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Selam ve dua ile…
2021 senesini geride bırakırken,
dünyada artık bir Amerikan hegemonyası olmadığını söylemek her
zamankinden daha kolay. Afganistan’dan yaka paça atılan ABD’nin içine düştüğü vaziyet, global bir iktisadî
buhranın yaşandığı dönemde hem
içte hem dışta sıkıntı yaşayan devletlerin ellerini ovuşturmasına sebep
oluyor. Bir yandan Rusya, Ukrayna’ya
yönelik bir işgal plânı çerçevesinde
hareket ederken diğer taraftan Çin
savaş uçakları ve gemileriyle Tayvan’ın üzerine gitmek için hazırlıklarını tamamlıyor. Birçok noktada
ABD’ye karşı müşterek hareket eden
bu iki gücün aynı anda harekete geçmesi ise ihtimal dahilinde.
Bu duruma karşı ABD başlarda
Ukrayna’yı Rusya’ya karşı cesaretlendirirken, şimdi ise kenara çekilmiş
görünüyor ve odağını daha ziyade Pasifik’e kaydırmış bulunuyor.
ABD’nin müttefiki olan Avrupa
devletleri ise düzenin devamı ve
kendilerini kurtarabilmek dışında
yeni bir hamleye girişecek takatte
bulunmuyorlar. Fakat yeni bir paylaşım savaşının patlak verme ihtimali
büyük ve sözünü ettiğimiz güçlerin
buna kayıtsız kalma şansı yok denecek kadar az.
Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye de hem çevresindeki
hem de daha ziyade içerideki problemlerle uğraşıyor. Yaşanan iktisadî
sıkıntılar malûm… Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalarla piyasaların
tansiyonu düşse de, dünyanın içinde
bulunduğu ahval sebebiyle sıkıntılı
günler devam edeceğe benziyor.
Dünya, yaşananların üstüne bir de
böyle bir paylaşım savaşına sahne
olursa kendimizi daha büyük bir
keşmekeşin içerisinde bulacağımız
ise muhakkak. Türkiye’nin böyle bir
vaziyet için gücünü ikmal etmesi ve
gerekli tedbirleri alması elzem. Hepsinden öte, “Yeni Dünya Düzeni”nin
kurulmasında öncü olmaya talip olan
Anadolu’nun merkez rolünü üstle-

nebilmesi adına çevresine ve tüm
insanlığa sunabileceği bir “şey”inin
olması elzem. Bunun yolu da kendisine biçilen deli gömleğini yırtıp atmasından, İslâm’a muhatap anlayışın
dünya görüşüne nisbetle inşa edilmiş
yeni bir rejime koşar adım ilerlemesinden geçiyor.
Kapağımızda bu meseleleri işledik
ve “2022’ye hazır mıyız?” manşetini attık. Kapak mevzumuzu Ömer
Emre Akcebe “2022: Muhtemel İle
Mukadder Arasında Sallanan Sarkaç”
başlıklı yazısında işledi.
Kishore Mahbubani, “Çin’in Uzun
Vadeli Oyunu ABD’yi Yeniyor” başlıklı yazısı, Abdulkerim Kiracı tarafından tercüme edildi. Kapak mevzumuzla da alakalı olan tercümeyi
dikkatinize sunuyoruz.
Sezai Özçelik ve Barış Adıbelli ile
Rusya-Ukrayna ve Çin-Tayvan krizlerini tüm yönleriyle ele aldığımız
söyleşilerimizi alaka ile okuyacağınızı
düşünüyoruz.
Çakal Carlos, “Erdoğan Sıradışı
Bir Lider” başlıklı yazısında Erdoğan’ın ülkeyi FETÖ’cüler başta olmak
üzere CIA uzantılarından temizlediğini aktarıyor.
Orta sayfamızı kapak mevzumuz
olan Rusya-Ukrayna ve Çin-Tayvan
krizlerine ve çalınan savaş tamtamlarına ayırdık.
Faruk Hanedar, “Sistem İçinde
Sistemle Mücadele” başlıklı yazısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın piyasalarda tansiyonu düşüren açıklamalarına ve “Kur Korumalı TL Vadeli
Mevduat” meselesine değiniyor.
Osman Temiz, “Ekonomik Kriz
Tablosundaki Gri İz” başlıklı yazısında ekonomik sıkıntıların ruhi tarafına temas ediyor.
Faruk Hanoğlu, “Ruhların Anlaşması” başlıklı yazısında erkek ve
kadın meselesinden bahsediyor.
Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de
bulabileceksiniz.
Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle…
Allah’a emanet olun…
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2022: Muhtemel İle Mukadder Arasında Sallanan Sarkaç
Ömer Emre Akcebe
Bir süredir çevremizde ve dünyada olan biten hadiseleri takibi
bırakmamış olsak da Türkiye’de yaşanan iktisadî gelişmeler hasebiyle
bu sayfalarda değerlendirmeye fırsat
bulamamıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz Pazartesi günü
devletin varlığını hatırlattığı açıklamasıyla beraber piyasaların tansiyonun düşmesini fırsat bilip, dünya
çapında cereyan eden hadiselere bir
bakalım istiyoruz.
Dikkat ettiyseniz, piyasaların tansiyonunun düşmesiyle alâkalı olarak
alınan tedbirlerden ziyade Erdoğan’ın devletin varlığını hatırlatmasından bahsettik. Piyasaların ve paranın değerini bulmasının temelinde
güven duygusunun olduğu, bunun
da psikolojik bir zemine oturduğunu
hatırlayacak olursak, Erdoğan’ın son
açıklamasındaki kararlılık ve buna
eşlik eder mahiyette duyurduğu
pratik tedbirler memlekette bayram
havası esmesine sebeb oldu. Bizim
bu satırları kaleme aldığımız Salı
günü Türk Lirası’nın değeri hâlen
geçtiğimiz haftaki değerinden düşük
olmasına rağmen yapılan müdahalenin piyasadan reaksiyon bulması, vatandaştaki emniyet duygusunu güncelledi. Uzun bir süredir piyasada
hiçbir karşılığı olmayan açıklamalar
neticesinde işlerin artık iyiden iyiye

24 Aralık
2017-Efsane Mücahid
Çakal Carlos
(S. Muhammed) Fransız
Mahkemesince,
1975’te iki Fransız
müfettiş ve bir
Lübnanlının
öldürülmesiyle
alâkalı davada
ömür boya hapse
mahkûm edildi.

kontrolden çıktığına dair oluşan
idrakin meydana getirdiği en büyük
tahribat güven duygusunun zedelenmesiydi. Birazdan dünya çapında
yaşanan gerilimleri ve yaşanması
muhtemel hadiseleri sıraladığımızda
hepimizin göreceği üzere, bugünlerde vatandaş nezdinde tazelenen güven duygusu yalnız kur ve ekonomi
değil, yarın yaşanması muhtemel büyük siyasî hadiselerde de son derece
ehemmiyetli bir rol oynayacaktır.
Global İktisadî Vaziyet
Dünya çapında yaşanan salgın
hastalığa karşı tedbirlerin alındığı ve
uzun kapanmaların yaşandığı dönemde üretim durmuş, buna karşılık
insanların konforlarını muhafaza
edebilmeleri için finans muslukları
sonuna kadar açılmıştı. Bu dönemde
dünya çapında bin yerine bir üretim
yapılırken, bir yerine bin tüketildi.
Salgın hastalık dolayısıyla alınan
tedbirler gevşemeye başlayıp yeni-

den üretime dönülünce, arada geçen
zaman zarfında stoklar tüketildiği
için karşılanması mümkün olmayan
bir taleple karşılaşıldı. Fabrikalar
üretimi o derece arttırmak zorunda
kaldılar ki, bazı ülkelerin hammadde
kaynakları ve enerji alt yapıları yapılan üretimin ihtiyacını karşılayamaz
oldu. Bu sefer tedbirler alıp üretimi
daraltmak yoluna gitmek mecburiyetinde kaldılar. Dünya çapındaki
tedarik zincirinin bozulması sonucunda talebin arzı geçmesi fiyatların
yükselmesine ve bu da tabiî olarak
enflasyona sebeb oldu.
Şimdilerde ise Covid 19’un yeni
varyantı Omicron dolayısıyla Avrupa’dan başlayarak yeniden bir
kapanmanın gelmesi bekleniyor ve
bir sefer daha üretimin durmasının
dünya ekonomisinde meydana getireceği dalgalanmanın neticeleri
kestirilemiyor.
Global Siyasî Konjonktür
Rusya, Ukrayna’nın bir taraftan
Karadeniz ile olan bağlantısını kesmek ve bunun yanında ülkenin ağır
sanayi ve maden sahalarında hâkim
olmaya çalışıyor. Buna karşılık Ukrayna, Amerika ve Avrupa’dan destek umarak ayakta kalmaya çalışıyor.
Putin, NATO’nun askerî mânâda
Rusya’ya karşı bir hamle kudretinde olmadığını biliyor. Amerika ve
Avrupa’nın Rusya’ya verebileceği en
büyük zarar olan ekonomik ambargodan kurtulabilmek için de Çin ile
işbirliği yaparak alternatif bir Swift
sistemi kurmaya çalışıyor.
Bir diğer taraftan, Rusya ile rekabet ve işbirliğine dayalı bir ilişki
içinde olan Çin ise fırsatını bulup
Tayvan’a çökebilmenin hesabını ya-
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pıyor. Dünya çapında yaşanan arz
sıkıntısından nasibi almış bulunan
çip teknolojisinin üretim merkez
üslerinden biri olan Tayvan, jeopolitik konumu, Çin ile olan tarihî bağları ve hepsinden önemlisi Çin ile
Amerika arasındaki güç gösterisinin
sahnesi olmuş olması hasebiyle ön
plana çıkıyor.
Tayvan da yine tıpkı Ukrayna gibi
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Amerika’nın desteği sayesinde kendisini Çin’e yem ettirmeden ayakta
durmaya çalışıyor.
Dikkat ediyorsanız, Ukrayna da,
Tayvan da ayakta kalabilmek için
Amerika’dan medet umuyorlar; fakat Afganistan’da Amerika’nın ayağı
terlikli mücahitlerden aldığı askerî,
ekonomik ve siyasî yaraların daha
kanı bile kurumamış bulunuyor. Bu
manzara tabiî olarak hem Moskof
ayısının ve hem de Çin ejderinin
iştahını kabartıyor.
Tüm bu ahvalde Avrupa ise herhangi bir çatışma çıkmaması için
aman huzurumuz kaçmasın siyasetinden milim kımıldamıyor.
Böyle bir konjonktürde, yarın
Rusya’nın Ukrayna, Çin’in ise eş
zamanlı olarak Tayvan’ı işgâl girişiminde bulunmaları ve ortalığın karışmasını fırsat bilen, Trump’ın deyimiyle Roket Adam’ın ülkesi Kuzey
Kore’nin Güney Kore’ye doğru bir
hamlede bulunmaması için hiçbir
sebeb yok!
Böylesi bir senaryonun hayata
geçmesinin muhtemelen en hafif
neticesi askerî çatışmalar olacaktır.
Dünya çapındaki tedarik zincirinin
süratle kopmasına sebeb olacak
böylesi bir çatışma yalnız bu bölge
ile sınırlı kalmayıp, dünya çapındaki
bütün siyasî, iktisadî ve beşerî dengeleri sarsabilme, müesses nizamı
yıkabilme potansiyelini haizdir.
Batı’da Yapılan Dikkat
Çekici Yorumlar
Bilhassa Amerika’daki analistler,
son günlerde Ukrayna meselesini
değerlendirirken Amerika ve NATO’dan ziyade bu konuyu Türkiye
ile beraber ele alıyorlar. Türkiye’nin
Ukrayna ve Rusya ile olan ilişkileri
üzerinden yapılan değerlendirmelere
bakanlar sanırlar ki, Rusya’ya karşı
Ukrayna’yı kışkırtan da, savunacak
olan da Türkiye. Bu fikirlerinin
başlıca dayanağı ise Türkiye’nin
Ukrayna’ya yönelik SİHA sevkiyatı.
Ermenistan ile Azerbaycan arasında
yaşanan Karabağ Savaşı’nda Türkiye’nin Rusya’ya karşı büyük bir zafer
kazandığı, bunun bir benzerinin Uk-

kapak

rayna’da da olmasını bekliyorlar gibi
bir profil çizmeye özen gösteriyorlar.
Oysa ki Ermenistan’da Rusya’nın göz
yummasıyla orada esas sopalananın
Ermeniler şahsında Fransa olduğundan ise hiç dem vurmuyorlar.
Bu yorumlara belki yer vermezdik; fakat Türkiye’ye biçilmek istenen rolün ne olduğunun görülmesi
açısından ehemmiyetine binaen
değindik.
Türkiye Bu İhtimallere
Hazır Mı?
Rusya Ukrayna, Çin Tayvan, Kuzey Kore ile muhtelif ülkeler ve işin
bir tarafında da Amerika arasında
yaşanması muhtemel çatışma başladığında, ortaya çıkması muhtemel
siyasî, iktisadî ve sosyal neticelere
yönelik Türkiye’nin bir hazırlığı var
mı?
Meselâ yarın Rusya Ukrayna’yı
işgâle kalkıştığı taktirde, bir NATO
üyesi olan, aynı zamanda Rusya ile
de rekabet ve işbirliğine dayalı bir
münasebet geliştiren Türkiye nasıl
bir tavır takınacak?
Hiç sanmıyoruz; fakat ola ki NATO’nun Rusya’ya yönelik askerî bir
müdahalesi olursa, Türkiye NATO
saflarında Rusya’ya karşı savaş mı
açacak? Yoksa böylesi bir müdahale
olması durumunda tarafsız mı kalacak? Tarafsız kalacak olursa bunun
karşılığında Suriye’ye mi odaklanacak? Suriye’de muhtemel hedefleri
elde etmesiyle beraber bir taraftan
Kudüs’e doğru sokulurken, diğer
taraftan Arabları etrafında bir araya
getirebilecek mi? Tabiî bununla beraber Doğu Akdeniz’deki etki alanını
genişletmeye yönelik hangi adımları
izleyecek?
Bir diğer taraftan, Çin Tayvan’a
girdiğinde, Kuzey Kore hiçbir şey
yapmasa da havaya sıkmaya başlasa bile global tedarik zincirinde
yaşanması mukadder olan kırılma
ve buradan kaynaklanacak iktisadî
yıkıma karşı Türkiye’nin elinde hazır
A, B, C, … planları var mı? Meselâ
döviz gelsin de nasıl gelirse gelsin
politikasından vazgeçerek, muhtemel en kötü şartlara yönelik memle-

kette üretilen stratejik gıda, enerji ve
hammaddeye yönelik bir tasarrufta
bulunacak mı? Yine tüm bunlarla
beraber, ele geçecek fırsatla beraber
senelerdir ötelene ötelene cumhuriyetin 100. yılına kadar ertelenmiş
hesaplaşmayı gerçekleştirmek için
yapılmış bir hazırlık söz konusu mu?
Güven Duygusunun İkmâli
Yazının başında, vatandaş nezdinde tazelenen güven duygusu
yalnız kur ve ekonomi değil, yarın
yaşanması muhtemel büyük siyasî
hadiselerde de son derece ehemmiyetli bir rol oynayacaktır demiştik
hatırlarsanız. Evet, böylesi bir konjonktürde toplumun moral üstünlüğü ve güven duygusunun tazelenmiş
olması son derece ehemmiyetli. 15
Temmuz ile beraber yükselen, o
günden bugüne dek bilhassa iktisadî
planda yaşanan sıkıntılarla pörsümeye yüz tutan ihtilâl ateşinin bir
vesileyle yeniden harlanması gerekiyor. Tabiî bunun için de vatandaşın
hükümete-liderliğe olan güveninin
korunması ve tazelenmesi icab ediyor.
Not: Geçtiğimiz hafta üçüncüsü
düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklık
Zirvesi şimdilik üzerinde duramamış olsak da takdire şayan son derece ehemmiyetli bir teşebbüs olarak
değerlendirilmelidir.
Global Düzen Değişimi
En basit bir salgın hastalık sürecinde bile kendisine biçtiği ve dolayısıyla kendisinden beklenen liderlik
fonksiyonunu yerine getiremeyen
Amerikan merkezli dünya düzeninin
artık daha fazla sürdürülemeyeceği
muhakkak. Çin ve Rusya pastadan
kendilerine düşen payı arttırmak
için düzeni kurban etmeye hazırlarsa da mevcut olanın yerine alternatif
bir düzen teklif ediyor değiller. Dolayısıyla yalnız başına askerî yahut

iktisadî güç olmak global mânâda
bir düzen kurmaya yetmiyor. Avrupa’nın ise demografik yapısı dolayısıyla statükoyu korumak ve bunun
üzerinden imtiyazlarını sürdürebilmek dışında bir davası yok.
Sonunda iş dönüp dolaşıp geliyor ve Üstad Necib Fazıl’ın “Dünya
Bir İnkılab Bekliyor” konferansında
Türkiye’ye biçtiği misyonda düğümleniyor.
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun “Adalet Mutlak’a” başlıklı
konferansında dediği gibi, “Yeni
Dünya Düzeni kurulacaksa, biz de
diyoruz ki buradan başlasın.”

