin olarak
inanmak icab ediyor
ki, nefsî zeminde
kurulmuş olan hiçbir
ilişki, içerisinde
sonsuzluk barındırmaz.
Bu muhakemeyi
yapmadan, bununla
hesaplaşmadan
yalnızlık hissi ve
gerçeğinden
kurtulamayacak ve
elbette kafamıza ve
ruhumuza uygun bir
dost edinemeyeceğiz.
Yalnızlık hissi ve
anlaşılamama
sorununun aslı
hem psikolojik
hem de sosyolojik
zeminde aranabilir.
Bu engeli aşma
üzerine düşünürken,
üzerimizdeki tesiri küfrün
kaynağına inerek
çözümleme niyetinde
bir yol izlemeliyiz.

dinde arayıcı ve kendinde bulucu bir
iç hesaplaşmacı formunda karşımıza
çıkıyor. Öyle ki Dostoyevski, tüm
acılarıyla kendini yaşatma ve tanıma
fırsatı bulduğunu, hatta bundan büyük haz duyduğunu net bir şekilde
belirtmiştir. Nefsi hesaplaşmaları,
onu, kurguladığı karakterlerin psikolojik tahlillerini müthiş bir şekilde
yapabilmeye sevketmiştir. Kusurları
her şartta kendinde arayıp bulması-

9 - 15 Aralık 2021

nın yanında, imkânsız olsa da bunu
aşmak için gayret ettiğini "Duvarı
yıkmaya gücüm yetmiyorsa kendimi
parçalayacak değilim elbette. Ama
duvar var diye boyun eğmeyi de kabullenemem." sözünden anlıyoruz.
İşte nefse bakış ve terbiye konusunda işin temelinin bu zemine
oturtulması gerekiyor. Bütün ilişki
sorunları, kendi nefsimizi hesaba
çekmeyi bilmediğimizdendir. Hesaba
çekmemiz gerektiğini bilmediğimizden demiyorum, hesaba çekmeyi
bilmediğimizden...
Burada Tolstoy’dan da bahsetmek
icap eder. O da sorunun toplum boyutunda ele alınması gerektiğini eserleriyle ortaya koymuş ve ferdi davranışların toplumu iyi veya kötü anlamda nasıl şekillendirdiğini işlemiştir. Dostoyevski'nin derinlemesine
yaptığı psikolojik tahlillere nazaran
o, genişlemesine sosyolojik tahlillerle
çözüm yoluna başvurmuştur. Ona da
bu dili ve toplum sorunlarında ortaya
koymuş olduğu çözümleme yeteneği-
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ni veren, meselenin ruhi yani ilahi bir
dokunuşla nihayete erdirilebileceği
düşüncesidir. Tolstoy'un bu yöndeki
bakışı, bizim yalnızlığımızın sebebi
olarak gördüğümüz dış etkenleri ancak ilahi bir anlayışa bağlı bir toplum
gayesiyle sahteliğinden ayırır. Bizdeki
benlik şuuru bu bakışta erimiş olur ki
bu yöntem de aslıyla İslâm'ın toplum
ve nizam anlayışının telifi altındadır.
Şimdi ortaya çıkan verilerin hepsini İslam'a muhatap anlayış önünde
meselemiz üzerine hesaba çekelim.
Karşımızdaki insanın, ki bu eş, dost,
aile ve toplumun herhangi bir alanında karşılaştığımız biri olsun; onun
hakkında bir hal ve hareketi yahut
verdiği bir tepki sebebiyle kesin
olarak bir hüküm sahibi olamayız.
Yani o davranışı herhangi bir niyetle yapmış olduğu zannına düşerek
suçlayamayız. Bu durumda verdiğimiz hükmü ancak kendi nefsimizde
keşfetmiş olabiliriz. Kendi davranışlarımızı dahi samimi olarak hesaba
çektiğimizde ne amaçla yaptığımızın

Zweig
kesin bir hükmünü veremiyorken, bir
başkasınınki hakkında nasıl olur da
bu kadar emin olabiliriz? Yoksa bu
niyeti kendimizde halihazırda veya
daha önceden tanıyor muyuz? Yoksa
sorun bende mi? Evet!
Kişi kendinin aynasıdır sözü bu
hakikate isabet eder. Kimsenin kalbini açıp bakamayacağımız klişesi, ilk
günkü tazeliği ile karşımıza çıkıyor.
Sorun bizde, nefsimizde. Dış oluşu
gerçekleştirmeyi engelleyen sorun
da sorumlu da biziz, kendi nefsimiz,
kendi benliğimiz. İşte fikrî bir müşterekte buluşmanın önemi burada kendisini gösteriyor. Müslümanlar olarak
bütün dostluk ve düşmanlıklarımız
fikrî bir zeminde kurulmalıdır.
Nefsimizi merkez alarak kurduğumuz ve tamamen nefsi bir bakışla
yürütmeye çalıştığımız dostluklar,
çok geçmeden kötü bir şekilde son
bulmaya mahkumdur. Çünkü her bir
nefsin kendi ilahlık iddiası vardır ve
her biri bir diğerini kendisine benzetmek görevi üstlenir. Kim kimin kölesi olmak veya kim kime benzemek
ister ki? Yalnızlık Allah'a mahsus
olmakla beraber, nefsin de böyle bir
gayesi vardır. O, tek olmak ister. Niçin bir başkası için yaşasın ki? Mutlak Fikir’de birlik olmak ve ona bağlı
ideolojik dostluklar inşa etmek zorundayız. Bizimle aynı ruhu taşıyan
dostluklarda buluşmak ve gerekirse
toplumu sırtımızda taşımak zorundayız. Bu bizim meselemiz ve gayemiz
olmalıyken kasıtlı bir engellemeye
tabi tutularak, nefs temelli yalnızlaştırma telkinlerine engel olalım. Bu
sebeple düşman olarak içte nefsimizi,
dışta da kâfiri iyi tanıyalım. Aksi takdirde her birimiz nefs sahibi olarak
ve nefslerimize bağlı olarak bir türlü
adını koyamadığımız yalnızlık şikâyeti içerisinde, başkalarını suçlayarak
yok olup gideceğiz.
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Portre: Sadreddin Konevi
Abdulkerim Kiracı
Anadolu topraklarında İslam’ın
artık iyice neşvünema bulduğu bir
dönemde yaşamış olan Sadreddin
Konevî, 605/1209 yılında Malatya’da
doğdu. Babası Mecdüddin İshak
b. Muhammed, Anadolu Selçuklu
sultanı Gıyâseddin Keyhusrev (ö.
607/1211) ve oğulları İzzeddin Keykâvus (ö. 616/1220) ve Alâeddin Keykubad’a (ö. 634/1237) hocalık yapan
ve idârî işlerde yardımcı olan etkili
bir devlet adamıdır. Konevî babasının yakın çevresi veya himâyesinde
bulunan bilginlerin gözetiminde
eğitimine başladı. Kütüphanesindeki
kitapların kıraat ve semâ kayıtlarındaki bilgiler göz önünde bulundurulduğunda Konevî’nin eğitiminde hadis
ilmine ayırdığı mesai önemli bir yer
tutmaktadır.
Sadreddin Konevî tasavvuf konusunda Evhadüddîn-i Kirmânî ve İbnü’l-Arabî’den istifade etti. Özellikle
babası Mecdüddin İshak ile Mekke’de
(600/1203) tanışan ve onunla birlikte
Malatya’ya gelen İbnü’l-Arabî’den
oldukça fazla etkilendi. Konevî ile
İbnü’l-Arabî arasındaki hoca-talebe
ilişkisinin yanında aralarında bir
sıhriyyet bağının bulunduğu, İbnü’l-Arabî’nin Mecdüddin İshak’ın
vefatı (618/1221) sonrasında Konevî’nin dul kalan annesiyle evlendiği
şeklinde kaynaklarda çeşitli bilgiler
mevcuttur. İbnü’l-Arabî’nin başta
el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye olmak üzere
pek çok eserini kendisinden okudu.
Evhadüddîn-i Kirmânî ile tanışıklığında ve yakın ilişkiler tesis etmesinde İbnü’l-Arabî’nin payı büyüktür.
İbnü’l-Arabî’nin yönlendirmesiyle
Sadreddin Konevî, Evhadüddîn-i
Kirmânî ile birlikte hacca gitti
(630/1233).
Sadreddin Konevî ömrünün
yaklaşık ilk yirmi yılını Malatya’da,
gençlik ve orta yaşlılık dönemini
(626-643/1228-1245) Anadolu dışında Mısır, Hicaz ve Suriye’de (çoğunlukla İbnü’l-Arabî’nin yanında), son
otuz yılını da (643-673/1245-1274)
Konya’da geçirdi. Aralarında Mevlânâ, Kadı Sirâceddin el-Urmevî,
Ahi Evrân, Sa’deddîn-i Hammûye,
Mahmûd-ı Hayrânî gibi dönemin
meşhur sûfîleri ve âlimlerinin de
bulunduğu zevât ile yakın ilişkiler
kurdu. 673/1274’te Konya’da vefat etti
ve adına inşa edilmiş olan zâviyeye
defnedildi.
Tasavvuf tarihinin -İbnü’l-Arabî
dışarda tutulacak olursa- en etkili düşünürü Sadreddin Konevî’dir denebilir. İbnü’l-Arabî ve Sadreddin Konevî
ile birlikte tasavvuf nazarî bir disiplin

veya “müdevven bir ilim” olma hüviyetini kazanmıştır. Tasavvufun tarihi
açısından yeni bir döneme işaret
eden bu tarihsel kesiti, İbnü’l-Arabî ve Sadreddin Konevî “olgunluk/
kemâl dönemi” olarak nitelemişlerdir. Diğer nazarî disiplinlerin dönemlendirilmelerinde görüldüğü üzere
tasavvuf için de bir mütekaddimîn ve
müteahhirîn ayrımı yapılacaksa şayet,
bu dönem söz konusu teşebbüs için
bir başlangıç kabul edilebilir. Serrâc,
Kelâbâzî, Kuşeyrî gibi dördüncü ve
beşinci yüzyıl müellifleri, mevzu-mebâdî ve mesâil bakımından tasavvufu
hadis, tefsir ve fıkıh gibi şer’î ilimler
ile birlikte değerlendirerek, tasavvufa
alan açma ve çeşitli açılardan tasavvufu adı geçen ilimlere yaklaştırma
gayretini güttüler. Ancak sonrasında
İbnü’l-Arabî ve Sadreddin Konevî ile
birlikte tasavvuf, felsefe ve kelâmın
da yer aldığı aklî ilimler çatısı altında
kendisine yer bulma amacıyla hareket
etti. Bu amaç doğrultusunda Sadreddin Konevî tasavvufu, ilm-i ilâhî
(metafizik) olarak tanımladı.
Konevî bu girişimi ile Fârâbî
ve İbn Sînâ gibi meşşâî filozofların
metafiziğe ilişkin görüşlerini tasavvufî dil ve tecrübenin eşlik ettiği bir
formasyonla yorumladı. Metafiziğin
diğer cüzi ilimler ile olan ilişkisini
Konevî “ilm-i ilâhî” kavramında
karşılık bulan bilgi alanına taşıdı.
Yani tasavvuf ya da bu dönemdeki
adıyla ilm-i ilâhî diğer ilimlerin ilkelerini kendisinden aldığı tümel bir
disipline dönüştü. Nitekim dönemin
olgunluk/kemâl olarak vasıflanması
da bu çabayla irtibatlı bir sonuç idi.

Tasavvuf tarihinin
-İbnü’l-Arabî dışarda
tutulacak olursaen etkili düşünürü
Sadreddin Konevî’dir
denebilir. İbnü’l-Arabî
ve Sadreddin Konevî
ile birlikte tasavvuf
nazarî bir disiplin
veya “müdevven bir
ilim” olma hüviyetini
kazanmıştır. Tasavvufun
tarihi açısından yeni bir
döneme işaret eden
bu tarihsel kesiti, İbnü’lArabî ve Sadreddin
Konevî “olgunluk/
kemâl dönemi” olarak
nitelemişlerdir.