27 Aralık
2002 – İşbirlikçi
Çeçen Hükümet
binasına bombalı
saldırı: 72 ölü.
28 Aralık
1998 – 28 Şubat sürecinde Salih Mirzabeyoğlu,
çocuklarını okula
bırakırken gözaltına
alındı ve bu hadise
medya tarafından
hücre evinde gözaltına
alındı şeklinde lanse
edildi.
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Çin’in Uzun Vadeli Oyunu ABD’yi Yeniyor
Kishore Mahbubani
Pekin'in ekonomik ilişkilere odaklanması Washington'un askeri ittifaklarından daha kalıcı bir etkiye olacak.
Denizaltılar gizlidir, ama ticaret
daha gizlidir. Birincisi caydırıcılık,
ikincisi karşılıklı bağımlılık olmak
üzere her ikisi de güvenli durum meydana getirir. Ancak ticaretin oluşturduğu güvenlik daha uzun sürer.
Denizaltının sağladı fırsatların
elden kaçması muhtemeldir. Bu yıl
Avustralya'ya denizaltı satmak için
yaptığı sözleşmeyi elinden kaçıran
Fransa, bu durumu canlı yaşayan
ülkelerden biri oldu. Ticaret anlaşmalarının yarattığı ekonomik karşılıklı
bağımlılıkların elden kaçması ise daha
zordur. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı bozamayan ve yeniden müzakere edilmiş bir anlaşmayla
yetinmek zorunda kalan Trump, bu
durumun en canlı şahidi.
Bu zıtlık, Washington'un Hint-Pasifik'te oynadığı kısa vadeli oyun ile
Pekin'in oynadığı uzun vadeli oyun
arasındaki farkı göstermektedir. ABD,
Avustralya ve Birleşik Krallık ile imzaladığı ve ana özelliği Avustralya'ya
denizaltı teslim etme olan AUKUS
güvenlik anlaşmasına yoğunlaşmış
durumdayken, Çin, özellikle en başarılı Asya bloğu olan Güneydoğu Asya
Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleri ile
diğer komşularını kazanmak için ticarete yoğunlaşmış durumda.
Washington bir noktada haklı:
Uzaktan bakıldığında üç AUKUS üyesi güçlü bağlantılara sahip ve büyük
ölçüde aynı fikirdeler. Öte yandan
ASEAN, Myanmar gibi üye ülkeleri
zar zor yönetebilen harap bir yapıya benziyor. Blok, artan ABD-Çin
rekabetine tutarlı bir bölgesel tepki
üretmekte de zorlanıyor. Güney Çin
Denizi'nin sorunlu sularını da sakinleştiremeyecek gibi duruyor.
İlk kez 50 yıl önce, 1971'de Singapurlu bir yetkili olarak bir ASEAN
toplantısına katıldım. Konferans
salonuna girer girmez, beş kurucu
üye arasındaki güvensizlik kokusunu
alabiliyordum. Yirmi yıl sonra, Singapur'dan üst düzey yetkili olarak yine
ASEAN toplantılarına katıldığımda,
güvensizlik ortadan kalkmıştı. Bunun
yerine, Endonezya'nın müşavere ve
mutabakat kültürü ASEAN'da hissediliyordu. Yavaş yavaş, bu istişare ve
konsensüs kültürü jeopolitik muci-

zeler doğurdu, bölge dışından çok az
kişi bunları fark etti.
ASEAN'ın ABD'yi desteklediği
Vietnam Savaşı'nın sona ermesinin
ardından, Vietnam ile ASEAN arasındaki düşmanlık ve güvensizlik hissediliyordu. Ancak Soğuk Savaş sona
erdiğinde, ASEAN Vietnam'ı bölge
ekonomisine entegre etti ve ülkenin
başka bir ‘Doğu Asya ekonomik mucizesi’ olarak ortaya çıkmasına yardımcı
oldu. Vietnam'ın ASEAN'dan öğrendiği en önemli şey, tıpkı ASEAN'ın
orijinal üyelerinin ticaret yoluyla
birbirlerine olan güvensizliklerini
aşması gibi, rakipleriyle bile ticaret yapabilmekti. Bu nedenle Hindistan ve
Pakistan arasındaki ticaret 1991'den
2021'e kadar sadece üç katına çıkarken, 1979'da birbirlerine karşı savaşan
Vietnam ve Çin arasındaki ticaret 6
bin kat büyüdü. Kısacası, ASEAN'ın
kültürü barış ve refah oluşturdu.
Bir diğer önemli ASEAN atılımı da
Japonya ve Güney Kore arasında daha
fazla ekonomik etkileşim oluşturmaktı. İki ülke de ABD'nin müttefiki
olmasına rağmen, Washington onları
birbirleriyle konuşmaya zor ikna etmekte. Nitekim son yıllarda Seul ve
Tokyo arasında ne istişare ne de fikir
birliği vardı. Buna rağmen ASEAN iki
Doğu Asya ülkesini kendi aralarında
(ve Çin ile de) bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya ikna etti: ASEAN
tarafından başlatılan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP)**,
2020'de on ASEAN üye ülkesi, Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Japonya ve
Güney Kore tarafından imzalandı.
Gerçekten de, güçlü Çin, Japonya ve
Güney Kore ekonomilerinin ekonomik entegrasyonu, RCEP'in ekonomik
yükselişinin çoğunu üretecek gibi
gözüküyor.
İşte Washington'un yapması gereken basit bir kelime testi. ABD Başkanı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı
Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Beyaz Saray Ulusal

Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın
(ABD'nin Hint-Pasifik politikalarının
dört bekçisi) konuşmalarında ASEAN ve üye ülkelerinin isimleri veya
Avustralya'nın hangisinin daha fazla
geçtiğine bakın. Cevap Avustralya
olacaktır. Washington'un Avustralya'ya olan sevgisi oldukça içten ve
endişesi AUKUS'u açıklamak için
uzun bir yol kat edecek kadar gerçektir. Yine de jeopolitik, duyguları ezip
geçen rekabetçi bir dezavantaj yaratan
acımasız bir gerçekliktir. Bu göstermiş
olduğumuz tabloda Pekin ASEAN'a
ve RCEP’e ve Washington ise Avustralya ve AUKUS'a odaklanırsa, Pekin
kazanacaktır.
Bu durumun sebebi ise şudur:
Büyük bir oyun ancak ekonomiktir,
askeri değil. 2000 yılında, ASEAN ile
toplam ABD ticareti 135 milyar dolardı ve bu, Çin'in 40 milyar dolarlık
ticaretinin üç katından fazlaydı. 2020
yılına gelindiğinde Çin'in 685 milyar
dolarlık ticareti, ABD'nin 362 milyar
dolarlık ticaretinin neredeyse iki katı
oldu. Washington Japonya'yı hala ekonomik bir süper güç olarak görüyor.
2000 yılında, Japonya ekonomisi ASEAN'ınkinden sekiz kat daha büyüktü.
Ancak 2020'de sadece 1,5 kat daha
büyük. 2030'a kadar ise Japonya ekonomisi ASEAN'ınkinden daha küçük
olacak.
Çin'in ASEAN ile olan ilişkisi daha
derin ve geniş. Çin tarafından Endonezya, Laos, Malezya ve Tayland'da
yüksek hızlı demiryolları inşa
edilmekte. Şaşırtıcı bir şekilde, Hanoi*** ve Pekin arasındaki patent
güvensizliğine rağmen, Hanoi'deki metro sistemi de Çin tarafından inşa ediliyor. Güneydoğu
Asya aşı ararken de Çin aşıları
ilk sıradaydı. Önemli bir bölgesel lider olan Endonezya Devlet
Başkanı Joko Widodo Çin
aşılarını mutlulukla kabul
etti. Çin ile birkaç ASEAN
devleti arasındaki ilişkile-

rin karmaşık olduğuna ve zorluklarla
karşı karşıya kalındığından şüphe
yok. Ancak yine de işbirlikçi çabaların
menzili ve derinliği inkâr edilemez.
Ve ASEAN'ın ekonomik mucize
büyüme hikayesi yeni başladıkça
ekonomik bağlar daha da güçlenecek. Bölge ekonomilerinin çoğu orta
sınıf toplumlar olma noktasındadır.
Avustralya'nın orta sınıfı 25 milyon. ASEAN ise yakında birkaç yüz
milyona sahip olacak. İşte öncü bir
gösterge: 2020'de ASEAN'ın dijital
ekonomisi yaklaşık 170 milyar dolar
değere sahip. 2030'a kadar 1 trilyon
dolara ulaşabilir. Bölgenin dijital ekonomisindeki bu büyük patlama, yeni
karşılıklı bağımlılık ağları oluşturacak
ve bölgede gelişen devasa ticaret ekosistemini daha da güçlendirecektir.
Sonuç olarak, Washington'un yüzleşmesi gereken stratejik seçim bu.
Avustralya'ya denizaltı satmaya odaklanın veya radikal bir karar alarak
Doğu ve Güneydoğu Asya ile serbest
ticaret anlaşmaları imzalayın. Asıl
olay: Günün sonunda Trans-Pasifik
Ortaklığı, Washington'un yetenekli
müzakerecilerinin bir ürünüydü.
ABD'nin 2017'de anlaşmadan çekilmesinin ardından, Trans-Pasifik Ortaklığı için revize edilmiş Kapsamlı ve
İlerici Anlaşma orijinali üzerinde modellenmeye devam etti. Ancak ABD,
yeniden katılma olasılığını hayal bile
edemez hale gelirken, Çin bu anlaşmaya katılmak için başvurdu.
Kısacası, denizaltı satmaya odaklanmaktansa, Hint-Pasifik'te ticareti
teşvik etmeye odaklanmak gerekmekte.
Dipnotlar:
* 8 Ağustos 1967'de Vietnam Savaşı'ndan
kaynaklanan komünist genişlemeye karşı olarak
Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur
arasında kurulan uluslararası örgüt. Hali hazırdaki
üyeler ise şöyledir: Brunei, Endonezya, Filipinler,
Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur,
Tayland ve Vietnam.
** Regional Comprehensive Economic Partnership, kısaca RCEP: Asya-Pasifik bölgesinde on
ASEAN ülkesi(Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos,
Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve
Vietnam) ve beş adet diğer ülke - Avustralya, Çin,
Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore - arasında
bir serbest ticaret anlaşmasıdır. 15 üye ülke, dünya
nüfusunun ve GSYİH'nin yaklaşık %30'unu oluşturmakta ve bu da onu en büyük ticaret bloku yapmaktadır. 15 Kasım 2020'de Vietnam'ın ev sahipliği
yaptığı sanal ASEAN Zirvesi'nde imzalandı ve üye
ülkeler tarafından onaylandıktan sonra iki yıl
içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
*** Vietnam’ın başkenti.
Bu yazı Foreign Policy dergisinden alınarak,
Abdulkerim Kiracı tarafından tercüme edilmiştir.
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BARIŞ ADIBELLI:
NATO UKRAYNA’YA
ELDIVENLERI GIYDIRDI,
RUSYA’YA KARŞI
RINGE ÇIKARDI!
İki gerilimli hat var; biri Rusya-Ukrayna diğeri ise Çin-Tayvan.
İlk olarak şunu soralım: Rusya’nın
Ukrayna’yı işgal etmesini bekliyor
musunuz?
Bunu cevaplamadan önce son
birkaç haftadaki gelişmelere bakmamız gerekiyor. Ukrayna Devlet
Başkanı Volodimir Zelenski “Rusya 1
Aralık’ta darbe yapacaktı, engelledik,
açığa çıkarttık!” dedi. ABD İstihbarat
Raporu’nda, Rusya’nın Ukrayna’yı
işgal edeceği öne sürüldü, askerî
yığınak yaptığı ifâde edildi. Rusya
da “Tatbikat yapıyoruz.” dedi. Sonra
ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin görüştü. Görüşme sonrası Ukrayna-Rusya hattında biraz normalleşme oldu. Geçtiğimiz günlerde de Rusya, NATO ile
yeni ilişkilerini tarif eden bir anlaşma
metni hazırladığını duyurdu. Burada,
Yeni Rus-NATO İşbirliği Anlaşması
diye bir taslak ortaya çıktı. Bu Rusya
tarafının bir metniydi. Dün ise (19
Aralık) özellikle uydularla tesbit
edilen görüntüler medyaya yansıdı.
ABD medyasında, onbinlerce askerin
Ukrayna sınırına yığıldığı uydu fotoğrafları gösterildi. Yaklaşık 98 bin
askerin hazır olduğu söyleniyor. Tabiî
Rusya da “Bizim Ukrayna’yı işgâl gibi
bir gündemimiz yok.” diyor, ancak
oraya bir şerh düşüyor, “Yok ama
Ukrayna bizi proveke ederse, kışkırtıp sınırımızı ihlal ederse, kırmızı
çizgilerimizi aşarsa…”
Çok muğlak bir ifâde değil mi?
Evet öyle. Bence “Burası benim
ülkemin toprağı, istediğim yerine
askerimi koyarım. Batı sınırlarımı
güvenli görmüyorum.” diyor. Biden’a
da söylüyor bunu aslında. Dikkat
ederseniz, Ukrayna-Rusya krizi ikiüç ayda bir tırmanıyor. Sonra sönüyor, yeniden alevleniyor ve saire…
Önümüzdeki günlerde kriz sönecekmiş gibi olacak, Şubat gibi aynı şeyleri yine seyredeceğiz. Gerçi bu sefer
hatlar biraz daha gergin, Belarus da
işin içinde… Belarus ile Polonya arasındaki göçmen krizinden de bahsetmek gerek. Avrupa’nın 1990’dan beri
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr
Lukaşenko ile problemleri var. Lukaşenko için, “Sovyetler Birliği’nden
geriye kalan son diktatör” diye bahsediliyor. Ek yaptırımlar, ambargolar…
E Belarus’un da 1990’lardan bu yana

ABD’nin Hint-Pasifik
diye adlandırdığı yeni
dönem-bölgede Putin,
Biden’a karşı hamle
yaptı. Tabir yerindeyse,
bu bir satranç oyunu
ise ABD’nin çok kilit
bir taşını yedi. Rusya
ile Hindistan arasında
önemli anlaşmalar
yapıldı. Yeni bir ticaret
yolu açıyorlar deniz
üzerinden. Hindistan’ın
doğusundaki limanı
Chennai’den Rusya’nın
uzak doğu limanı
Vladivostok arasında
ticaret koridoru
oluşuyor.