Sadreddin Konevî’nin tasavvufu teorik bir çerçeveye dahil etme girişimi,
herhangi bir ilkeye ya da yönteme
dayanmaksızın nas yorumculuğu
yaptıklarına ilişkin sûfîlere dönük
dışarıdan gelen eleştirilerin ve zâhir-bâtın ya da şeriat-hakikat ilişkisi
bağlamında yapılan aşırı yorumların
yol açtığı ibâhilik hususunda içeriden

dile getirilen tenkitlerin önüne geçme amacına matuftu. Bu bağlamda
Konevî tasavvufu, objektif kriterleri
haiz homojen bir yapı olarak vazetti.
Böylece de Miftâhu’l-gayb adlı eseri
başta olmak üzere Konevî sâyesinde
tasavvuf kısmen tedrisi mümkün bir
forma bürünmüş oldu.
Sadreddin Konevî’de ilm-i ilâhî ile
birlikte ilm-i tahkîk, mârifetullah gibi
kavramlara karşılık gelen metafiziğin konusu, Allah’ın varlığı; ilkeleri,
Allah’ın “varlığının lazımı olan ana
hakikatler” yani ilâhî isimler; meseleleri ise, isimler ile ortaya çıkan
hakikatler yani Allah-âlem arasındaki ilişkinin izahıdır. Metafiziğin
konusunu Allah’ın varlığı yapmakla
Konevî, İbn Sînâcı perspektifin dışına
çıkmıştır. Bu hususta Konevî’nin tasavvufî hassasiyetleri öne çıkaran bir
tavrı benimsediğini söylemek mümkündür. Konevî’ye göre Allah mutlak
yani zorunlu varlıktır, dolayısıyla da
mümkünlerin varlık sebebidir. Allah’ın mümkünlere varlık vermesi ve
yaratması belirli bir sebebe taalluk
eder. İbnü’l-Arabî’nin dile getirdiği
şekliyle bu sebep, Allah’ın bilinme
arzusu ve sevgisidir. Bu ise ilâhî isimlerin açığa çıkması ve kemallerinin
zuhûru talebidir. Çünkü Allah için
zâtî ve esmâî olmak üzere iki tür
kemâlden söz edilir.
Zâtî kemâl Allah’ın münezzeh ve
aşkınlığına işaret eden bir kavramdır,
Allah bu yönüyle âlemle herhangi bir
şekilde ilişkili değildir. Ancak isimlere âit kemâlin gereği Allah âlemi
yaratmıştır. Konevî’ye göre yaratma,
yaratan ile yaratılan arasında bir yö-
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FÜSUSU'L-HIKEM'IN SIRLARI
SADREDDIN KONEVI

Sadreddin Konevî’de
ilm-i ilâhî ile birlikte
ilm-i tahkîk, mârifetullah
gibi kavramlara karşılık
gelen metafiziğin
konusu, Allah’ın
varlığı; ilkeleri, Allah’ın
“varlığının lazımı olan
ana hakikatler” yani
ilâhî isimler; meseleleri
ise, isimler ile ortaya
çıkan hakikatler yani
Allah-âlem arasındaki
ilişkinin izahıdır.
Metafiziğin konusunu
Allah’ın varlığı
yapmakla Konevî,
İbn Sînâcı perspektifin
dışına çıkmıştır.

nüyle benzerlik bir yönüyle de farklılaşma meydana getirir. Konevî’nin
bu yargısı Miftâhu’l-gayb’da belirttiği
temel iki ilke dolayısıyladır: “Bir şey
kendisinden farklı ve ona zıt bir ürün
meydana getirmez.” “Herhangi bir
şeyden bütünüyle kendisine benzeyen bir şey meydana gelmez.” Konevî
yaratmayı sudûr teorisiyle irtibatlı
bir mesele olarak ele almakla birlikte
teorinin yol açtığı zorunlu nedensellik fikrini reddederek yaratma sistemine vesileciliği yerleştirmiştir. Bu
durumda Konevî’nin yaratma fikri,
sudûrun formel yapısını çağrıştırması yönüyle filozoflardan, içeriğin
izahında ise kelamcıların cevher-araz teorisinden etkiler taşımaktadır.
Nedenselliğin reddi ile Allah-âlem
arasındaki ilişkinin sürekliliğine

vurgu yapmak amaçlanmış, bunu
izahta “tecdid-i halk” yani Allah’ın
âlemi bir defa da değil sürekli ve her
ân yeniden yaratması fikri devreye
sokulmuştur ki bu durumda âlem
-Eş’arîlerin cevher-araz teorisinin
temel cümlelerinden biri olan- Allah
karşısında iki anda baki olmayan
arazlar toplamı olarak kalmaktadır.
Dolayısıyla Konevî’nin yaratma teorisiyle, Allah’ın her ân eşyâyı yarattığı
ve Allah’ın her ân eşyâ ile birlikte
olduğu fikrini temellendirmeye çalıştığı söylenebilir.
Konevî’nin varlık düşüncesinde
en önemli konulardan birisi nefs ve
nefsin mahiyeti meselesidir. Tasavvufta genel itibariyle “Nefsini bilen
Rabbini bilir” sözünden hareketle
nefis Allah’ı bilmek için aracı bir
hakikat olarak kabul edilir. Konevî
nefis kavramı ile insanın hakikatine
gönderme yapmaktadır ki insanın
hakikati (ayn) Allah’ın ilminde ezeli
bir hakikat olarak bulunur (sübût).
İbnü’l-Arabî Allah’ın ilmindeki bu
bulunuş hâlini vücûd ile değil de
sübût kavramıyla, mevcut olan şeyi
de ayn veya hakikat kavramıyla karşılamaya özen göstermiştir. Aslında
İbnü’l-Arabî ve Konevî’ye göre bir
şeyin hakikatinden söz etmek, onun
ilâhî ilimde bulunuşundan yani ayn-ı
sâbiteden bahis açmaktır, dolayısıyla
bir şeyi bilmek de ilâhî ilimdeki hâli
ile o şeyi bilmektir. İlâhî ilimde insanın hakikati, gayr-i mec’ûldür yani
yaratılmamıştır. Sudûrdaki hiyerarşiyi andıran bir yapı ile nefis kesafet
kazanarak şehadet mertebesine kadar iner. Varlığı dâirevî olarak düşünen sûfîler tarafından bu süreç nüzûl
olarak adlandırılmaktadır. Sürecin
devamında nefsin ilk bulunuş hâline
ya da hakikatine ulaşmak ise urûc ile
yani nefsin tecerrüdü ile mümkün
hâle gelecektir.
Kaynakça:
Ekrem Demirli. İslam Metafiziğinde Allah ve İnsan: İbnü’l Arabi ve
Vahdet-i Vücud Geleneği. İstanbul:
Kabalcı Yayınevi, 2009; DİA; İDA.