Rusya ile yakın ilişkileri var. Belarus
ile Avrupa Birliği’nin ilişkileri de bir
hayli gergin; son seçimlerden dolayı… Kaliningrad, Avrupa’da Rusya
toprağı… Belarus da var. Rusya, ikisi
için de “taktik silahları yerleştiririm”
diyor. Belarus zaten böyle bir talepte
bulundu. Bomba taşıyabilen savaş
uçakları istedi, hem de nükleer silah…
Rusya ABD’ye nasıl bir mesaj
veriyor?
NATO doğuya genişlemeyecek,
Ukrayna-Gürcistan NATO’ya alınmayacak, taktik ve stratejik silahlar
çevrede konuşlandırılmayacak…
Geçen hafta bir başka haber geldi;
“Biden, Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık askerî yardımı askıya aldı” diye.
Biden, Ukrayna mevzuunda frene
bastı! Ukrayna lideri Zelenski diyor
ki “ABD verdiği sözleri yerine getirmedi; NATO’ya alacaklardı, Haziran’daki NATO Zirvesi’nde heyecanla
bekliyorduk, bizi davet dahi etmediler.” Bu adamları Rusya’nın karşısında
soyundurmuşlar, boks eldivenlerini
giydirmişler, ringe çıkarmışlar…
Arkalarında desteği yok! Dolayısıyla,

“yarı yolda kaldık” diyorlar. Buradan
görüyoruz. Ukrayna belki yalnız başına olsa, Rusya ile çatışmaya girmezdi. ABD bir hamle yaptı, Ukrayna’yı
öne attı; Avrupa Birliği’ni de bu sürece kattı. Geçtiğimiz haftalara bakın,
hepsi Rusya’yı tehdit etti. “Ukrayna’ya
saldırırsan şöyle olur, böyle olur.”
dediler. G7’de, “Rusya’nın ekonomisini hedef alacağız.” dediler. Demek
ki, ekonomi hedef alınıyormuş, bunu
neden söylediğimi anladınız… “Askerî üslerini, donanmasını vuracağız”
demiyor AB, “ekonomisini hedef
alacağız” diyor. Rusya’nın ekonomisi
büyük yük altında, şu anda enerjiye
bağımlı hâlde işleri yürütebiliyor.
Enerji gelirine de ABD saldırıyor,
petrol fiyatlarını düşük tutarak, Rusya’ya para girişini azaltmak istiyor.
Rusya’nın son süreçte bir Asya-Pasifik açılımı yaptığını da söyleyebilir miyiz?
2014’ten beri Rusya’nın yönü
Asya-Pasifik. Rusya, Asya-Pasifik’de yeni bir enerji koridoruna
giriş yaptı, Çin dışındaki ülkelerle
de ilişkileri geliştiriyor. Geçen hafta Putin, Hindistan’da idi. ABD ve
AB’nin hamlesine, Putin Hindistan’da cevap veriyor. Yâni, ABD’nin
Hint-Pasifik diye adlandırdığı yeni
dönem-bölgede Putin, Biden’a karşı
hamle yaptı. Tabir yerindeyse, bu bir
satranç oyunu ise ABD’nin çok kilit
bir taşını yedi. Rusya ile Hindistan
arasında önemli anlaşmalar yapıldı.
Yeni bir ticaret yolu açıyorlar deniz
üzerinden. Hindistan’ın doğusundaki
limanı Chennai’den Rusya’nın uzak
doğu limanı Vladivostok arasında

ticaret koridoru oluşuyor. Nereye
doğru?.. Doğuya… Bu yolun yarısı
Çin’in egemenlik sahasına yakın yerden Güney Çin Denizi’nden geçecek.
Tayvan Boğazı dediğimiz yerlerden
geçecek… Dolayısıyla, orta belki de
kısa vadede Rusya, Çin ile Hindistan’ı
bir araya getirecek… Belki Kuşak
ve Yol, Chennai-Vladivostok ticaret
koridorunda yeni ortaklıklar çıkacak.
ABD, Hindistan ile beraber dursa
da, tam güvenmiyor. Güvenmediği
için AUKUS’u kurdu. AUKUS’ta
Hindistan yok, Japonya da yok!
Anglofon ülkeler var, yâni İngilizce konuşan... Avustralya, Birleşik
Krallık ve ABD var. ABD, İngiltere
bir olup, bir gecede Avustralya’yı
nükleer güç hâline getirdi. Nükleer
denizaltı, uçak, füze her şeyleri verilecek… Şu anda Avustralya kıtasında
ABD’nin askerî üs yaptığı söyleniyor.
AUKUS, Hindistan’ın içinde bulunduğu ve Asya’nın NATO’su olacak
denilen QUAD’ın alternatifi oldu.
ABD, Hindistan’ı devre dışı bırakan
bir yere geldi. Rusya Afganistan, Pakistan, Hindistan ve hatta Çin’i bir
düzlemde bir araya getirmek istiyor.
BRIC var, Şangay İşbirliği Örgütü
de var. Zemin çok. Putin ayrıca Taliban’ı “terör listesi”nden çıkaracağını
söyledi. Çin ile Pakistan’ı bir araya
getirirse Rusya, Hindistan’ı da getirebilir. Hindistan-Rusya ortaklaşa füze
üretme plânı içerisinde; bu füzeyi
de Vietnam’a satmayı düşünüyorlar.
Bu da demek oluyor ki, bir sonraki
halka Vietnam. Bu şunu gösteriyor,
ABD’nin Hint-Pasifik stratejisi neredeyse çöktü.
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Hindistan, bizim gibi S-400 almasına rağmen Rusya’dan bizdeki
kadar krize sebep olmadı.
Çok tartışma yaşandı. ABD, alternatifler üretse de Rusya’nın avucuna
almaya başladığı Hindistan’ı tamamen kaybetmek istemiyor. Senato
üyeleri yasa tasarısı hazırladı; “Hindistan’ı muaf tutalım CATSA’dan”
dediler. O zaman da, “Türkiye alamaz
çünkü NATO üyesi” diye mazeret
sundular.
Bir de Tayvan meselesi var…
ABD, Çin ile restleşiyor.
Geçtiğimiz günlerde Japonya’nın
eski başbakanı Shinzo Abe, “Çin,
Tayvan’a müdahale ederse, Japonya
da ABD ile beraber buna kayıtsız
kalamaz.” dedi. Çin muazzam bir
tepki gösterdi! Dışişleri Bakanlığından, “Tayvan kırmızı çizgimizdir,
oraya uzanan elleri kırarız, Tayvan’ı
Çin’den koparmaya çalışanların kafasını ezeriz.” diye açıklama geldi. Dışişlerinden ilk defa böyle sözler geldi.
Çin eski Çin değil, meydan okuyor.
Sadece Çin’in değil, Kore Yarımadası’nın da Japonya ile problemleri
var. Japonya’nın imajı iki Kore’de de
iyi değil. Güney Kore, Kuzey Kore’ye
“hâlâ savaş hâlindeyiz, barış imzalayalım” çağrısında bulundu. Peki
Kuzey Kore buna ne dedi? “Takdire
şayan bir açıklama” cevabını verdi…
Çünkü ortak düşman var, karşıda,
yükseliyor; Japonya!.. Bunlar Türkiye’ye pek yansımıyor. Bizde gündem
o kadar çok ki, her tarafımız mesele,
orayı göremiyoruz.
Tayvan’a dönersek, bir devlet değil. 8-9 Aralık’ta Demokrasi Zirvesi
yapıldı. Buraya demokratik olduğu
iddia edilen sürüsüyle devlet davet
edildi. Türkiye, Azerbaycan, Macaristan, Çin, Rusya, İran vesaire ise
davet edilmedi. Pakistan da davet
edildi, Pakistanlılar reddetti katılmayı. Çok onurlu bir davranış bu bence.
“Washington’a yakınsanız, politikalarını beğeniyorsanız, rejiminiz ne
olursa olsun, darbeylede gelseniz
fark etmez, gelin!” Mısır da gitti
zirveye. ABD ile uygunsanız, demokratiksiniz! Eski ABD Senatörü John
McCain, “bizim değerlerimiz çıkarlarımız, çıkarlarımız değerlerimizdir”
diyordu. “İnsan hakları ve demokrasi
ABD’nin millî çıkarıdır” ne demek?..
“İçişlerine müdahale ederim, dayatırım, silah olarak kullanırım!” mesele
bu. Sen, Tayvan’ın uluslararası çapta
Çin’in adası olduğunu kabul ediyorsun, adamı bağımsız bir devlet olarak
da zirveye davet ediyorsun. Örnek,
Edirne’yi alıp ülke gibi bir platforma
davet ediyorsun…
Çin’in Tayvan’ı işgal plânı var
mı?
Çin, Tayvan politikası için “barışçıl birleşme”yi öne sürüyor. Yâni,
“kavga-gürültü etmeden birleşelim.”
diyor. Misafir akademisyen olarak
Tayvan’da bulundum. Tayvan’ın kır-
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salı Uzak Doğu; metropolleri ise sanırsınız küçük New York… Çin’de de
bulundum. Çin ile Tayvan’daki insan
profili bambaşka. Eğer Çin, Avrupa’da yer alsaydı nasıl bir ülke olurdu, diye sorsaydınız, Tayvan’a gidin
bakın derdim… Bambaşka bir yer.
Halbuki Tayvan’da bir nesil önce herkes Çin’den gelen insanlardı. Herkes
Çince konuşuyor, hepsi Çinli. Halk
Çin ile savaş istemiyor. Tayvan’daki
öğrenciyle konuştuğunuz zaman,
“Benim babam, dedem Çin’den gelmiş. Dedemin ailesi de Çin’de köyde,
hâlâ akrabalarımızla konuşuyoruz.”
diyor. Tayvan’da Demokratik İlerleme Partisi var, diğer ana parti de
Çin Milliyetçi Partisi… ÇMP dünyanın en eski, etkili partilerinden
biri. 1911’de Çin’deki cumhuriyetçi
devrimi gerçekleştiren parti. Sonra
Tayvan’a geçtiler. DİP ise Tayvan için
yeni-bağımsız bir tarih yazmaya çalışıyor. “Tayvan diye bir ulus var!” diyorlar. Halbuki Tayvan, Çin’dir. Çok
uzun mesele… Evet, Tayvan 1971’e
kadar Birleşmiş Milletler’de vardı.
Niye vardı? Tayvan orada bir devlet

7

olarak değil, Çin ana karasını temsil
eden hükümet olarak BM’de vardı.
1971’de Tayvan çıkarıldı, Çin Halk
Cumhuriyeti alındı.
Uluslararası hukukta “üstü kapalı
tanıma” dediğimiz bir şey var. Uluslararası platformlara bu tip siyasi
birimler davet edilerek, üye edilerek
bir şekilde devletleştiriliyor. Dünya
Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü
gibi platformlara katılım ile “üstü
kapalı tanıma” yapılıyor. Yâni, devletlerin katıldığı yere Tayvan’ı soktuğun
zaman, dolaylı yoldan tanımış oluyorsun. Bu Çin’in bütünlüğüne karşı
bir hamle olarak görülüyor.
Rusya’nın Ukrayna’ya yahut da
Çin’in Tayvan’a askerî müdahalesi
diğerini tetikler mi? Çin Tayvan’a
saldırırsa, Rusya da fırsattan istifade Ukrayna’ya saldırır mı yahut
tam tersi mesela?
Rusya, Ukrayna’yı ne kadar istiyor? Bence Rusya’nın asıl isteği Karadeniz ve boğazlar… Karadeniz’deki
hakimiyeti almak istiyor. Ne doğuda
Gürcistan ne de batıda Ukrayna’nın
ayak bağı olmadığı hâle gelmek isti-

yor. Türkiye’nin de “dostu” olduğu,
bu yüzden de Karadeniz’de ayak bağı
olmayacağı bir Karadeniz sağlandı
gibi… Karadeniz’e rahat rahat girip
çıkıyor Rusya. Akdeniz’deki askerî
gücünü, bizim buradan götürüyor.
Sivastopol’daki Karadeniz filosunun
bulunduğu deniz üssünü bir zamanlar kiralıyordu Rusya… Kırım’ı
alınca buraları elden geçirdi, boğazlardan geçebilecek askerî gemiler
inşa etmeye başladı. Oradan kanallar
aracılığıyla Hazar’a kadar götürebiliyor bunları. Yâni, ABD’nin bir
endişesi de bu. Rusya Karadeniz’de
sağlamlaşırsa, Ege’de, Akdeniz’de ve
Ortadoğu’da etkili olabileceğini biliyor ABD. Rusya da bu yanda gürültü
çıkarırken, sessiz sedasız Asya-Pasifik’te muazzam işler yapıyor. Vietnam
ile enerji işbirliği yapıyor. Güney Çin
Denizi’nde, Çin’in rızasıyla Vietnam
sahasında doğalgaz-petrol arıyor.
Yeni gelen haberlere göre, Filipinler
de Rusya ile çalışmak istiyormuş.
Rusya adım adım, Asya-Pasifik’te
güçleniyor. Rusya ekonomisi kötüyken bu işleri nasıl yapıyor? Tabiî
arkada ismi belli destekçisi var Çin…
Sermaye Çin’den, askerî kuvvet Rusya’dan. Ortaklar. Orta Asya ve Güney
Çin Denizi’nde son zamanlarda çok
büyük tatbikatlar yapmaya başladılar.
Taliban’ın Afganistan’da iktidarı
ele alması, ABD’nin çekilmesi, bana
sorarsanız en çok Rusya’ya yaramıştır. Rusya tekrar Orta Asya’ya döndü.
Ağustos 2021, Rusya’nın Orta Asya’ya
döndüğü tarihtir. Orta Asya’daki Türk
cumhuriyetleri yüzlerini Rusya’ya
döndü. Afganistan’ın çıkaracağı istikrarsızlık var, ABD’nin de hiçbir taahhüdünün arkasında duramadığını
gördüler. Canlı örnek Afganistan’dı.
Rusya kolektif güvenlik anlaşmalarıyla şu anda emin adımlarla Orta
Asya’ya döndü. Evet, eski Sovyetler
Birliği olmaz ama “güvenlik” açısından tekrar buradaki ülkeleri bir araya
getirecek gibi. Türk Devletler Teşkilâtı kurduk, orada bile “Moskova ne
diyor?” deniliyor.
ABD yalnız kaldı. Rusya’yı gösterip, Avrupa’yı yanına çeken bir ABD
var. Ama Avrupa’ya enerjiyi zaten
Rusya veriyor, bu bir silah. İngiltere
ve Almanya, Rusya’ya karşı her türlü askerî çözüme karşı çıkıyor. Eski
Sovyet cumhuriyetleri istiyor ama,
Polonya mesela. NATO’ya ve AB’ye
giren eski Sovyet cumhuriyetleri her
türlü Rusya aleyhindeler. Amaçları
da geçmişin hesabını sormak, Rusya’dan intikam almak. NATO da
kolayca gidip Rusya ile hesaplaşacaktı
sanki. O kadar kolay değil, NATO bir
kere öyle bir yapı değil. NATO’nun
gidip, Ukrayna’nın arkasında duracağını düşünmüyorum. Putin de bunu
biliyor.
Teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
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söyleşi: faruk hanedar

PROF. DR. SEZAI ÖZÇELIK:

RUSYA
OCAK’TA UKRAYNA’YI
İŞGAL EDEBILIR

Askeri kuvvetlerini Ukrayna
sınırına yığan bir Rusya görüyoruz.
Rusya Ukrayna’ya yönelik politikasıyla ne yapmaya çalışıyor?
Rusya’nın bu ilk kez yaptığı bir
işgal planı değil. Donbass’ı ve Ukrayna toprağı olan Kırım’ı işgal etmiş
durumda. Ukrayna’yı işgal politikasını zaten 2014 yılından beri Rusya
izliyor. Rusya 2021’in nisan ayında
büyük bir yığınak yaptı Ukrayna sınırına. Rusya -buna Putin’in kırmızı
çizgileri diyorum- “Kesinlikle Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasını istemiyorum.” diyor. Bu Putin’in Amerikan
Başkanı Biden ile yaptığı 7 Aralık’taki
zirvede konuşulduktan sonra Rusya
geçen hafta Amerika’ya ve Batı’ya bu
konudaki önerilerini sundu. Belli güvenlik tedbirlerini almak konusunda
başta Amerika olmak üzere NATO’ya
taleplerini iletti. Rusya’nın istediği
şey Ukrayna’nın NATO’ya üye olmaması ve NATO ittifakının Ukrayna’ya
hiçbir şekilde yardım etmemesi, hiçbir şekilde asker yerleştirmemesi.
Rusya açısından bu anlaşılır görülüyor fakat Ukrayna’nın da kırmızı
çizgileri var. Ukrayna Rusya’nın köle
devleti değil. Bağımsızlığını 1991’de
alan ulus bir devlet. Putin 2014’te ilk
önce Kırım’ı işgal ederek daha sonra
Donbass, Lugansk ve Doğu Ukrayna
bölgelerini işgal ederek Ukrayna’nın
kırmızı çizgilerini yerle bir etmiş
durumda. Ukrayna’nın kendi topraklarını korumasından daha anlaşılır
bir şey yok. Bunun en son örneğini
Azerbaycan-Ermenistan savaşında gördük. Ermenistan’ı Rusya’ya,
Azerbaycan’ı da Ukrayna’ya benzetiyorum. Kırım, Donbass, Lugansk
Ukrayna toprağı ve bu toprakları
Rusya işgal ediyor. Aynı şekilde Azerbaycan’ın yüzde yirmisini Ermenistan işgal etti. Yıllar sonra Azerbaycan
zafere ulaştı. Azerbaycan’ın savaşması
ve kazanması da en doğal hakkıydı.
Cumhurbaşkanı da bunu kutladı ve
Türk toplumu olarak da destekledik. Nedense Türkiye’deki uzmanlar
Rusya’nın kırmızı çizgilerinden bahsediyor, Ukrayna’nın işgal edilen topraklarını görmezden geliyor, “Rusya
haklıdır, kırmızı çizgileri vardır.”
diyorlar. Bunu ben kabul edilemez
buluyor ve ikiyüzlülük olarak telakki
ediyorum. Sol cenah da, sağ cenah
da, siyasi partiler de Rusya yanlısı.
“Rusya aslında kendi ulusal çıkarları
gereği bunu yapıyor.” diyorlar. O za-
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man Ermenistan da ulusal çıkarları
gereği yapıyor diyebilir miyiz?
Türkiye açısından düşünürsek
Rusya’nın daha da güçlenmesi
bizim işimize gelmez. Bugün pek
konuşulmasa da aramızda tarihî bir
düşmanlık ve menfaat çatışması da
var açıkçası.
Evet. Rusya burada ne yapmak
istiyor, Karadeniz’i Rus denizi haline
getirmeye çalışıyor. Kaldı ki zaten
Kırım’ı işgal ederek fiilen Azak Denizi’ni tamamen Rus denizi haline
getirmiş durumda. 2014’te Kırım’ın
işgalinden sonra da Karadeniz filosu
çürümüş olan Rusya bütün donanmalarına büyük bir yatırım yapıyor.
O dönemdeki Rus Savunma Bakanı
şunu söylüyor: “Eskiden Karadeniz’de
Türk gemileri vardı, biz onlara karşı
eşit durumdaydık, hatta bizi geçmiş
durumdaydı. Ama Kırım’ın işgalinden sonra bu güç dengesi tamamen
yıkılmış durumda.”
Rusya dediğim gibi büyük bir