Muhyiddin İbnül Arabi’nin
talebesi olan Sadreddin Konevî
hazretlerinin el-Fükûk fî Esrâı
Müstenidâti Hikemi'l-Fusûs başlığıyla kaleme aldığı ve Türkçeye
Füsusu'l-Hikem'in Sırları olarak
çevrilen eser, İbnül Arabi’nin Füsusu'l-Hikem'indeki incelikleri,
gizlilikleri ele alıyor.
Füsûs’a getirdiği açıklamaları
bu esere yazılmış şerhler dizisi
içinde birinci elden yorumlar
olarak görmek uygun olur. Füsûsu’l-Hikem’in Sırları başlığıyla
yayınlanan el-Fükûk, İbnu’l-Arabî sisteminin problematik
yönünü çözen ve çözümleyen bir
eser olarak değerlendirilebilir.
Eserin girişinde de Konevi’den şu
açıklama yer almaktadır:
“Fususu'l-Hikem kitabı,
şeyhimiz, imam, kamil, ümmetin hadisi, kamillerin imamı,
imamların imamı, Muhyi'l-hak
ve'd-din Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. El-arabi et-Tai'nin
(r.a) muhtasar kitaplarının en
nefislerinden birisidir. Bu eser,
onun son neş'eleri ve tenezzüllerindendir. Fususu'l-Hikem,
Muhammedi makamın kaynağından, zati ve ahadiyet/birlik
özelliğindeki "cem" meşrebinden
varid olmuş, böylelikle de, Hz.
Peygamber (a.s) Efendimizin "Allah'ı bilmek" hakkındaki zevkinin

özünü içeren ve içinde zikredilen
büyük veli ve nebilerin zevklerinin kaynağına işaret eden bir
kitap olarak gelmiştir. Ayrıca bu
eser, uyanık ve basiret sahiplerini, o veli ve nebilerin zevklerinin
özüne, himmetlerinin ve arzularının yöneldiği/taalluk şeylerin
neticelerine, elde ettikleri ürünlerin içeriklerine ve kemallerinin
nihayetlerine irşad eder. Binaenaleyh, Fususu'l-Hikem, onlardan
her birisinin kamil makamının
içermiş olduğu şeyler üzerine
adeta bir "mühür"; bu makamların kapsadığı ve kendilerinden
zuhur eden şeylerin asıllarına
dikkat çeken bir eser olmuştur.”

VAHDET-I VÜCÛD VE ESASLARI
SADREDDIN KONEVI
Vahdet-i Vücûd, İbnü'l Arabi tarafından sistematik hale
getirilen ve kendisinden sonra
başta Fusüsu'l Hikem şarihleri
olmak üzere, pek çok süfi-müellifin tasavvuf ile ilgili görüşlerinin merkezini oluşturan bir
“varlık” tasavvurudur. Büyük
şair-süfi Abdurrahman Cami,

Konevi'nin ifadeleri olmadan
Vahdet-i Vücûdu anlamanın
mümkün olmadığından söz eder.
İşte Konevi bu küçük eserinde
vahdet-i Vücûd ve bununla ilgili
en önemli meseleleri ele alıp,
Vahdet-i Vücûd'un dayandığı
esasları veciz bir üslupla ortaya
koyuyor.
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Sürece Taalluk Eden Veçhesiyle
Aynadan Yansımalar
Osman Temiz
“Spor ve İdman Kelimelerinin
İştikak Bilgisi Veya Etimolojisi Çevresinde” isimli yazı çalışmamızda
neye niyet ettik ve kısmetimize ne
çıktı? Niyetimiz, spor ve idman kelimelerinin etimolojileri üzerinden
5-6 bölümlük bir yazı dizisi hazırlamaktı. İlkin Batı medeniyetini
temsil eden Hıristiyan-Yahudi Batı
fikir ve yaşayışının kültürel bir argümanı olarak anlam kazanan spor
kelimesinin etimolojisi çevresinde
“Modern Spor” kavramına derinliğine ve genişliğinde doğru bir sondaj
denemesi yapmak, sonrasında ise
Doğu medeniyetini temsil eden İslâm medeniyeti, içinde yaşadığımız
yeni zaman ve mekan itibariyle de
“İslama Muhatap Anlayış” davasını
temsil eden “Yürüyen Büyük Doğu:
İBDA” ruh ve fikir sisteminin kültürel bir argümanı olarak anlam kazanan İdman kelimesinin etimolojisi
çevresinde, “Akıncı Spor” kavramına
belirli bir genişlik ve derinlik kazandırmaktı. Tabiri caizse, “aşina olunan
kalıplar üzerinden aşina olunmayan
mânâların verilmesi” terkibi hükmüne de uygun olarak belirli bir üslub
ve yöntem yakalamaktı. Bunun kolay
olmadığını bilmek yetmezdi elbette
ki, ne kadar zor olduğunu da göstermek gerekiyordu. Zora talib olmak
ve bunu bir yazı formunda sunmak
en büyük arzumuz oldu. Yazarken
çokça düşünmek, düşündükçe çokça
araştırmak fırsatı veya imkânı doğdu. Düşündükçe yazmak yazdıkça
düşünmek ve araştırmak şeklinde bir
ivme de cabası. Güle oynaya derken
bir baktık ki, derin bir kuyu ve henüz
giriş kısmında, “Her ilim dipsiz bir
kuyu” yazılı…
Modern spor deyince ne anlamak gerekiyor? Her şeyden evvel,
Modern Sporlar eski Yunan Kültürü,
Roma Nizamı ve Hristiyan Ahlâkı’ndan müteşekkil Hıristiyan-Yahudi Batı Kültür ve Medeniyetinin
fikir ve yaşayışına nisbetle teşekkül
etmiş veya ettirilmiş genelde oyun
ve eğlenceye taalluk eden kültürel
bir unsur, özelde ise siyasi, iktisadi,
hukuki ve içtimai birer faaliyet alanı
olarak kendisini göstermektedir. Bu
tür bir faaliyet alanına “veri tabanı”
oluşturduğundan, spor kelimesinin
etimolojisi çevresinde sıradışı bir
çözümleme yapmak bir gereklilik
olarak ortaya çıktı. Spor kelimesinin
etimolojisi bizi ister istemez ilkin
jimnastik, ardından da atletizm
kelimelerinin etimolojilerine de