silahlanma yarışına girerek ve donanmasını modernize ederek şu anda
Karadeniz’in güvenliğini tehdit ediyor. Bu durumda Ukrayna bizim Karadeniz’de gücümüzü dengeleyecek
ortaklarımızdan biri. Fakat Türkiye
Rusya’ya enerji ve turist konusunda
bağımlı durumda. Tek taraflı bağımlılık oluşturan Rusya’ya karşı elinde
uluslararası ilişkiler ve dış politika
açısından çok fazla araç yok.
Her geçen gün Rusya genişliyor
ve bunu Türkiye’nin görmesi lazım.
Rusya bizim tarihi düşmanımız. Türkiye’de Batı ve Amerikan karşıtlığı,
Rus tehlikesini görmeyi engelliyor.
Bizi Amerika gemisi işgal edemez;
ama Rus gemileri İstanbul Boğazı’na
birkaç kez geldiler. 1774 yılında Rus
gemileri pasifikten yola çıkıp Cebelitarık’ı geçip Akdeniz’e gelerek Çeşme
limanında bizim Osmanlı donanmamızı yakmışlardı. Yine Rusların Erzurum işgali vs. Tarihte bir sürü örnekleri var bunun. Dolayısıyla Türkiye’nin Rusya politikası yanlış. Rusya
Karadeniz’deki güç dengesini tamamen değiştirmiş durumda. Nisandaki
krize gelecek olursak; bana göre bu
noktada Rusya’nın yapmak istediği
şey Ukrayna’nın Karadeniz’deki bağlantısını tamamen kesmek. Ukrayna’nın en önemli limanlarından biri
Mariupol limanı. Buraya Ukrayna’nın
doğusundan, Belarus ve Kırım üzerinden bir saldırı bekleniyor. Büyük
ihtimalle Rusya ocak ayında işgal
girişimine başlayacak. Sınırda şu an
175 bin Rus askeri konuşlandırılmış
durumda ve 40 Rus taktiksel taburu
bulunuyor üç noktada. Hitler Rus
kışına ve Rus çamuruna yenilmişti
aslında. Şimdi de öyle bir iklim var,
toprak donmaya başladıktan sonra
ocak ayından itibaren Rusya don-

muş topraklar üzerinden kırk tank
birliğiyle Ukrayna’yı işgal planı yapıyor. Burada görünen amaç aslında
NATO’nun gelişmesini engellemek.
Rusya’nın söylemi bu. Fakat ben buna
inanmıyorum; 1991 yılında Sovyetler
Birliği yıkıldıktan sonra, biliyorsunuz Slav kardeşlerin en önemli ayağı
olan Ukrayna’yı kaybetmenin hâlâ
üzüntüsünü yaşayan bir Putin var.
Putin KGB ajanı ve Doğu Almanya’da görev yapıyor. Bence o durum
Putin’de büyük bir travma yaratmış.
Bu psikolojik travmayı o günden beri
unutmadığı için Gürcistan’la savaştı.
Ordusunu yerle bir etti. 2014’te Kırım’ı işgal etti. Bana göre yapmaya
çalıştığı şey, Ukrayna’yı Kiev’e kadar
işgal edip ikiye bölmek. Böylece Ukrayna’yı istikrarsızlaştıracak. Ukrayna’da Rus yanlısı bir azınlık var, özellikle doğuda. Onun dışında Mariupol
ve Odessa limanı ile Karadeniz ile
Ukrayna bağlantısını keserek oradan
da Moldova’nın ayrılıkçı bölgesi olan
Transdinyester’e destek sağlayıp öte
yandan Moldova’yı da bir anlamda
istikrarsızlaştırmak istiyor. Belarus’da
göçmen krizi var. Avrupa’nın son
diktatörü olan Lukaşenko’ya karşı
Batı’nın büyük bir baskısı var. Ona
karşı olan baskıyı da azaltmak istiyor.
Belarus ve Lukaşenko Rusya’nın en
önemli müttefiklerinden.
Putin blöf yapmıyor anlaşılan.
Peki NATO bu hadiseye karşı nasıl
tavır alacak, NATO’nun Ukrayna’ya
desteği olur mu yoksa Rusya’yla baş
başa mı bırakacak?
Rusya’yla baş başa bırakacağını
söylediler zaten. NATO, ABD ve
İngiltere başkanları da aynı açıklamaları yaptılar. Hiçbir Amerikan ve
İngiliz askerinin Ukrayna’yı savunmak için orada yer almayacağını söy-

söyleşi

lediler. Fakat büyük ihtimalle NATO
ülkeleri başta olmak üzere bir kısım
ülke silah olarak destek sağlayabilir.
Şimdilik hem NATO tarafında hem
de Rusya tarafında bilek güreşi görüyoruz.
Bir de Çin tarafındaki problemi
de sormak istiyorum. Malum Rusya
da Orta Asya’ya doğru yöneliyor,
Hindistan ile birtakım anlaşmalar
yaptılar. Öbür tarafta Çin ile Tayvan arasında da sürekli nükseden
bir gerilim var. ABD’nin de açıkçası
bu konuda kışkırtması var. Çin’in
Tayvan’a karşı herhangi bir hamlesini bekliyor musunuz?
Çok iyi noktaya değindiniz. Şu
anda zaten Amerika iki yerden sıkışmış durumda, Rusya Ukrayna meselesinde, Çin de Tayvan’da ABD’yi
sıkıştırmış durumda. Hatırlarsanız
Çin 150 savaş uçağı ile Tayvan’da
gövde gösterisi yaptı ve hava sahasını
ihlal etti. Bu duruma ne Tayvan ne
de ABD hiçbir şey yapamadı. Ben
bunların hepsini dış politikaya bağlıyorum. Hem Rusya hem Çin bu durumu sıcak savaşa çevirmek istiyor.
Kovid-19 sürecinde hem Rusya hem
Çin, hem iç hem de dış politikada
zarara uğradılar.
Esasına bakarsanız bütün dünya
devletlerinde aynı problem var. Bazılarının savaş dışında hiçbir çıkarı
yok.
Evet, iç politikadaki o sıkışıklıkları çözmek için dış politikada savaş
çığırtkanlığı yapılıyor diye düşünüyorum. Bu noktada Rusya’nın bunu
yapmasının sebebi ne? Çünkü 2014’te
Kırım’ı işgal etmiş durumda. Zaten
Donbass da onun elinde. Ukrayna
çok dayanmazsa burayı da alabilir.
Çin de aslında son kamptan
itibaren iç ve dış politikada sıkışmışlık içerisinde. Trump, Çin’i yeni
bir tehdit olarak gördü ve Biden da
bunu devam ettiriyor. NATO’nun
yaptığı en son zirvede Çin’in bir tehdit olarak görülmesi politikası artık
yerleşmiş durumda. Şöyle sorulabilir
NATO ile Çin’in ne bağlantısı var?
Sadece Pasifik okyanusu üzerinden
bir bağlantısı var; ama Çin bazı yerlerde Rusya’nın da yaptığı gibi çizgiyi
aşıyor. 2015 yılında Rusya ve Çin,
Baltık denizinde ortak tatbikat yaptılar. Baltık denizi de NATO için en
önemli yerlerden biri. Aynı şekilde
Rusya ve Çin, Akdeniz’de askeri tatbikat yaptılar. Libya’da da hem Çin hem
Rusya’nın dahli var. Yani Pasifik’de
Çin’in donanmasının aktiviteleri var
ve onun yanında Rusya ve Çin’in
NATO çevrelerinde ortak tatbikatları
var. Haliyle bu durum NATO’yu endişelendirmeye başlıyor. Çin ne yapmaya çalışıyor gibi bir soru var. Çin
aslında hem donanma bakımından
dünyanın en büyük ordusuna sahip
hem de nükleer silahlar ve füzeler
bağlamında dengeyi değiştirecek
hamleleri var. Rusya şunu yaptı, gös-
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Erzurum işgali vs. Tarihte
bir sürü örnekleri var
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biri Mariupol limanı.
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ve Kırım üzerinden bir
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ayında işgal girişimine
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teri olsun diye bir uydusunu vurdu.
Bu dengeleri bozma açısından büyük
bir olay. Putin de önemli füzeler
üretmiş durumda, ki ABD bu füzeleri
vuramıyor. Bu tabii dengesizlik oluşturuyor.
Halihazırda Çin’in nükleer silahları az olsa da şöyle bir projeleri
var, Çin uzaya yönelik yatırım yapıp
füzeler ile “yıldız savaşları” gibi uzayda rekabete yöneliyor. Başaracağı
yönünde emareler gözükmekte. Son
yıllarda Çin’in uzay çalışmalarına
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bakarsak büyük bir atılım yaptığını
görebiliriz.
Bir de olayın şu yönü var, artık
biliyorsunuz savaşta siber saldırılar önemli. ABD açıkça söyledi, bir
elektrik şirketine Rus hackerler girerek para istediler. ABD’nin elektrik
sistemi çöktü ve insanlar günlerce
elektriksiz kaldı. Bunun arkasında
Rusya olduğu bilindiği için Putin bir
daha yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Bu da bir noktada
savaştır. Rusya’nın aslında bu şekilde
ABD’nin şirketlerine saldırılarda bulunduğunu ve altyapıya yönelik saldırılar düzenlediğini söyleyebiliriz. Bir
de Huawei olayı var, patronun kızını
Kanada gözaltına aldı. Buna karşı Kanadalı bir iş adamı 2 yıl boyunca Çin
hapishanelerinde yattı. Bu da aslında
sadece savaşın tank, top ve nükleer
füzelerle olmadığını gösteriyor. Aynı
şekilde 5G teknolojisi kimin üzerinden gerçekleşecek, elektronik savaşta
kim öne geçecek gibi noktalarda Rusya, Çin ve ABD arasında rekabetin
olduğunu da söyleyebiliriz.
Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı
hamle ile birlikte Çin aynı anda
Tayvan’a bir hamle yaparsa yahut

Çin başlatıp Rusya devam ettirirse,
ABD’ye iki bölgede birden tokat
indirilmesi söz konusu mudur?
Evet, ben de onu düşünüyorum.
Bu durum dünya için kötü olur. Bizim için de kötü olur, tüm dünyada
ekonomiyi altüst eder.
Hatta şunu da düşünelim, Rusya
Ukrayna’yı işgal ettikten sonra bütün
bu vanaları kapatabilir. Hâlâ NATO
üyesiyiz ve etkileniriz.
ABD’nin şu anda eskisi gibi
dünyanın jandarmalığı rolünden
uzaklaştığını görüyorum. Suriye’de,
Irak’ta başarısızlığı, en son da Afganistan’dan çekilmesi… Rusya niye
tüylerini kabartarak ABD’nin üzerine
gidiyor? Çünkü ABD, Afganistan’da
büyük bir hezimete uğradı, Biden’ın
iç politikası çok hırpalandı. Afganistan’da ABD’nin yenilgisi sonrasında
şimdi Ukrayna ve Tayvan üzerinden
ABD’ye bir başka tokat da inebilir.
Rusya Ukrayna’ya, Çin Tayvan’a
saldırabilir ve ABD’nin hegemonik
gücünü Afganistan’dan sonra daha da
zayıflatmış olurlar.
Teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
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haber

NY TIMES,
PENTAGON
BELGELERINI
YAYINLADI:
ABD ORTADOĞU'DA
SIVILLERI ÖLDÜRÜP
SAKLAMIŞ
New York Times, ABD Savunma
Bakanlığı’nın (Pentagon) gizli yazışmaları ve belgelerini yayınlayarak
ABD’nin Ortadoğu’da düzenlediği
hava saldırılarının büyük bir "fiyaskoyla" neticelendiğini belirtti.
İki parçalı yazı dizisinde
ABD’nin Irak, Suriye ve Afganistan’da düzenlediği hava saldırılarında istihbarat zafiyeti yaşadığını,
hedeflemeyi hatalı yaptığı ve binlerce sivili öldürdüğü belirlendi. Eylül
ayında New York Times’ın benzer
bir haber yaptığı ve Afganistan’da
ABD askerlerinin “bomba yüklü bir
araç yerine 10 kişilik bir aileyi yok
ettiği” hatırlatılırken bu durumun
sistematik olduğu ve Pentagon’un
bu verileri kamuoyundan gizlediği
aktarıldı.
Ölü sayısını düşük gösterme
2014’ten beri elde edilen
1300’den fazla Pentagon yazışması
ve belgeyi inceleyen gazete, aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu
binlerce sivilin ABD tarafından
istihbarat sorgulanmadan alelacele
öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Resmi verilere göre 1417 sivilin öldüğü

kaydedilirken gerçek sayının bunun
çok üzerinde olduğu da aktarıldı.
Öte yandan bazı belgelerde kasten ölü sayısının düşük gösterildiği
de belirtildi.
Pentagon’un birçok belgesinde
şeffaflık olmadığına dikkat çekilirken binlerce rapor arasında sadece
bir kere “olası bir hata”dan bahsedildiği aktarıldı. Aynı belgelerde
50 binden fazla hava saldırısının
gerçekleştiği ve bunlardan birçoğunun herhangi bir istihbarat raporu
incelenmeden gerçekleştirildiği kaydedildi. Belgelerde bu saldırıların
önceden planlanmadığı kaydedildi.
New York Times’ın kapsamlı
haberinde Türkiye ile ilgili de bir
detay dikkat çekti.
ABD’nin 2016 yılında Musul’daki hava saldırılarında öldürdüğü
iddia edilen Avustralyalı DAİŞ üyesi
Neil Prakash’ın aylar sonra ortaya
çıktığına dikkat çekildi. Pentagon’un belgelerinde 2016 yılında
gerçekleşen hava saldırısında 4
kişinin öldüğü belirtilirken Prakash
ise aylar sonra Suriye’den Türkiye’ye
geçmeye çalışırken yakalanmıştı.

TUNUS’TA “DEVRIM”IN YILDÖNÜMÜNDE
SAID YANLILARINA KARŞI PROTESTO

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays
Said’in “olağanüstü kararlarına” karşı
çıkan gruplara karşı, hükümete destek veren gruplar aynı yerde protesto
düzenledi.
Ülkede 17 Aralık 2010'da gerçekleşen “Yasemin Devrimi”nin yıl
dönümü Cumhurbaşkanı Said’in 25
Temmuz’da aldığı olağanüstü kararların gölgesinde kutlanıyor.
Said'in kararlarını protesto
edenler ile destek veren göstericiler
başkent Tunus’un merkezinde yer
alan Habib Burgiba Caddesi'nde
eylem düzenledi.
Geniş güvenlik önlemleri altında
düzenlenen protestolarda, güvenlik
güçleri iki grubu birbirine yaklaştırmadı. Tunus İçişleri Bakanı Tevfik
Şerafettin de gösterilerin yapıldığı
caddeye gelerek bölgedeki güvenlik
çalışmalarını yerinde kontrol etti.

Cumhurbaşkanı Said’in kararlarına karşı çıkan Darbeye Karşı
Vatandaşlar girişimi tarafından düzenlenen gösteride, “Darbeye Hayır”,
“Dün Bin Ali, bugün Said”, “Halk
darbeyi istemiyor” sloganları atıldı.
Said yanlısı göstericiler ise,
Cumhurbaşkanı'nı ve aldığı kararları
destekleyen sloganlar attı.
Siyasî problemler
Tunus'u Zeynel Abidin bin Ali
iktidarının sonunu getiren Yasemin
Devrimi'nin 11. yılında ülke yeni bir
siyasi kriz yaşıyor.
Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını
dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.Said, 22
Eylül’de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını
kendine bağladı.
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Erdoğan Sıradışı Bir Lider
Çakal Carlos (S. Muhammed)

Türkiye, Erdoğan adında sıradışı bir lidere sahip. Kendisi yüksele
yüksele cumhurbaşkanlığına kadar
geldi. Ülkeyi başta Gülenistler olmak üzere bazı CIA uzantılarından
temizledi. Bu bir şaka değil, Gülen
onu iktidardan indirebileceğini zannediyordu. Erdoğan çok güçlü bir
adam olduğunu gösterdi.
Türkiye, Rusya ile beklenenden
daha iyi ilişkilere sahip ve bu ilişkiler sadece Rusya’nın arzularına göre
gelişmiyor. Bunu doğrulayan bazı
hadiseler de var; mesela işgal altındaki Azerbaycan topraklarının geri
alınması için faşist Ermenilere karşı
verilen savaş bunlardan biri. Rusya
bu meselenin herhangi bir tarafı olarak görülmeyebilir; fakat Rusya’nın
bu mevzuda Ermenilerin tarafında
olması bekleniyordu. Bu ihtimal Erdoğan’ın müdahale etmesinin önüne
geçemediği gibi Rusya ile ilişkilerini
devam ettirmesini de engellemedi.
Daha önce söylemiş olmama rağmen tekrarlamakta fayda gördüğüm
bir şey var; Türkiye’nin bir NATO
ülkesi olarak Rusya’dan gelişmiş
silahlar alıyor olması gerçekten olağanüstü bir hadise. Türkiye, asker
sayısı bakımından ABD’den sonra en
büyük NATO ülkesi. Yankiler buna
şiddetle karşı çıksa da Erdoğan geri
adım atmadı ve kararından taviz
vermedi. Çünkü bu Türkiye’nin güvenliği için ehemmiyetliydi. Türkiye
Ruslara karşı kendisini koruyacak
silahlara sahipken emperyalistlere ve
onların ülkenin çevresini kuşatmış
ajan devletlerine karşı koruyacak
silahı yoktu. İsrail, Arap devletleri
vs… Elbette İsrail mi Amerikan imparatorluğunun ajanıdır yoksa Amerikan imparatorluğu mu İsrail’in,
orası tartışılır. Bu bakımdan Erdoğan’ın politikası takdire şayan.
ABD ve İsrail’in istemediği şeylerden biri de benim serbest bırakılmam. Venezüella’nın başarısı için
özgürlüğüme kavuşmam gerekiyor.
Serbest kalmam için teşebbüste bulunan Başkan Chavez emperyalistler
tarafından zehirlenerek öldürüldü.
Mevcut Başkan Maduro ise benim
Venezüella’ya dönmem hususunda
bir çalışma yapamıyor.
Hülasa, Erdoğan’a saygı duyuyorum. Çok iyi stratejilerle adım adım
güçlendi ve M. Kemal’den bu yana
Türkiye’nin en güçlü adamı hâline
gelmeyi bildi.
Türkiye’nin çok sayıda mültecinin
göçüne muhatap kalması meselesi
dışında Tahran’da iktidarı elinde
bulunduran İranlı devrimcilerle iyi
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geçindi Türkiye. Mülteci meselesi
Türkiye hükümetini ve Türk halkını
ekonomik açıdan zorlayan bir mevzu olmasının yanında insanlık açısından bir gurur tablosudur.
Amerikan emperyalizmi ve Siyonizm, Türkiye’ye karşı da ekonomik
bir savaş yürütüyor. Askerî olarak
Türkiye’yi mağlup edemedikleri için
bunu ekonomi üzerinden yapmak
istiyorlar. Türkiye güçlüdür, bunun
da üstesinden gelecektir.

Mülteci akınının sebebi olan Suriye’deki savaş devam ediyor. Tarihî
bir dayanağı olmamasına rağmen
kabul edilmiş olan sınırlara saygı
göstermek gerekiyor. Türkiye Kürt
halkının barışa kavuşabilmesi için
gerekli adımları atmalı. Zaten Türkiye’deki Kürt halkının büyük bir
kısmı Erdoğan’ı destekliyor. Daha
önce de söylediğim gibi gerekirse
Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılıp
legal siyaset içerisinde yer alması

dahi sağlanabilir, belki de böylesi
hem Türkler hem de Kürtler için
daha iyi olacaktır. Bilhassa Suriye’nin
kuzeyindeki Kürtlerin Amerikan
emperyalizmi tarafından manipüle
edildiğini, esasında kötü insanlar olmadıklarını göz ardı etmemek lâzım.
Bölgedeki büyük halklardan sadece
Kürtlerin kendine ait bir devleti yok,
emperyalistler de bunu kullanıyor.
Türkiye’nin tarihte olduğu gibi yeniden bir dünya gücü hâline gelmesi
ve onların Washington ve Tel Aviv
ile bağlarını kesmesi gerekiyor.
Hürriyeti özlediğim gibi seyahat
etmeyi ve Türkiye’yi de özledim. Fakat mücadelemi cezaevinde sürdürüyorum. 27 yıldır hapishanedeyim.
Asla ihanet etmedim ve hâlâ aynı
çizgideyim. 1976’nın ekiminde “La
ilahe illallah muhammeden resulullah” diyerek Müslüman oldum, İsraillilere karşı gönüldaşlarımla bir operasyona gidiyordum. Birçok operasyonda yer aldım, bunların çoğunda
organizasyonu tertipledim. Chavez
benim çıkmam için teşebbüste bulunmasına rağmen bir şey yapamadı.
Maduro döneminde ise iyice yönetime nüfus eden Troçkistlerin benim
cezaevinden çıkmamam için büyük
çabası oldu. Benim burada kalmamı
istiyorlar. Ben bir ihtilâlciyim, tüm
kalbimle kelime-i şahadet getiren
Müslüman bir ihtilâlciyim. Mücadelemi sürdüreceğim!
Allahü Ekber!
18.12.2021
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2021 senesi “ABD ile Çin arasında
yeni bir soğuk savaş mı başlıyor?”
sorusuna aranan cevaplarla geçerken dünyanın jandarmalığına
soyunduğu dönemlerdeki gücü
kaybeden ABD, Afganistan’da
Taliban’dan okkalı bir tokat
yedi. Gücünü Pasifik’e kaydıran
ABD’nin korktuğu başına geldi
ve Çin-Rusya
yakınlaşması
Amerikan
karşıtı bir güç
bloğu hâline dönüştü.
Çin’in Tayvan’a, Rusya’nın ise Ukrayna’ya
müdahale ihtimali ise
sıcaklığını koruyor.
Üstelik 2022’de Çin’in
Tayvan’a, Rusya’nın
Ukrayna’ya aynı anda
müdahalesi ABD için
bir anda iki tokat
yeme riskini barındırıyor.
Çin-Tayvan krizi
1895 yılında Japon İmparatorluğu'na dahil edilen Tayvan, II. Dünya
Savaşının sona ermesinin ardından,
1945 yılında yeniden Çin egemenliğine geçti. Mao'nun Komünist güçleri
1949 yılında Çin Cumhuriyeti’ne
hâkim olduktan sonra, Çan Kayşek
liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi
(Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini
ileri sürerek bağımsızlık ilan etti. Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda
Çin'i temsil etmişti. Kissenger’ın Çin’i
sisteme dahil etme stratejisiyle birlikte 1971’de Çin’in temsili Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti’ne bırakıldı.
Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi
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topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, Boğazı ve çevresindeki
askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın
dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik
ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer
uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.
1949’dan bu yana geçen 70 yılı
aşkın sürede bu mesele sebebiyle çok
sayıda çatışma ve gerilim yaşandı ve
yaşanmaya devam ediyor. Her geçen
gün güçlenen Çin, ABD’nin gücünün
zayıflamasını fırsat bilerek Tayvan’a
müdahale etmeyi plânlıyor. Tayvan’ın
Hong Kong modeliyle Çin Halk
Cumhuriyeti'ne katılmasını istiyor.
Tayvan ise Çin'in Hong Kong'a verdiği sözleri tutmamasını gerekçe göstererek, böyle bir şeyin müzakeresinde
bile bulunmayacaklarını
belirtiyor.
Tayvan’ın resmi
istatistiklerine
göre, Çin
savaş uçakları bu
yıl 199
günde

ADIZ’a yönelik ihlallerde bulundu.
Çin’in 15 Haziran'da 28, 5 Eylül'de
19, 16 Eylül'de 9 ve 23 Eylül'de de 24
savaş uçağıyla ADIZ'ı ihlal ettiği bildirilmişti.
Çin savunma harcamalarını
hızlandırdı
Çin, savaş uçak ve gemileriyle
Tayvan’ın üzerine gitmek için hazırlıklarını kuvvetlendiriyor. Geçtiğimiz
aylarda The Economist dergisinde
Çin’in savunma harcamalarını hızlandırdığı, hipersonik füzeler geliştirdiği, küresel mali piyasalarda Batı'ya
bağımlılığını azaltmaya çalışırken,
Batı'nın Çin piyasalarına bağımlılığını
arttırmaya çalıştığı yer aldı.
ABD savaş gemileri
Tayvan Boğazı’nda
Bu süreçte ABD savaş gemileri de
Tayvan Boğazı’nda Tayvan’a destek,
Çin’e gözdağı vermek için pozisyon
alıyor. Amerikan donanmasından
USS Kidd destroyeri ve Munro isimli sahil güvenlik gemisi ise bölgede
konuşlandırılmış vaziyette. ABD,
herhangi bir savaş durumunda Tayvan'a destek vermeye hazır olduğunu
belirtiyor.
Çin: ABD'ye Güvenmeyin
Tayvan'ın ABD ile ilişkilerini geliştirme ve askeri anlaşmalar yapması
üzerine Çin'den Tayvan'a “ABD'ye
güvenmeyin. ABD'nin kullandıklarını
nasıl yüz üstü bıraktığına dair Afganistan'dan ders alın. ABD ile ilişki-

lerinizi geliştirmeyi ve bağımsız bir
devlet olarak tanınma hayallerinizi
bırakın. Aksi takdirde sessiz ve hareketsiz kalmayacağız.” çağrısı yapıldı.
ABD Tayvan’ı Tanıyabilir
Birçok devletle diplomatik ilişkileri bulunan Tayvan, BM’ye üye
olmadığı için, devletler tarafından
resmen tanınmıyor. ABD ise Çin’e
karşı Tayvan’ı tanıyabileceğine dair
açıklamalar yapıyor.
“İşgal Etmek Kolay Olmayacak”
ABD merkezli National Interest’
dergisinde Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapor
üzerine Çin'in Tayvan'ı olası işgaline
değinildi. Raporda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun, birliklerini, Çin donanmasını ve Çin hava kuvvetlerini
içeren ortak askeri tatbikatlarla adayı
işgal etmeye hazırlanabileceğinden
bahsedildi.
Bakanlığın raporunda, “Milli
Ordu, limanları ve havalimanlarını
şiddetle savunuyor ve kısa sürede
işgal etmek kolay olmayacak. Halk
Kurtuluş Ordusu'nun işgal kuvvetleri
Tayvan Boğazı'nda mahsur kaldığı
için önemli lojistik kısıtlamalarla karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca, ABD ve
Japon askeri üsleri Tayvan'a yakındır
ve herhangi bir Çin saldırısı mutlaka
yakından izlenecektir. Ordunun herhangi bir yabancı askeri müdahaleyi
önlemek için yedek kuvvetlere ihtiyaç
duyacağı gerçeği ayrıca açık bir şekilde görülüyor.” ifadeleri yer aldı.
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me imzaladı. 1992 yılında
iki ülke Karadeniz Filosu’nun
önce ortak yönetilmesi, üç yıl sonra
ise paylaşılması yönünde anlaşmaya
vardı; fakat 1992’de Ukrayna gemisi
SKR-112'nin Odessa'ya gitmesi sonrası gerginlik yaşandı. Ardından 1997
yılında tekrar anlaşma sağlandı ve
2017 yılına kadar Kırım'da kalması ve
iki ülke arasında dostluk, iş birliği ve
partnerlik öngören bir anlaşma imzalandı. Anlaşma 2008 yılında 10 yıl
daha uzatıldı. 2001 yılında Karadeniz'in üzerinde Rus yolcu uçağı düştü
ve Rusya, bunun müsebbibi olarak
Ukrayna’yı gördü. Rusya Ukrayna’nın
uçağı S-200 roketiyle vurduğunu iddia etti, Ukrayna ise iddiaları reddetti.
Bu hadisenin ardından kriz hiç durulmadı. 2001 yılına Georgiy Gongadze
öldürüldü. Rusya yanlısı Devlet Başkanı Kuçma'nın ses kayıtları ortaya
çıktı. Ukrayna’da protestolar başladı,
protestolar çatışmalara dönüştü.
Turuncu Devrim
Asıl gerilim ise 2004 yılında Devlet Başkanlığı seçimlerinde yaşandı.
Dönemin Ukrayna Başbakanı Viktor
Yanukoviç'in karşısına, aday olarak
Rus yanlısı "Naşa Ukrayna" Bloğu
lideri Viktor Yuşçenko çıktı. Seçim
kampanyasında da turuncu rengi kullandığı için çalışması “Turun-

25 Şubat 2014 tarihinde Rusya yanlıları
Kırım Parlamentosunu basarak Kırım'ın
Rusya'ya bağlanması için baskı yaptı.
Bu süreçte mitingler, eylemler yapıldı.
Rusya yanlısı bir grup tarafından
kamu binaları basıldı.

cu Devrim” olarak adlandırıldı.
Yanukovic ülkenin yönetimini ele
aldı. Seçimlerde hile ve ihlaller olduğu söylenerek Yuşçenko tarafından
seçmenleri sokağa davet edildi ve
ayaklanmalar başladı. Ayaklanma hadisesi sonrasında seçimler yinelendi
ve Viktor Yanukoviç kazanarak tekrar
ülkenin başına geçti.
2013 yılında Yanukoviç, Ukrayna’nın Batı’ya yönelmesini engellemek
maksadıyla Avrupa Birliği Ortaklık
Anlaşması'nı imzalamadı. Bundan
dolayı 21 Kasım’da protestolar başladı.
Protestoların ardından Yanukoviç
Rusya’ya kaçtı. (Yanukoviç, 2017
yılında da devlete ihanet ile Ukrayna'nın devlet sınırlarının değiştirilmesine yönelik kasıtlı eylemlere ve
Ukrayna'ya yönelik saldırılara yardımcı olmak suçlamalarıyla yargılanmaya başladı.)
Rusya’nın Kırım İşgali
25 Şubat 2014 tarihinde Rusya
yanlıları Kırım Parlamentosunu basarak Kırım'ın Rusya'ya bağlanması
için baskı yaptı. Bu süreçte mitingler,
eylemler yapıldı. Rusya yanlısı bir
grup tarafından kamu binaları basıldı
ve Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu ele geçirildi. Bir ay sonra da
Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için referandum dikte edildi. 21 Mart 2014
yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kırım ve Sivastopol'ün
Rusya'ya bağlanması ve yeni federal
bölgeler oluşturulmasını" öngören
yasayı imzalayarak Kırım'ı ilhak etti.
Kırım’ın ilhakı sonrası Kırım Tatar Türklerine karşı Rus baskısı arttı.
Evleri arandı, terör bahanesi adı altında tutuklamalar yapıldı, haksız ve
hukuksuz yargılamalar yapıldı, birçok
kişinin Kırım’a girişi yasaklandı. Hala
hapishanelerde haksız yere tutuklu
bulunan binlerce
Kırımlı bulunuyor.

Rusya-Ukrayna Krizinin
Tırmandırılması
2019 yılında yapılan Normandiya
Dörtlüsü Liderler Zirvesi sonrası
Rusya-Ukrayna krizi tekrar tırmanışa
geçti. 2020’de ateşkes kararı alındı ve
2021 yılında mesele tekrar alevlenmeye başladı. Bu yıl krizin ateşlenmesine
sebep ise, Rusya’nın Ukrayna sınırına
askeri yığınak yapması, Ukrayna’daki
Rus yanlısı milis güçlerin saldırıları
ve yine geçtiğimiz mart ayında Ukraynalı dört askerin öldürülmesiydi.
Bu durum karşısında Ukrayna tedbirleri artırmaya başladı. Rusya
ise Kiev Donbas çevresine askeri sevkiyatını artırdı, sınıra 70
binden fazla asker sevk
ettiği söyleniyor.