yönlendirecekti. Nitekim mevzuun
ta başında hesapta olan da buydu
ve spor kelimesinin etimolojisine
değinip hemen ardından soluğu
jimnastik ve atletizm kelimelerinde
alacaktık. Ama dediğim gibi, mevzuun henüz başındayken bunun hiç
de kolay olmadığını gördük ve anladık. Spor kelimesinin etimolojisine
henüz giriş yapmıştık ki, mevzuun
ne kadar derin olduğu, “buz dağının
görünen kısmı” halinde aysberkvari
bir manzara ile karşı karşıya kaldığımızı gördük ve anladık. Tabiî bu tür
bir görüntünün künhüne kolayından nüfuz etmek, piyasa mantalitesi
üzerinden mümkün görünmüyordu.
Sıradışı hamleler bizi bekliyordu ve
biz de bu “buz dağı”na küçük çaplı
da olsa gücümüz nisbetince darbeler
indirmeye başladık. Devşirebildiğimiz veya yontabildiğimiz en ufak bir
kırıntıyı bile okuyucu ile paylaşmak
eğiliminde olduk. Bir yanda ortaya
çıkan manzaraya şahitlik ederken,
diğer bir yandan da okuyucuyu da
bu duruma şahit kılmaya çalıştık.
Ortaya çıkan yeni durumlar karşısında yeni atraksiyonlar da kendisini
göstersin ümidi ile… Bu arada şunu
da söylemek gerekir ki, belirli bir
“nisbet davası” üzerinden söylersek,
her köşe başında yanlışı bile doğruya
tahvil edebilecek bir “münekkitler
ordusu”nun bizi beklediği hayali

Modern Spor Anlayışı
veya Ahlâkı”nın da
yeni bir “Spor Anlayışı
veya Ahlâkı” üzerinden
hesaba çekilmesini
gerektiriyordu. Tam da
yapmak istediğimiz,
yapmayı arzuladığımız
şey bundan ibarettir.
Nitekim “Modern Spor
Anlayışı veya Ahlâkı”
karşısında “Akıncı Spor
Anlayışı veya Ahlâkı”
olarak kavramlaştırma
çabamız işte bu şekil bir
düşüncenin ürünüdür.

üzerinden kendimizi daha bir cesur
hissettik...
Dünden bugüne hak ve batıl
arasında süregelen büyük ve kanlı
savaş bugün her zamankinden çok
daha hissedilebilir bir hâlde finale
doğru hızla ilerlemektedir. Bâtında
kalb hakikatinde bitişik ruh ve nefs

kutupları arasındaki savaşta zâhirde
iki temel nokta, daha doğrusu iki
referans veya temsil noktası öne çıkmaktadır: Doğu ve Batı!..
Doğu ve Batı arasındaki savaş, hiç
şüphesiz ki Hak ve Batıl arasındaki
savaşın da bir nevi temsilidir. Doğu’yu temsilen İslam, dolayısıyla da
“İslama Muhatap Anlayış” davasını
temsil eden “Büyük Doğu”, diğer bir
ifadeyle de “Yürüyen Büyük Doğu:
İBDA” ruh ve fikir sistemi, Batı’yı
temsil eden ise bütün batıl cepheleriyle Hıristiyan-Yahudi Batı Kültür
ve Medeniyetinin fikir ve yaşayışı ve
tabii ki de uzantıları!..
Sözkonusu olan bu büyük ve kanlı savaş, topyekûn savaşa taalluk eden
bir noktada cereyan etmektedir. Bu
durum elbette ki büyük bir hesaplaşmayı da beraberinde getirmektedir.
Nasıl ki belirli bir ruh ve fikir planında “Yürüyen Büyük Doğu: İBDA”,
“İslam Tasavvufu karşısında Batı
tefekkürünü hesaba çeken” bir ruh ve
fikir sistemi olarak temayüz etti, yani
bütün bir Batı kültür ve medeniyetinin fikir ve yaşayışını derinliğine ve
genişliğine doğru hesaba çekti, -ki bu
hesaba çekiş içerisinde her şeyi aslına
rücu ettirmek de var, yani sadece bir
şeyin hakikatini görmek ve göstermek yetmez, şeylerin hakikatini “hakikatin hakikati”ne nisbetle İslâm’da
olduğunu göstermek de vardı-, aynı

yorum

şekilde, mesela “Modern Spor Anlayışı veya Ahlâkı”nın da yeni bir
“Spor Anlayışı veya Ahlâkı” üzerinden hesaba çekilmesini gerektiriyordu. Tam da yapmak istediğimiz,
yapmayı arzuladığımız şey bundan
ibarettir. Nitekim “Modern Spor Anlayışı veya Ahlâkı” karşısında “Akıncı
Spor Anlayışı veya Ahlâkı” olarak
kavramlaştırma çabamız işte bu şekil
bir düşüncenin ürünüdür. Bu kavramlaştırma çabası elbette ki mîrî
malı üzerinden belirli bir anlam kazansın istiyorduk. Yani üzerinde olmaya azmettiğimiz spor mevzuunun
asıl sahibi, mevzuya eğilen insanlar
olarak esasta bizler değil, mevzuya
yol veren malum ruh ve fikir sisteminden başkası olmadığını görmek
ve göstermek. Bu kanaatimiz kaim
ve daimdir. Hayat devam ediyor ve
herkes kendi işini yapmakla meşgul
veya görevli!
Şu şekil bir eleştiri kabul edilebilir
gözükmektedir. Meselâ “Akıncı Spor
Anlayışı veya Ahlâkı”na dair sağlam
bir temellendirme ve sonrasında ise,
“Modern Spor Anlayışı veya Ahlâkı”nı esaslı bir sıgaya çekme operasyonu
olsa, daha bir münasip olmaz mıydı?
Büyük Doğu Mimarı Üstad Necip
Fazıl’ın “Büyük Doğu Marşı”nda
yer verdiği: “Yürü altın nesli, o tunç
Oğuz’un! / Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun. / Nur yolu izinden git,
KILAVUZ’un! / Fethine çık, doğru,
güzel, sonsuzun!” mısralarını hatırlamanın ve de hatırlatmanın tam yeri.
Sözkonusu olan “Kılavuz”un “İstikbâl İslâmındır” mutlak müjdesine
yataklık eden “Yürüyen Büyük Doğu:
İBDA” olduğunu söylemeye gerek
yok sanırım. Ama bu mevzuda,
İBDA Mimarı’nın bir serzenişi hâlinde, meâlen söylersek, “Görüyorum
ki benden başka hiç kimsenin acelesi
yok!”, sözünden de çok etkilenmiş
ve bunu içselleştirmiş bir İbdacı
muhatap olarak, Üstad’ın şiirinde
geçen “Adet küçük, zaman çabuk,
yok uzun” mısraı çok manidardır. Bu
çerçeveden olarak, herhangi bir mevzuya yaklaşırken ve de herhangi bir
mevzuun yerli yerine oturtulması çabası, “Fikirle çizilmiş suret” halinde
temayüz eden İBDA Mimarı’nın şahsında tecelli eden “Berzah” hakikatinin bir yansıması olarak, adeta “Zıtların Birliği” üzerinden yürümeyi de
gerektiriyor. Ki bu arada, “Yürüyen
Büyük Doğu: İBDA” ruh ve fikir
sisteminin, “İslâm, zıt kutuplararası muvazenenin üstün nizamıdır.”
hikmeti çerçevesinde, İslam’ın yeni
zaman ve mekandaki temsil noktası
olduğundan, zatiyle zaten “Zıtların
Birliği”ni de mündemiçtir. Demek
istemem o ki, “Yürüyen Büyük
Doğu: İBDA” ruh ve fikir sistemine
nisbet iddiasında olan her bir çaba,
ister istemez “Zıtların Birliği” üzerinden yürümeyi davet etmektedir. Bu
çabanın çok kolay bir çaba olmadı-
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Modern spor deyince
ne anlamak gerekiyor?
Her şeyden evvel,
Modern Sporlar eski
Yunan Kültürü, Roma
Nizamı ve Hristiyan
Ahlâkı’ndan müteşekkil
Hıristiyan-Yahudi Batı
Kültür ve Medeniyetinin
fikir ve yaşayışına
nisbetle teşekkül etmiş
veya ettirilmiş genelde
oyun ve eğlenceye
taalluk eden kültürel
bir unsur, özelde ise
siyasi, iktisadi, hukuki
ve içtimai birer faaliyet
alanı olarak kendisini
göstermektedir.
Bu tür bir faaliyet
alanına “veri tabanı”
oluşturduğundan, spor
kelimesinin etimolojisi
çevresinde sıradışı bir
çözümleme yapmak bir
gereklilik olarak ortaya
çıktı.

ğını söylemeye gerek yok. Çünkü bu
çabanın doğrudan doğruya “hakikat”
üzerinden anlam kazanan bir çaba
olduğu çok açıktır. Ama ne yazık
ki böyle bir zorluğa göğüs germek
durumunda olduğumuzu da bilmek
gerekiyor. İBDA Mimarı’nın “Aydınlık Savaşçıları” isimli eserinde, “…
düşenler varmış / düşenler olurmuş
/ düşsün / aralık kalmaz bu saflar...”,
sözlerinde olduğu gibi, her kim ki bir
iddia sahibi olarak belirli bir mevzuya el atıyor, gidebildiği yere kadar
gitmeli ve sonrasında, “yaşanmaya
değer hayatı anlamlı kılmak” adına,
“halihazıra katkı” sunacak bir şekilde
çile dolu bir hayata yelken açmalı!..
Bütün bir Batı Felsefesi, Büyük
Doğu Mimarı’nın yüksek ifadeleriyle, “Birbirinin yanlışını çıkarmanın
mektebi” olarak tavsif edilmiştir.
Bizler, malum ruh ve fikir sistemine
nisbetle yanlış yapmaktan korkmamalıyız. Yeter ki itikada taalluk eden
bir noktada ölçüleri ölçüler üzerinden tepelemeyelim. Allah muhafaza!.. Halis ve muhlis niyet ve maksad,
samimiyet dairesi çerçevesinde ölçüleri ölçülerin istediği şekilde yerli
yerince kullanmak ve yine mevzulara
mevzuun istediği şuur seviyesinden
yaklaşabilmek!.. Niyet ve maksadımız bundan ibarettir. Umulur ki
maksad hasıl olur!..
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Not: “Hakikat” denilen mefhum,
muhakkak ki “hakikatin hakikati”ne
nisbetle belirli bir anlam kazanıyor.
Bu çerçeveden bakıldığında, mesela
menşeinde “Arke / Varlık” olan bütün bir Felsefe dünyası, doğrudan
doğruya “hakikat arayıcılığı” üzerinden yürüyor. “Hakikat”i bulduğunda ise Felsefe, tabiri caizse, bir
isim olmaktan çıkacaktır. Artık o,
kaalin hâline ulaşmış olarak, gevezeliği yapılan değil, yaşanır bir hâle
de gelecektir. Buna mukabil, mesela
menşeinde “Mutlak Varlık / Allah”
olan Tasavvuf için de aynı şey sözkonusudur. Ehlince söylenmiş bir söz
hâlinde söylersek, “Tasavvuf hakikat
olduğunda bir isim olmaktan çıkar.”
“Şeriat (İlim), Tasavvuf / Tarikat
(Marifet) ve Hakikat (Hikmet)” silsilesi malumdur. Burada “Hakikat”
denilen mefhum, Felsefe dünyasında “Felsefe Taşı” olarak da bilinen,
ama aslında Doğu dünyasını temsil
eden İslâm kültür ve medeniyetinin
vaz’ettiği “Küllî Ruh”un da ta kendisi
olmaktadır. Bir muhteva zenginliği
olarak değil de, “zevken idrak”e taalluk eden veçhesiyle söylemek isterim
ki, gerek Batı cephesinden tevarüs
etmiş “hakikat arayıcılığı” hâlinde
Felsefe ve gerekse Doğu cephesinden
tevarüs etmiş “hakikat yolculuğu”
hâlinde Tasavvuf, “Hakikatin hakikati”ne nisbetle teşekkül etmiş bir ruh
ve fikir sistematiği olması hasebiyle,
“Hakikat”in bizatihi kendisi olarak
anlam kazanan “Yürüyen Büyük
Doğu: İBDA” olarak hem ayar ve
hem de ayan olmuş durumdadır.
Yeni bir hâle geçişin kapısı hâlinde,
bizzat “Hakikat”in kaal kapısı hâlinde, “Yürüyen Büyük Doğu: İBDA”!..
“Yürüyen Büyük Doğu: İBDA”
ruh ve fikir sistemi bir “altun madeni” olarak düşünüldüğünde, muhatabına düşen sözkonusu “altun
madeni”nden elde edilen “külçe
altun”ları eritip ziynet eşyası yapmak
ve ümmetin veya topyekûn insanlığın istifade ve istifazasına sunmaktır.
Ziynet eşyalarının çeşitliliği, (yüzük,
kolye, bilezik, bileklik, vs…) şöyle
bakarsan mizaç hususiyeti üzerinden
belirli bir şahsiyete, böyle bakarsan
mevzu sahibi bir insanın bizzat mevzuuna da delalet eder. Yani içtimai
hayatı sarıp sarmalayan herhangi
bir mevzu (iktisad, hukuk, siyaset,
eğitim, sanat, spor vs.) hakkında derinliğine ve genişliğine doğru bilgi,
görgü, kültür, irfan ve idrak sahibine
de delalet eder. Başka bir misalle
mevzuyu daha da renklendirmek gerekirse, meselâ “Google Earth” dünya
haritası üzerinden bir zum yapmak
icab ettiğinde, ilkin görülen dünya
sonrasında nasıl da şekilden şekle
giriyor ve teferruata daldıkça da
dünya nasıl da kaybolur gibi oluyor,
öyle değil mi? Bütün mesele, zumlanan noktanın açık adresi hakkında
sahici bir bilgilenme ve bilgilendirme