ABD Ukrayna’yı Yalnız Bıraktı
Ukrayna sınırına sevkiyatlara AB
ve ABD’den tepkiler geldi, Ukrayna’ya
destek yönünde birçok açıklama
yapıldı. Fakat Biden’ın Putin ile görüşmesinin ardından işler değişmeye
başladı. Batı, Ukrayna’yı Rusya ile
karşı karşıya bırakacağının sinyallerini verirken Rusya’nın 2022 yılının
başında Ukrayna’ya yönelik bir işgal
teşebbüsünde
bulunması
bekleniyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN
YENI DÜZENLEME
Dövizdeki artışın had safhaya
çıktığı, doların 18, euronun
20, gram altının ise 1000 lira
seviyesini aştığı 20 Aralık Salı
günü Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Kabine Toplantısı'nın ardından
millete seslendi. Erdoğan’ın
konuşmasında ekonomiyle
alakalı bir takım yeni
düzenlemelere gidileceğini
söylemesinin ardından
kurlarda çok hızlı bir
gerileme yaşandı. Erdoğan’ın
konuşmasında öne çıkan
başlıklar şöyle:
Afrika ile ticaret
Türkiye-Afrika ortaklığında
artık yeni bir döneme girildiğine
inandığını ve Afrika ile ticareti 5,4
milyar dolardan bu senenin ilk 11
ayında 30 milyar dolara çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, “Hedefimiz ticaretimizi önce 50 milyar
dolara, ardından da inşallah 75 milyar dolara taşımaktır. Şirketlerimiz,
Afrika genelinde toplam değeri 78
milyar doları geçen 1686'dan fazla
proje üstlendi.” dedi.
2022 bütçesi
2022 bütçesine dair 67 stratejik programla Türkiye'yi yatırım,
istihdam, üretim, ihracat yoluyla
büyütme hedeflerine katkı sağlayacağını anlatan Erdoğan, “Bugüne
kadar olduğu gibi 2022 bütçesini
de belirlediğimiz gelir ve gider
tabloları çerçevesinde ülkemizin
hedeflerine ve milletimizin refahına
hizmet edecek şekilde hayata geçireceğiz. Bütçede tarımsal desteklere
26 milyar lira, kurumlara verilecek
görev giderlerine 23 milyar lira,
yatırım harcamalarına 148 milyar
lira kaynak ayrılmıştır.” dedi.
Stokçuluk
Hükümet olarak bu çerçevede

gereken adımları attıklarını ve
TBMM'nin de stokçuluk yapanlara
verilen cezaları artıran bir kanunu geçen hafta kabul ederek bu
mücadeleye katkı sağladığını ifade
eden Erdoğan, “Çalışanlarımızı
hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz.
Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yaparak en düşük gelir
rakamını 4 bin 250 liraya çıkardık.
Asgari ücretten alınan gelir vergisini ve damga vergisini kaldırarak
işverenlerimizin yükünü de 450 lira
azalttık.” dedi.
Yeni finansal alternatif
Erdoğan kurun yükselişini
engellemeye yönelik yeni düzenlemeleri de şöyle açıkladı:
“Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen
vatandaşlarımıza yeni bir finansal
alternatif sunuyoruz.
Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye
mevduatını Türk lirasından dövize
geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.
Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL
varlığını, mevduat kazancı kur
artışından yüksekse bu getiriyi
elde edecek. Kur getirisi mevduat
kazancının üstünde ise aradaki fark
doğrudan vatandaşımıza ödenecek.
Bu kazanç stopaj vergisinden muaf
tutulacak.
Döviz kurundaki dalgalanma
sebebiyle fiyat vermekte zorlanan
ihracatçı firmalarımıza doğrudan
Merkez Bankası aracılığıyla ileri
vadeli kur rakamı verilecek.
Kâr payı üzerinden yapılan vergilendirme caydırıcı hale gelmişti.
Şirketler tarafından yapılacak
temettü ödemesi üzerindeki stopajı
yüzde 10’a indiriyoruz.
Yatırım fon ve ortaklıklarının
kazançları kurumlar vergisinden
istisna olmasına karşılık, diğer fon

BDDK, MANIPÜLATÖRLERE
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK),
görsel ve basılı yayın organları ile
sosyal medya hesapları üzerinden
kur hareketlerindeki olumlu seyri
manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında

Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacağını
bildirdi. BDDK'nın sosyal medya
hesabından yapılan paylaşımda,
görsel ve basılı yayın organları ile
sosyal medya hesapları üzerinden
kur hareketlerindeki olumlu seyri

ve ortaklıklardan elde edilen kar
paylarının iştirak kazançları istisna
kapsamı dışındaydı. Bu farklılığı da
ortadan kaldırıyoruz. KGF desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme
kredileri verilecektir.
Proje bankacılığı konusunda,
atılan adımlar hızlandırılacaktır.
Bireysel emeklilik sistemimizin
cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak
yüzde 30'a çıkartıyoruz.
KİT'lerden bütçeye aktarılan
gelir payları endeksli kamu borç
senetleri çıkarılarak yatırımcıların
Türk lirası bazlı varlıklara yönelimi
teşvik edilecektir.”
280 milyar dolar değere sahip
5 bin ton altın
Erdoğan şöyle devam etti:
“Yastık altında 280 milyar dolar
değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni
araçlar geliştirilecek.
Memurları da bu kapsama dahil
ederek fiilen aldıkları ücretlerin
artmasını sağlıyoruz.

manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunun
gözlendiği belirtildi.
Söz konusu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulacağı
vurgulanan paylaşımda, “Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir.”
denildi.

Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans
öğrencilerinde 1700 liraya, doktora
öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz.”
Erdoğan, “Kambiyo rejimi
türü tartışmalar açarak ülkesini ve
milletini sırtından hançerlemeye
çalışanların hangi sinsilikler peşinde koştuklarının farkındayız.
SWAP anlaşmalarının önceden belirlenmiş kur düzeyinden
yapıldığı dedikodularını ortaya
yayanların hangi alçak hesaplara
hizmet ettiğini biliyoruz.” derken
Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden
en küçük geri adım atmayacağını
söyledi.
Açıklama sonrası TL güçlendi
TL karşısında 18.43'e kadar
yükselen dolar, akşam saatlerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL
mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası 17.39 seviyesine kadar geriledi.
Öte yandan gram altın ise 1060
liradan 757 liraya düşerken, Euro
ise 20.60'lardan gerileyerek 14,78
seviyesini gördü.
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MEMLEKETIN SIRTINDA UR OLAN TÜSİAD
TÜRKIYE'YE AYAR VERMEYE KALKIŞIYOR
Hükümetin yapacağı tek şey; senelerdir bu millet üzerinden servetine servet katıp da bir türlü doymak bilmeyen kan emicilerin tepesine çöküp, insanların sırtından kendilerine sahte bir refah düzeni kuranların dünyalarını başına geçirerek bu zamana kadar çaldıklarını geri almak.

Varlıklarından beri sermaye tetikçiliği yapan, Batı namına iş tutan,
darbelerde eli olan ve Türkiye’de sürekli dışarı para aktaran, ekonomik
operasyon çeken, milletin ve devletin
kanını emen TÜSİAD, hala utanmadan Türkiye ekonomisi hakkında
tercihlerde bulunuyor ve ayar vermeye kalkışıyor.
Hükümetin yapacağı tek şey;
senelerdir bu millet üzerinden servetine servet katıp da bir türlü doymak
bilmeyen kan emicilerin tepesine çöküp, insanların sırtından kendilerine
sahte bir refah düzeni kuranların
dünyalarını başına geçirerek bu zamana kadar çaldıklarını geri almak.

Başımızda bu urlar olduğu müddetçe
Türkiye de ekonomik darbelerden
kurtulamaz.
Başına getirdikleri Yahudi Başkanı Simone Kaslowski, denenmekte
olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara ulaşılmayacağını, iktidara "iktisat bilimi kurallarına hızla
dönülmeli" çağrısını yapıyor.
Bu kapsamda Türk Sanayicileri
ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD), resmi internet sitesi üzerinden
bir açıklama yaptı. Açıklamada,
“Genel kabul görmüş iktisat bilimi
kurallarına hızla dönülmeli" başlıklı
açıklamada, "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, de-

nenmekte olan ekonomi programıyla
amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği
netleşmiştir.” denildi.
Erdoğan’dan cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'ın son ekonomik gelişmelere
ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya tepki
göstererek şunları söyled: “TÜSİAD
ve yavruları sizin tek göreviniz var,
yatırım, istihdam ve büyüme. Kalkıp
da hükümete saldırmanın yollarını
aramayın bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi
de iyi biliyoruz. Sizin derdiniz başka.
Siz acaba bu hükümeti nasıl çökertiriz de sömüreceğimiz bir hükümeti
nasıl iş başına getiririz diye düşünüyorsunuz.”
MHP lideri Bahçeli'den
TÜSİAD'a tepki
MHP lideri Devlet Bahçeli de kan
emici TÜSİAD’a tepki gösterdi. Bahçeli, “Ederi bir dolar olan alçakların
dolar üzerindeki oyunlarına teslim
olacak bir Türkiye asla yoktur. Dik
duruşumuzu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. TÜSİAD
ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa
da yeni ekonomi programı başarılı
olacaktır. TÜSİAD'ın sorunlu açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'la
paslaşması, erken seçim dayatması,
fiyat ve döviz kuru artışının siyasileştirilip istismar hattının kurulması
kararlılıkla mücadele edilmesi gereken ve sessiz kalınmasının fahiş
sonuçlara neden olacağı menfur bir
durumdur.” dedi.

ASGARI ÜCRET
4 BIN 253 LIRA OLDU
Asgari ücret rakamı, 1 Aralık'ta başlayan görüşmelerin
ardından belirlendi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet
heyetlerinin oy birliğiyle asgari
ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin
253 lira 40 kuruş oldu.
Asgari ücretten gelir ve damga
vergisi alınmayacak.

MEVDUAT DÜZENLEMESININ DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında
duyurduğu dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ayrıntıları Ha-

zine ve Maliye Bakanlığı tarafından
yazılı bir açıklama ile yayımlandı.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
“Birikimlerini TL mevduat ola-

rak değerlendiren vatandaşlarımızın
kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi ‘Kur
Korumalı TL Vadeli Mevduat’ ürünü
devreye alınmıştır.
Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli
hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile
hesap açılış ve vade tarihlerindeki
kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe
stopaj uygulanmayacaktır.
Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
her gün saat 11:00'de USD döviz alış
kuru yayınlayacaktır.
Vade sonunda kur değişiminin
faiz oranı üzerinde kalması halinde
oluşabilecek fark müşteri hesabına

TL olarak yansıtılacaktır.
Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler
ile açılabilecek olup; minimum faiz
oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.
Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan
para çekilmesi durumunda hesap
vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı
ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı
tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan
düşük olan üzerinden hesap bakiyesi
güncellenecektir.
Öte yandan söz konusu ürünün
katılım bankacılığında uygulanması
konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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BAKAN NEBATI VE
BANKA MÜDÜRLERI TOPLANTIDA NELER KONUŞTU?
Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati'nin banka genel
müdürleriyle yaptığı toplantıda,
yeni ekonomik sistemin parametrelerinin neler olacağına ilişkin bir
bilgilerin kısa süre içinde piyasaya
aktarılacağı belirtildi.
Görüşmede TL'nin değer
kazanımına yönelik olarak bir
mekanizma açıklanacağı, kamu
bankaları ile ekonomi yönetimi
aracılığıyla uygulanacak bu mekanizmaya, özel sektörün de davet
edildiği vurgulandı.
Bakan Nebati'nin toplantıya
başlanırken "Faiz artırımının
tartışmaya kapalı olduğu" yönünde
vurgu yaptığı, bunun dışındaki
sürecin yönetimi için tüm önerileri

dinlemeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Banka genel müdürlerinin ise durumdan duydukları
kaygıyı dile getirdiği, sistemin
zorlanabileceği alanlar konusunda
uyarılarda bulunduğu belirtildi.
Banka genel müdürlerinin
reel faiz eksikliğinin oluşturduğu,
bundan sonra daha da artacağını
düşündükleri tahribatı vurguladıkları, enflasyonun çok hızlı yükselişi
nedeniyle yaşanabilecek sorunları
da aktardıkları belirtildi. Aktif
kalitesi, karlılık, sermaye yeterliliği
ve Döviz likiditesi başta olmak
üzere görüşlerini beyan eden banka genel müdürlerinin, şeffaf ve
sağlam bilanço yapılarını sürdüğünü söyledikleri, ancak zorlanan

alanlara yönelik eleştirilerini de
dile getirdikleri vurgulandı.
BDDK’dan
rahatlatma yaklaşımı
BDDK'nın bankalarda yaşanabilecek sermaye yeterlilik
rasyosu sorunlarına yönelik olarak
rahatlatıcı önlemler alabileceği
şeklinde güvence verdiği de ifade
edildi. Banka yöneticilerinin ise
rahatlatıcı önlemlere rağmen Basel
kurallarından çok uzaklaşılmaması gerektiği konusunda yorum
verdikleri vurgulandı.
Bakan Nureddin Nebati'nin
konuya ilişkin tüm yorumları dinlediği ve bu sürecin geçici olduğu
konusunda görüş beyan ettiği
söyleniyor. "Ne yaptığımızı biliyo-

ruz. Bu konuda yeterince deneyim
ve tecrübemiz var. Ekonominin
sorunları 2010 yılından itibaren
uygulanan yüksek faiz, düşük kur
sisteminden kaynaklanıyor. Çok
daha güçlü bir ekonomiyi bu sistem içinde kurgulayacağız" dediği
belirtildi.
Serbest piyasadan taviz yok
Serbest piyasa prensiplerinden
taviz verilmeyeceğini belirten
bakanın "Bu yönde vatandaşlarımızda tereddüt uyandıranların
suç işlediğinin altını kalın şekilde
çizmek isterim. Bu konuda kaleme
alınan köşe yazılarının gerçeklikle
en ufak bir şekilde bağı, yakından
uzaktan ilgisi yok" dediği vurgulandı.

TÜRKIYE-AFRIKA ILIŞKILERI GELIŞIYOR
Türkiye-Afrika ilişkileri gelişiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumuna
katıldı.
Oturumda yaptığı konuşmasında Türkiye-Afrika ilişkilerini,
ileri seviyelere getirdiklerini ifade
ede eden Erdoğan, “Dünya 5'ten
büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz. Afrika'nın,
Güvenlik Konseyi'nde hak ettiği
şekilde temsil edilebilmesi için
güç birliği yapmamız gerektiğine
inanıyorum. 1,3 milyar insanın
yaşadığı Afrika kıtasının Güvenlik
Konseyi'nde söz ve karar hakkının
olmaması çok büyük bir adaletsizliktir. Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak
Afrikalı kardeşlerimizin karşılaştığı
güvenlik sınamalarını gayet iyi
biliyoruz. İnşallah bugün yapacağımız işler ve alacağımız kararlar ile
Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız.” dedi.
Türkiye ile Afrika arasında neler
yapıldı ve neler yapılacak?

Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile
ilişkileri son yıllarda ivme kazandı.
Diplomatik misyon sayısı arttı, üst
düzey ziyaretler hızlandı, ticaret
hacmi katlanarak büyüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar
Afrika'da 30'un üzerinde ülkeyi
ziyaret etti. 2015-2020 yılları arasında karşılıklı yapılan üst düzey
ziyaretlerin sayısı 500'ü aştı.

Türkiye ile Afrika arasındaki
üst düzey ziyaretlerin artmasıyla
diplomatik ilişkiler de gelişti. 2002
yılında Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayısı 43'e yükseldi. Ankara'da
bulunan Afrika büyükelçiliklerinin
sayısı ise 2008'den bu yana 10'dan
37'ye çıktı.
Diplomatik misyonların sayının
artması kıtaya yapılan uçuş sayısını

da yükseltti. Afrika'ya ilk uçuşunu
1956'da gerçekleştiren Türk Hava
Yolları, son yıllarda uçuş ağını
hızla genişletti. Türk Hava Yolları 2002'de kıtada 6 destinasyona
ulaşırken, son olarak Angola'nın
başkenti Luanda'ya gerçekleşen
uçuşla bu sayı 61'e yükseldi.
Diplomatik misyonların güçlendirilmesi ve uçuş sayısının artması
ticaret hacmini de etkiledi. İş
insanları, Afrikalı muhatapları ile
yoğun bir ticari faaliyet içine girdi.
Ticaret hacmi 2003'e göre
neredeyse 5 katına çıktı. 2020'de
koronavirüs salgınının olumsuz
etkilerine rağmen 25 milyar doları
aştı. Yeni hedef ise 50 milyar dolara
ulaşmak.
Türkiye Afrika arasında gelişen
sadece ticari ilişkiler değil. Türkiye
Maarif Vakfı, TİKA ve Yunus Emre
Enstitüsü, çok sayıda ülkede eğitim
ve kültür çalışmaları yürütüyor. Su
ve temel ihtiyaçlara yönelik Türk
Kızılay ve AFAD yardım kampanyaları düzenliyor.
Koronavirüsle mücadelede de
Türkiye, Kara Kıta'nın yanında yer
aldı. Afrika ülkelerine iki milyon
doz aşı gönderilecek.

23 - 29 Aralık 2021

yorum

17

Sistemin İçinde Sistemle Mücadele
Faruk Hanedar
İhracatın dahi ithalata bağlı olduğu memleketimizde, kimilerine
göre dış operasyonlar kimilerine göre
ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faiz
sebeptir enflasyon netice” tezi çerçevesinde Merkez Bankası tarafından
alınan faizleri düşürme kararları dolayısıyla döviz kurunun yukarı yönlü
hareketi bir süredir devam ediyor.
İthalata olan bağımlılık ve devlet
tarafından ihracata yönlendirilen
üreticinin malını iç piyasa doyuma
ulaşmadan dışarıya satması, içeriye
satarken ise ihraç ettiği fiyatı baz
alması, halkı 70’li yılları andıran bir
zam furyası ile karşı karşıya bıraktı.
Kurun yukarı yönlü her hareketinde
marketlerdeki etiketler değişti, internet üzerinden yapılan alışverişlerde
fiyatlar “güncel”lendi. Cemiyetin
ekserisi istikbale endişeyle bakarken,
neredeyse tüm Türkiye, an be an piyasadaki çalkantıyı takip etti. Sosyal
medyada günlerce bundan başka
hiçbir mesele konuşulmadı. Döviz
bürolarının önünde kuyruklar oluştu.
Bilhassa 20 Aralık Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte en anormal yükseliş yaşanırken, Dolar’ın 18,
Euro’nun 20, gram altının ise 1000
TL’nin üzerine çıkmasıyla yangın
büyüdü, bir gayya kuyusunu andıran
sosyal medyada ise yer yerinden oynamaya başladı.
Bu karamsar tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı
sonrası yapmış olduğu açıklamalardan sonra yerini “zafer” havasında
birtakım kutlamalara bıraksa da,
sis perdesi hâlâ dağılmış değil. Zira
Erdoğan’ın konuşmasından sonra
döviz kuru resmen uçurumdan aşağı
yuvarlandı. Piyasalar kapalı olmasına
rağmen hızla düşmeye başlamasını
takip eden panik satışlarıyla dolar
12’li rakamları gördü, ertesi gün ise
bu kez satış için döviz büroları önünde kuyruk oluştu. Aradan 24 saat
geçmeden dolar 18’den 11 seviyesine
kadar indi, yâni yüzde 40’a yakın
değer kaybetti, akabinde ise 13 lira
civarına oturdu.
Ekonomiyi yönlendiren temel saikin insan psikoloji olduğu düşünülürse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hesabı belki de beklemediği kadar tuttu.
TL’nin ortada açık bir sebep yokken
yaşadığı hızlı değer kaybı Erdoğan’ın
açıklamalarıyla beraber daha da hızlı
bir şekilde ters istikamete dönerken,
Erdoğan’ı seven, destekleyen, fakat
son günlerde içten içe “acaba” diyenlerin güvenini de tazeledi. Bir süredir
oluşturulan, Erdoğan artık devleti

yönetemiyor algısı bir anda dağıldı.
Cemiyette TL’nin hızla güç kazanacağı bir döneme olmasa dahi dövizin
artık uçmayacağı bir iklime girildiği
yönünde bir intiba oluşturdu.
Erdoğan’ın konuşmasındaki “Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki
yükselişten kaynaklanan kaygılarını
gidermek isteyen vatandaşlarımıza
yeni bir finansal alternatif sunuyoruz.
Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın
'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Bu yeni
araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın
bankadaki TL varlığını, mevduat
kazancı kur artışından yüksekse bu
getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki
fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden
muaf tutulacak.” ifadeleri ani aşağı
yönlü kur hareketinin oluşmasındaki
kilit ifadeler olarak görülse de asıl
sebep Erdoğan’ın hâlâ idare ve manevra kabiliyetini kaybetmediğinin
görülmesiydi.
Peki, adı daha sonra “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” olarak
açıklanan yeni araç ile iktidar ne yapmaya çalışıyor olabilir?
Öncelikle iktidar, döviz talebini
azaltmayı ve halkın mevduatlarını
TL’de tutmasını amaçlıyor. Bu çerçevede paralarını TL mevduatında
tutanlara kur artışından doğan farkı
hazineden karşılama garantisi veriyor. Yâni paralarını 3-6-9-12 ay
olarak belirlenen “Kur Korumalı TL
Vadeli Mevduat”a yatıranlar, eğer ki
kur verilen faiz miktarını aşarsa, faiz

oranını aşan oran kadar da hazineden TL cinsinden para alacak. Mevzu
bu…
Yeni yatırım aracının açıklanmasının ardından en çok sorulan sorulardan biri şu: “Parasını mevduata
yatıranların, faiz peşinde koşanların
kurdan doğacak zararı bizden mi
tazmin edilecek?”
Zannediyorum iktidar, bu yeni
enstrümana kazanma garantisi sebebiyle alakanın yüksek olacağını, dolayısıyla kazanma garantisinin verildiği
yerde kurun mevduat faizinden daha
fazla artma ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyor. Hatta, “Kur mevduat
faizinin üzerinde bir artış gösterirse
zararınızı karşılayacağım mevduatlarınızı TL'de tutun!” diyen devlet, bir
tarafta garanti para varken kimsenin
düşme ihtimali olan dövize rağbet
etmeyeceğini, dolayısıyla kurun aşağı yönlü bir baskı altında olacağını,
Merkez Bankası’nın ise piyasaya alım
yönünde müdahale ederek hem kuru
dengede tutabileceğini hem de kaybettiği rezervleri yerine koyabileceğini hesap ediyor. Bu durumda kurun
yükselişi yerine daha kolay olan kurun düşüşünü durdurmak gerekiyor,
çünkü üretime sekte vurmayan ve
ithalatı teşvik etmeyen kur eşiğinde
kalmak ehemmiyetli.
Evdeki hesap çarşıya uymazsa
hazinenin gireceği yükün altından
kalkması zor; bu sebeple “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat”, serbest
piyasa tanrısını rahatsız etmeden
sistem içerisinde bulunabilecek bir
çözümse de “geçici” olmaya mahkûm
bir palyatif tedbirden ibaret.

TL’nin dolaylı yollardan dövize
endekslenmiş olması bile, bizim
uzunca bir süredir üzerinde durduğumuz altına endeksli Türk lirasından beklenen fonksiyona benzer bir
vazife gördü ve yangını söndürdü. Bu
yangının bir daha çıkmaması ve vaziyetin sürdürülebilir olması için altına
endeksli bir paranın TL’nin yanında
tedavüle sokulması fikrinin gözardı
edilmemesi gerekiyor.
Bir de faizle mücadele edildiği
söylenirken kurun yükselişinin yine
serbest piyasa ekonomisinin sac
ayaklarından olan faize sarılarak engellenmesi meselesi var ki mevzuun
en can alıcı noktalarından biri bu.
Esasında yapılan tam anlamıyla sağ
el ile sol kulağı göstermekten ibaret.
“Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat”
sistemine katılım bankalarının dahil
edilmesiyle faize yönelmek istemeyen
halkın da korunacağı iddia edilse de
maalesef halkı faize yönlendirmek
mânâsını ihtiva ediyor. Zira, mevcut
sistem her zaman girişimci ruhun
ve üretimin bir zarureti olan borç ve
kredi ihtiyacını faiz dışında herhangi
bir yolla çözme imkânı vermiyor; faiz
en düşük oranda bile olsa söz konusu
olduğunda ise diğer tüm yollar kapanıyor. Erdoğan’ın konuşmasında bahsettiği yeni yatırım enstrümanlarının
bir an evvel aktif hâle getirilmesi de
burada ehemmiyet kazanıyor. Ve
tabiî faizin olmadığı bir ekonomiden
söz etmek için rejimin-sistemin topyekûn değişiminin zarureti bir kez
daha kendisini gösteriyor.
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Ekonomik Kriz Tablosundaki Gri İz
Osman Temiz
Halihazırda bütün bir vatan
sathında çok derinden hissedilen
büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor.
Bu kaskatı bir vakıa! Adeta koltukta otururken veya yolda yürürken
durduk yerde alışveriş yapmışız da,
bizim bundan haberimiz dahi yok
gibi! Ruhumuz bile duymadı! Elimizi
cebimize attığımızda bir bakmışız
ki cebimizdeki 100 TL’den 40 TL’si
erimiş! Adeta elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla cebimizdeki para
temassız bir şekilde çekilip alınmış,
resmen hırsızlık yapılmış, çalınmış
yani! Bu nasıl olur, ne oldu da böyle
oldu demeye kalmadan olan olmuştur artık! Bu nasıl pis bir manzaradır,
bu ne iptidai bir durumdur. Biz bu
duruma, paranın hiçbir bereketi
kalmadı, paranın bereketi bir anda
uçtu gitti dersek yeridir. Paranın bereketi kalmadıysa eğer, ki öyle, niçin
kalmadı ve paranın bereketi uçtuysa
eğer, ki öyle, niçin uçtu? Bunun bir
sebebi olmalı! Belki de hiçbir sebebi
de yoktur, yani takdiri ilahidir. Bu da
olabilir! Bana kalırsa paranın üzerindeki Tura’dan mütevellittir diyeceğim
ama, çok kişi şimdi bu adam ne diyor
böyle diyecek ve bunun da ne demek
olduğunu anlatmak mümkün olmayacak! Neyse sadede gelelim. Çok agresif bir şekilde tezahür eden ve çok
acayip bir şekilde kendisini gösteren
böyle bir ekonomik kriz üzerinden
ne söylenebilir? Muhakkak ki ekonomik değerler veya istatistiki bilgiler
üzerinden pek çok şey söylenebilir ve
bu şekilde bir değerlendirme yapmak
çok da mantıklı, dahası olması gereken! Ama ben bir ekonomist değilim
ve niyetim de ekonomik değerler
veya istatistiki bilgiler üzerinden pek
çok kişinin yaptığı gibi ekonomik
bir değerlendirme yapmak değil.
Benim derdim daha başka! Mesela
ben burada Adlî Tıb mevzusuyla da
ilintili olarak kriminolojik bir çerçevede farklı bir okuma yapmak veya
değerlendirmede bulunmak istiyorum. Ekonomik veriler üzerinden
değil de daha ziyade sosyal ve siyasi
hadiseleri birer veri kabul ederek bir
nevi kriminal çerçevede bir değerlendirme yapmak istiyorum. Yani bir
hadise vuku buldu ve bu hadisenin
faili kim veya ne?
Bu yazı sosyal psikoloji mevzuuna
daha yakın bir değerlendirme olacak
ama o da yine tam net değil. Sonuçta
sosyal psikologların hışmına uğramak da var. Ben şahsen, kendimce
bu kriz mevzuunun farklı bir veçhesiyle görünmesini istiyorum. Umulur

ki diğer değerlendirmeler eşliğinde
mevzuun bu yönü de dikkate alınır
ve tedbire dair kısmen de olsa işe
yarar. Burada müneccimlik falan
yapacak değiliz elbette. Batınılik de
yapacak durumda değiliz. Olan bir
hadise/fenomen üzerinden daha evvel olan başka bir fenomen arasında
bir ilişki olup olmadığını çözümlemek derdindeyiz. Misal vermek icab
ederse, mesela ülkemizde meydana
gelen bir kasırga ile tropikal bölgede
bir kelebeğin kanat çırpması arasında doğrudan veya dolaylı olarak bir
ilişkinin olup olmadığını çözümlemek gibi bir iş üzerindeyiz. “Her
şeyin her şeyle alakası var” hükmü
çerçevesinde anlam kazanan başta
Kuantum teorisi olmak üzere pek
çok bilimsel çalışma da göstermiştir ki, mesela daha düne kadar halk
türküsü sözlerinde yer alan “manda
yuva yapmış söğüt dalına” mısraında olduğu gibi, bildik manada
mandalar artık söğüt dalına da yuva
yapabiliyor. İşin esprisi bir yana, ruhi
bir hadise bal gibi fiziki bir netice
doğurabileceği gibi, fiziki bir hadise
de bal gibi ruhi bir hadisenin meydana gelmesine sebebiyet verebilir,
veriyor. Din mevzuunda sevab ve
günah, hayır ve şer, iyilik ve kötülük
mevzuları bir yana, dua ve sadaka
mevzuları üzerinden bir değerlendirme yapmak icab ettiğinde, burada ne
demek istediğimiz gayet anlaşılabilir.
Diğer bir ifadeyle de meselâ Efendi
Hazretleri’nin mübarek sözleri hâlinde, meâlen, “Şeriat hükümlerinin

Vicdan sahiplerinin
vicdan kanaması durmuş
olsa da, malı götüren
çoktan götürmüştü bile!
Peki bu durum, ilahi
adaletin terazi kefesinde
nasıl tartıldı acaba? Bu
mevzuda bir fikri olan var
mı? Mevzuun bu yönü
hiç mi hiç dikkate değer
bulunmamış olmalı ki,
halihazırda yaşananlarla
ilgili değerlendirmeler de
hiç mi hiç gündeme dahi
gelmedi veya getirilmedi.

alenen çiğnendiği yerde orada bulunan Müslümanlar güçleri nisbetince
el, dil ve buğz mutlak ölçüsüne riayet
etmezlerse, Allah oraya türlü belalar
gönderir. Bu belalar seller, zelzeleler,
yangınlar ve çeşitli hastalıklar şeklindedir. Allah’ın şanındandır ki bela
umuma gelir. Orada mümin ve kafir
ayrımı sözkonusu değildir. İman
üzere ölenler şehid, diğerleri ise geberik olur!..”
Adlî Tıb çerçevesinde bir tür
kriminal çözümleme yapmak istediğimizi yukarıda söyledik. Bu
yazı çalışmasında, mesela fiziki bir
hadisenin ruhî sebeplerini kurcalarken, sözkonusu ruhi sebeb olarak

değerlendirmeyi düşündüğümüz
hadisenin aslında fiziki bir sebep
ile doğrudan ilişkili olduğu çok net
bir şekilde görülecektir. Yani her ne
olursa olsun, kartezyen felsefenin
üzerine bina edildiği düalist bir yaklaşım kaçınılmaz olmakla birlikte,
aslında sözkonusu dualitenin bir
“üçüncü göz” veya “ışık unsuru” ile
kuşatıldığı da sözkonusudur. Burada
bu mevzuun daha bir aydınlığa kavuşabilmesi için, ruh ve bedeni hem
bir arada tutan ve hem de kuşatan
olarak anlam kazanan Küllî ruh örneğini vermek daha bir münasiptir.
Küllî ruh, mesela ruh ve beden dualitesini kuşatan olarak, “suret ve mana
ilişkisi” üzerinden, eşya ve hadiselerin seyrini “suret mananın aynıdır”
noktasına doğru taşıyabilir, taşır.
Neyse mevzuyu daha fazla uzatmadan sadede gelelim ve bodoslama bir
şekilde mevzuya girelim.
Evet; çok açık ve net bir şekilde
görülmüştür ki, topyekûn insanlık
daralan boynuzun içinde daha da
sıkıştırılmaktadır. İBDA Mimarı
Mütefekkir Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun üzerinde sıkça durduğu
“1400 Gergini” veya “1440 Anadolu
Ergini” ve Allah’ın “Kaabid- Kısıcı,
sıkıcı, kısaltıcı” isminin tecellisine
her dem daha bir derinden şahidlik
edilmektedir. Bu mevzu her iş ve
eserde muhakkak dikkate alınması
gereken çok önemli bir mevzudur.
İlkin bunun çok acil bir şekilde idrak
edilmesi gerekmektedir. Kanaatimce
bu mevzuyu dikkate almayan hiçbir

yorum

Elimizi cebimize
attığımızda bir bakmışız
ki cebimizdeki 100 TL’den
40 TL’si erimiş! Adeta
elektromanyetik dalgalar
vasıtasıyla cebimizdeki
para temassız bir şekilde
çekilip alınmış, resmen
hırsızlık yapılmış, çalınmış
yani! Bu nasıl olur, ne
oldu da böyle oldu
demeye kalmadan olan
olmuştur artık! Bu nasıl
pis bir manzaradır, bu ne
iptidai bir durumdur. Biz
bu duruma, paranın hiçbir
bereketi kalmadı, paranın
bereketi bir anda uçtu
gitti dersek yeridir.