çabası içerisinde olmaktır. Doğru
adresi doğru bir şekilde görmek ve
gösterebilmektir.
Evet; “Altun Madeni Ocağı” çerçevesinde “Fikirde Birlik” belirli
bir anlam ifade edebilir, ama ziynet
eşyası üzerinden bir birliktelik ancak
ve ancak “Kuyumcu Dükkanı”nda
ortaya çıkar. “Kuyumcu Dükkanı”nda ümmetin ve de topyekûn dünya
insanının istifade ve istifazasına
sunulan ziynet eşyaları, “Birlik Unsuru” olarak da adlandırılmayı hak
ediyor olsa gerek. Aksi takdirde “Maden Ocağı Amelesi” olarak hayatın
idamesi sözkonusu olur… Bu misal
zenginleştirilmeye çok müsait bir
misaldir. Gerektiğinde daha da teferruatlandırılabilir gözükmektedir.
Yukarıdaki misal üzerinden biz
İbdacı muhataplar hakkında bir
değerlendirme yapmak icab ettiğinde, mesela dünyanın en zengin ve
en yüksek ayarında ayan olan, yani
24 ayar bir “Altun Madeni Ocağı”
üzerinde durduğumuz çok açıktır.
Ama gel gör ki, bir “Kuyumcu Dükkânı” açmak için elde kıymete değer
hiçbir ziynet eşyası namevcuttur.
Evet; “Altun Madeni Ocağı”ndan
çıkartılan tüm “Külçe Altın”lar birer “Terkibi Hüküm” keyfiyetinde
olup, ziynet eşyası haline getirilmeyi
beklemektedir. Veyahut da belirli
bir mevzuun muhtevası şeklinde
hükme getirilmeyi beklemektedir.
Ben şahsen, kendi adıma söylersem,
belirli bir ziynet eşyası imal etmek
derdindeyim. Spor mevzuu hakkında
derinliğine ve genişliğine doğru bilgi,
görgü, kültür, irfan ve idrak sahibi
olmak derdindeyim. Buradan “Kuyumcu Dükkânı”nda ümmetin ve de
topyekûn dünya insanının istifade
ve istifazasına sunulmaya değer bir
ziynet eşyası çıkıp çıkmayacağı süreç
içerisinde ayanın ayarında daha bir
ayan olacaktır. Hayat devam ediyor
ve her bir mevzu, belirli bir “ilim
dalı” üzerinden söylersek, gayet tabii
ki de, “Her ilim dipsiz bir kuyu!”…
Not: “İdman Ve Spor Kelimelerinin İştikak Bilgisi Veya Etimolojisi
Çevresinde” isimli yazı dizimizin
9. Bölümü bir önceki sayıda yayımlandı. Yazının muhtevası bizi
kitablık çapta bir araştırma yapmaya
sevk etmiş bulunmaktadır. Yazının
muhtevası piyasa standartlarının
dışında sıradışı bir araştırma yapmayı da beraberinde getirdiğinden
daha bir derin araştırma yapmak
gerekiyor. Bundan dolayıdır ki, yazı
çalışmamızı bir yanda kitaplık çapta
devam ettirirken, diğer bir yandan
da gerekli gördüğümüz çalışmaları
farklı başlıklar altında Baran Dergisi
okuyucusu ile buluşturmayı ümid
ediyorum. Teşekkür.
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kültür-sanat

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…
Bedî-Bedî idrakını, sanat eserinin “bölünmez” oluşundan da
takip edebiliriz; her “ifade-bilgi”,
daha önce temas ettiğimiz gibi, bir
“birlik-terkip” belirtir. Estetik tesir,
intibâların organik bir bütünlüğe ermesidir… Sanat eserinin bir
“birliğinin” olması gerektiğinden
veya dönüp dolaşıp yine buna gelen
“çoklukta birlik”ten söz açılıyorsa,
bununla daima “estetik tesir” hakkında işaretlenen belirtilmek istenir;
“ifade”, çeşitliliğin ve çokluğun,
birlik içindeki bir terkibidir… Bu
birlik “ifade”si, “varlık” bütünlüğünün parçaya hasredilmesi -parçada
tecellisi- mânâsını kapsadığı gibi,
insanın “ben bütünlüğü”nün ifadeye
hasrolmuşluğu manâsını da kapsar.
Şair-Bir sanat eserini parçalara
bölme hadisesi, görünüşte bu söze
ters düşebilir… Meselâ, bir sahne
eserini sahnelere, benzetmelere, ve-

cizelere bölmemiz veya bir tabloyu
tek tek figürlere ve objelere, arka ve
ön plânlara ayırmamız gibi… Bu çeşit bir ayırma, sanat eserini parçalar;
tıpkı bir organizmayı yürek, beyin,
sinirler, adeleler vs gibi parçalara
ayırmanın, canlı varlığı bir kadavra haline getirmesi gibi… Ancak
burada, o parçalar o sanat eserini
aynı olmadığı gibi, her parça kendi
başına bir “birlik-canlılık” meydana getirip getirmediğine nazaran
değerlendirmeye mevzu olurlar…
Ayrıca, o parçaların tek tek hayatiyet
belirtirken, biraraya getirildiklerinde
bütün bir terkip belirtip belirtmedikleri de ayrı mevzu…
Bedî-Şimdi de, “bedî idrakı”nın
yeri… Büyük İtalyan Estetikçisi
Benedetto Croce: Sanat eserlerini
SEZGİ BİLGİSİ için örnek olarak
göstermek ve sanat eserlerine “sezgi
bilgisi” özelliği yormakla, “sezgi”
veya “ifade bilgisi”ni estetik veya
sanat vakıası ile candan aynılaştırdık… Fakat bu aynılaştırmaya karşı,
birçok filozofların ayrıntılariyle
temsil ettkleri bir görüş, sanata tamamen özel çeşitten bir sezgi olarak
bakılabileceğini söyler… Onlar, “biz,
sanatın sezgi olduğunu kabul ediyoruz; fakat sezgi, her zaman sanat değildir, sanat sezgisi özel çeşitten bir
sezgi olup, genel sezgiden daha fazla
bireşy olmasıyla ayrılır” diyorlar…
Devam edecek…
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf: 85, 86.

Hasan Aycın

ŞIIR VE SANAT HIKEMIYATI'NDAN
(BEDÎ İDRAKI)
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ABD’NIN MILYONLAR VERIP “FON”LADIĞI
MEDYA, DERNEK VE DIĞER KURUMLAR!
Chrest Vakfı tarafından fonlandığı belirtilen Türkiye'de faaliyet gösteren derneklerin,
vergi kanununda belirtilen esas ve usullere uymadıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, merkezi ABD'de
bulunan Chrest Vakfı'nın Türkiye'de
fonladığı medya ve STK'ları paylaştı.
Chrest Vakfı tarafından fonlandığı
belirtilen Türkiye'de faaliyet gösteren
derneklerin, vergi kanununda belirtilen esas ve usullere uymadıkları
tespit edildi. Son zamanlarda basında
ABD'nin Teksas Eyaletinde kurulan
Chrest Vakfının internet sitesinde bir
liste yayınladığı, bu listede Türkiye'de
faaliyet gösteren onlarca medya ve sivil toplum kuruluşlarına yüz binlerce
dolar bağışta bulunduğu haberlerine

GÜNEY KIBRIS’TA
CAMIYI
KUNDAKLAMAYA
ÇALIŞTILAR

yer verildiği hatırlatıldı. Açıklamada
şu ifâdeler kullanıldı:
"İçişleri Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimler ve Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden
yapılan bildirimlerin incelenmesi sonucunda, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği,
Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar
Merkezi Derneği, Sivil Toplum ve
Medya Çalışmaları Derneği, Serbest
Fikirler Derneği, Punto24 Bağımsız
Gazetecilik Derneği, Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma

Derneği, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları
Merkezi Derneği, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Hakikat Adalet ve
Hafıza Çalışmaları Derneği, Mekanda Adalet Derneğinin, Chrest Vakfından toplam 2 milyon 75 bin 477 dolar
yardım aldığı tespit edilmiştir."
Söz konusu derneklerin yapılan
denetimleri sonucunda, bazılarının,
Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata
aykırı hareket ettiği ve öngörülen
yükümlülüklerini yerine getirmediği

belirtilen açıklamada, "Vergi kanunlarında belirtilen esas ve usullere
uyulmadığı tespit edilmiş ve ilgili
dernek yöneticileri hakkında adli
ve idari merciler tarafından gerekli
işlemlerin yapılması talep edilmiştir."
ifadelerine yer verildi.
Chrest Foundation, Medyascope
başta olmak üzere Türkiye’deki kuruluş ve derneklere binlerce dolarlık
“hibe” desteği veren söz konusu
dernek, Amerika Birleşik Devletleri
Irving, Texas'da kurulmuş bir vakıf
olmasıyla tanınıyor.

“EMEKLI AMIRALLERE” 12 YILA KADAR HAPIS

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde
yaşanan ırkçı saldırılara bir yenisi
daha eklendi. Larnaka'daki Büyük
Camii’ni kundaklamak istediler, camiin kapısı yandı.
Saldırıda yaralanan yahut hayatını kaybeden olmazken, Rum polisi
yürütülen soruşturma neticesinde 1
kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre,
iddianamede yer alan 103 şüpheli
hakkında, "devletin güvenliğine veya
anayasal düzene karşı suç işlemek
için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12
yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Açıklamada, haklarında gözaltı
kararı verilen bir kısım şüphelinin
dijital materyallerinin incelendiği ve
suça konu yazışmaların iddianameye
eklendiği bilgisi yer aldı.
Başsavcılık, 4 Nisan'da bir grup
emekli amiralin yayımladığı "Montrö

bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.
Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek,
Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent
Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk,
Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil
Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve
Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri
için tebligat yapılmıştı.
Şüpheliler, ifade işleminin ardından adli kontrol şartıyla serbest
bırakılmıştı. Soruşturmada, 6 emekli
amiral ile 1 emekli general 16 Nisan'da ifadeye çağrılmış, 22 Nisan'da
şüphelilerden 6'sı adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emekli amiral Işık
Biren ise tedavi gördüğü için ifadeye
gelememişti. Geri kalan şüphelilerin
ifadesi ise 27 Mayıs'ta almıştı.