iş ve oluş ayağı yere basar bir halde
olamayacak ve selamete çıkamayacaktır. Çünkü bu durum, içinde
yaşadığımız yeni zaman ve mekânın
bariz baskın ana karakteridir. Yani
mukadderata taalluk eden bir noktada kendisini göstermektedir. Yani
her iş ve esere damgasını vuran olarak, zamanın manasıyla mutabakatı
olan olarak anlam kazanmaktadır.
Hatırlatmak isterim. Daha evvel Baran Dergisi’nde Korona Pandemisi
ile ilgili olarak yine Adlî Tıb çerçevesinde kriminal bir değerlendirmede
bulunmuştuk. Bu değerlendirmede
söylenenler hakkında ben şahsen
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musırrım. Vakti zamanında bir cürüm veya suç işlenmişti ve bugün bu
cürmün ceremesi çekilmektedir. Ne
zaman ki cürmün veya suçun hakkı
teslim edilir, yani borç iade edilir,
diğer bir ifadeyle de işlenen fiilden
rücu edilir, yani tevbe edilir, işte o
zaman umulur ki Allah da affeder
ve işler yoluna girer. Aksi takdirde yanlış üstüne yanlış topyekûn
insanımızı ve de insanlığı daha da
çıkmaza sürükleyecektir. Gelelim
sıcağı sıcağına yaşadığımız ve ekonomik krize doğru yol alan hadisenin
kriminal tahliline ve de teşhisine.
Yine bu ülkede yakın bir zamanda
ekonomik bir pencereden bir manzaraya şahidlik etmiştik hep birlikte.
Bu manzara kimi vicdan sahiblerini
fazlasıyla rahatsız etmişti, ama bu
durum yine de neticeyi değiştirmedi
ve olan oldu. Yani yapan yapacağını
yapmıştı ve yaptığıyla da kaldı. Hem
devlet ve hem de millet olarak hep
birlikte seyretmek durumunda kaldık. Seyrettik ama, iş orada kalmadı
anlaşılan. Evet, beşer hafızası çabuk
unutur, ilahi adalet ise er ya da geç
tecelli eder. Hem de çok hızlı bir şekilde. Cabbar, Kahhar ve Muntakim
olan Allah asla ihmal etmez, sadece
erteler!
Halihazırda CHP’li bir Belediye Başkanı olarak, Bolu’da görevde
bulunan Tanju Özcan isimli kindar
bir paragöz, geçtiğimiz günlerde
şehirdeki göçmenlerin elektrik ve su
faturalarına 10 kat zam yapacağını
açıklamıştı. Sadece açıklamakla kalmamış, ne dediyse dediğine de yapmıştı. Paragöz Özcan’ın açıklamasının hemen ardından kentte yaşayan
bir kişi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na Tanju Özcan hakkında “halkı
kin ve düşmanlığa tahrik ile görevi

19

kötüye kullanmak”tan suç duyurusunda bulundu ama netice yine de
değişmedi ve sözkonusu zam oranı
Belediye Meclisi’nden geçti ve kabul
edildi. Peki sonrasında ne oldu? Hırgür derken mevzu unutuldu. Vicdan
sahiplerinin vicdan kanaması durmuş olsa da, malı götüren çoktan götürmüştü bile! Peki bu durum, ilahi
adaletin terazi kefesinde nasıl tartıldı
acaba? Bu mevzuda bir fikri olan var
mı? Mevzuun bu yönü hiç mi hiç
dikkate değer bulunmamış olmalı ki,
halihazırda yaşananlarla ilgili değerlendirmeler de hiç mi hiç gündeme
dahi gelmedi veya getirilmedi.
Mevzuyu biraz dramatize ederek
derinleştirelim. Bir kere Bolu’da olan
neydi? Göçmenler, özellikle de Suriyeli göçmenlere yönelik CHP’li Bolu
Belediyesi’nin dışlayıcı ve tahkir edici bir davranışı sözkonusu oldu. Suriyeliler deyince ilkin akla “Şam Ehli”
ifade kalıbı gelsin. Hal böyle olunca
da akan sular durur, durması gerekir,
biline! Çünkü “Şam Ehli” tabiri “Ahir
Zaman Ümmeti” ile ilgili bir tabirdir
ve çok dikkatli davranmayı gerektiren bir duruma da ayrıca işaret eder.
Sözkonusu tabir üzerinden bir değerlendirme yapmak icab ettiğinde, değil aşağılamak veya tahkir etmek, baş
tacı edilmesi gereken insanlar olarak
ne kadar çok tazim edilseler yine de
azdır. Burada pek çok şey söylenebilir. Tazim edilmesi gerekenlerin vatan savunmasında bulunanlar olduğu pekâlâ söylenebilir. Ama mağdur
ve mazlum denilen bir durum da var
ve sırf bu durum çok hassas olmayı
beraberinde getiriyor. Ama gel gör ki
en ufak bir hassasiyet gösterilmeden
mevzuya bodoslama girildi ve sözkonusu “Şam Ehli”nden olan insanlar
aşağılandı ve tahkir edildi. Kalbler

kırıldı ve dahası, hududllaha dokunuldu! Devlet aklı ise bu mevzuda
sınıfta kaldı. Mevzuya kayıtsız kaldı.
Gerçi Adalet Bakanlığı'na bağlı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
tarafından kararla ilgili bir inceleme
başlatıldı. Süreç içerisinde sözkonusu yasanın iptal edilmesi de vardır
elbette. Ama olan olmuştur bir kere!
Mevzu netleşene kadar olacak olanları seyretmekle başbaşa kalacağız!
Tıpkı bugünkü ekonomik krizde olduğu gibi! Bugünkü ekonomik krizin
Bolu’da alınan karar ile bir ilişkinin
olup olmadığı hakkında ne söylenebilir? Bugünkü kriz dünkü kararın
bela şeklinde yankı bulan bir bedeli
olabilir mi? Öyle ya; büyük bir bela
davet edildi ve o da ekonomik kriz
şeklinde geldi! Hem de tam da kısas
mantığına uygun olarak! 10 kat arttırılan ücret neredeyse 10 kat attırılmış
bir pahalılık olarak hayata yansıdı,
yansıyacak! İlâhî hududa dokunan
bir uygulama, ilâhî adaletin şanındandır ki, bela da umuma geldi!
Bolu deyince biraz oturup düşünmek gerekiyordu halbuki. Malum
olduğu üzere Bolu, İBDA Mimarı
açısından çok mühim bir mekândır.
İBDA Mimarı’nın cezaevinde tutulduğu yer olmasının çok ötesinde,
İBDA Mimarı’na kesiksiz bir şekilde
Telegram İşklencesi’nin de çok yoğun
bir şekilde tatbik edildiği bir mekândır Bolu! Ondan da öte, rüyada gelen
bir mânâ olarak, İBDA Mimarı’na
“Bolu Dağı Kaftanı” giydirildi ve bu,
“Büyük Doğu Kaftanı” ile örtüşen bir
mânâdadır.
Takip edelim:
“LEVHA: Mayıs 2006… Birinin
önünde MÜNŞEAT (Önsöz-Bayramlık) isimli kitab var, ona bakıyor.
Sonra kitabı kapatıp, “Salih Mirzabeyoğlu’na Bolu Dağı Kaftanı giydirildi!” diyor. — (Neslihan Erdiş).”
“BOLU Dağı: 44+1015= 1059:
MEHDÎ…” (https://www.barandergisi.net/m/olum-odasi-b-yedi/
olum-odasi-byedi-bolu-dagi-kaftani-172-h3367.html)
“Bolu Dağı Kaftanı” ile “Şam
Ehli” arasında ne tür bir ilişki olabileceğini ise söylemeye ne hacet!
Not: Bu yazının muhtevasının
daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki adreste bulunan ilgili yazıların
okunmasını salık veririz.
1-https://www.barandergisi.net/
devrim-bildirisi-olmasi-umidiyle-gunes-taci-mnsina-korona-dunyaya-kapali-allaha-acik-i-makale,2804.
html
2-https://www.barandergisi.net/
devrim-bildirisi-olmasi-umidiyle-gunes-taci-mnsina-korona-dunyaya-kapali-allaha-acik-ii-makale,2810.
html
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Ruhların Anlaşması
Faruk Hanoğlu
İçerisinde bulunduğumuz çağda
toplum olarak ruhi kimliğimizi kaybetmiş olduğumuzdan hadiselere sürekli teknik çözümler arama yoluna
giriyoruz. Bu ciddi bir hatadır! İnsan
hayatı boyunca bilerek veya bilmeyerek, her durum ve şartta ruhi kimliğini arar. Gerçek böyleyken iş, teknik
kargaşa ve dayatılan hayat şartlarına
karşı anı ve durumu kurtarma çabasının ötesine geçemiyor. Bu çıkmazın
yol açtığı olamama ve tahribatı en
çok da ruhi bir bağ ile oluşturulması
gereken aile mefhumunda görüyoruz. Klasikleşen tabirle aile, toplumu
oluşturan en küçük yapı birimidir.
Yani bu yapı birimi parçalanamaz bir
bütünlük göstermek zorundadır. Peki
toplumu oluşturan bu en küçük yapı
biriminin unsurları nelerdir? Erkek
ve kadın…
Bu iki kutbun birlik gösteren parçalanamaz bir yapıya dönüşebilmesi
için, her iki tarafın da kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Yani
kadın ve erkek en az biyolojik farklılıklar kadar psikolojik ve sosyolojik
farklılıklar gösterirler. Her ikisi de
eşya ve hadiselere bambaşka bir bakış
sergiler ve hadiseleri kendi fıtratları
gereğince bambaşka bir şekilde ele
alırlar. Bu noktada iki farklı göz ve
anlayış hakimdir. Toplumda bulunan şuur, gerçeklik ve idrak seviyesi
farklılığını aile boyutuna indirdiğimizde bu farklılığın temelini erkek ve
kadının farklılığında bulabiliriz. Bu
çok farklı iki dünyayı bir ev içerisine
sığdırma ve parçalanamaz bir bütünlüğe sahip kılma sanatına da ruhların
anlaşması tekniği diyebiliriz. Bunun
da çözümü her meselede olduğu gibi
ortak bir fikri nispet sahibi olunmasıdır. Yoksa paramparça teşhisler,
yanlış iletişim metotları, çelişkili
bireysel çözüm önerileri, sorunları
halı altına süpürme tavırları, yalancı
bahar, anlaşılamama ve değersizlik
hissi, yapılan hataları tekrar ısıtma
vb. gibi bir sürü parçayla, bütüncül
sorunu çözmeye çalışma gibi bir
talihsizlik içerisinde olacağız. Muhatap almamız gereken yani mutlak
fikir olarak kabul ettiğimiz elbette
İslam’dır. Peki İslam’a nispetle sorunlarımızı hangimizin anladığı seviyede
ele alacağız? Öyle ya bir kadın ve bir
erkek iki farklı dünya ve iki farklı
göz demiştik. Hemfikir olduğumuz
İslam’ı hangimiz daha iyi anladık,
buna kim karar verecek? Bu aynı zamanda öncelikle Müslümanların ve
dahi bütün insanlığın sorunudur. Biz
bunu toplumu oluşturan aile ve aileyi
oluşturan fert bazında yani erkek ve

Toplumda bulunan
şuur, gerçeklik ve idrak
seviyesi farklılığını aile
boyutuna indirdiğimizde
bu farklılığın temelini
erkek ve kadının
farklılığında bulabiliriz.
Bu çok farklı iki dünyayı
bir ev içerisine sığdırma
ve parçalanamaz bir
bütünlüğe sahip kılma
sanatına da ruhların
anlaşması tekniği
diyebiliriz. Bunun da
çözümü her meselede
olduğu gibi ortak
bir fikri nispet sahibi
olunmasıdır.

kadında hem ayrı ayrı hem de bir
bütün olarak ele alıyoruz. Erkek ve
kadın üzerindeki ruhi anlaşmanın
sağlanması ve bunun nesillere aktarımı ve toplum şuuru oluşturabilmesinin gayesi üzerindeyiz.
Maddenin ve anlayış bozukluğunun hâkim olduğu bu çağda ruhu
merkeze alarak meseleleri halletmek

için İslam’ı muhatap almış, insan
hakikatini hem erkek hem de kadın
olarak ayrı ayrı ortaya koymuş ve
çağı da idrak noktasında İslam’ı en iyi
anlamış olan tezatsız ve kuşatıcı bir
fikrin müşterekliğinde buluşmamız
gerekiyor. Bu ruhi merkez, ötelerin
ötesini onun da ötesini hissettirici bir
idrak ve şuur kazandıracak, çözümleri de çözümleyici olan tek çözümdür.
Buna nispetle erkek ve kadın nedir
bu bilgiye ve bilmeyi bilmek şuuru ve
sahiciliği ile yaklaşmaya çalışalım.
Hazreti Adem (as) ilk insandır ve
onun nefsinden de Hazreti Havva yaratılmıştır. Bu anlamda ilk insan aynı
zamanda da ilk erkektir. Yani erkek
sıfatını kadından dolayı almıştır. Aksi
durumda ilk insan, onsuz ne anlama
geliyorsa o olarak kalacaktı. Erkek
ve kadın, ayrı ayrı kendi içlerindeki
özellik ve fıtrat üzere değerlendirilmelidir. Ancak nizam ve intizam gereği ismi ile müsemma olsun veya olmasınlar bir olmaları istenmiştir. İbni
Arabi Hazretlerine göre erkek ruhu,
kadın da nefsi temsil eder. Buna göre
erkek ve kadın arasında ciddi bir fark
var; ancak ruh ve nefs birbiriyle mücadele ve muvazene halinde, birbirini
fark ve tamam ettiricidir. Dolayısıyla
insan hakikati gereğince ikisi arasındaki bağı, ayrıştırma yoluyla değil de
bir olma şeklinde ele almak gerekiyor. Bu hakikat ve vazife gereğince de
erkek ve kadın olarak işin temelinde
ayrı ayrı kim olduğumuzu bilmek ve
ilişkilendirmeyi buraya kadar anlatılan öz hatlar üzerine inşa etmek zo-

rundayız. Çünkü erkek ve kadın olarak birbirimizden beklentilerimizi en
olur haliyle belirlemek ve sorunları
doğru düşünce üzerinde çözmek için
gerekli olan ilk şart budur. İslam’da
erkek ve kadının birbirine karşı görev
ve üstün vasıflarını bilmek bu şarta
bağlıdır. Yani bir erkeğin kadına, kadının da erkeğe karşı vazifesi şudur
derken, hangi erkek ve hangi kadın?
İşte bu sebeple erkek ve kadın, hem
erkek hem de kadının İslam’ın gösterdiği hâline vakıf olabilmek için
muhatap bir anlayışı ölçü almak mecburiyetindedir.
Üstad Necip Fazıl’ın Babıali eserinde harikulade bir anlatımı var;
“Kadın, bütün bir problemdir; ince
bir mesele, bir dâva... Kadın ve erkek birbiriyle sevgi ve fedakârlık
tezahürleri içinde devamlı bir harp,
gizli bir mücadele halindedirler. Bu
harbin (strateji) ve (taktik) hususîlikleri, ruh kanunları yönünden en
büyük harplerdekinden daha girift,
dolambaçlı ve çetin... Şahsiyetini bir
manto gibi kadınına giydiremeyen
erkekse daima mağlûp... Bu bakımdan erkekte kadına hakimiyet fizik ve
fizyolojik kudretinin çok üstünde bir
şey, bir kafa ve ruh unsurudur. Kadını, kafanız ve ruhunuzla kafasından
ve ruhundan yakalayacaksınız. Fizik
ve fizyolojik kuvvetiniz de işte bu
kudrete refakat edecek... Bizde kadını
yalınız madde cephesiyle ele alanlar,
sadece "zampara" tabirine müstehak,
sefil bir sınıftır ve aralarında mânaya
dikkât eden hemen hemen yoktur.
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Zaten romanımızda da kadın, ya
erkeği yıkan, yahut erkek tarafından
yıkılan bu "mesele" cephesiyle yoktur.
Sadece bazen hissî ve (dramatik) âdi
çapkınlık hikâyeleri... Bu noktadan
hem edebiyatımızdaki roman, hem
de cemiyetimizdeki kültürlü kadın
seviyesindeki düşüklüğü anlayabilirsiniz. Kadın, ezmekten çok, ezilmekten hoşlanır. Bu kaba bir eziliş
değil, erkeği böyle bir fethe memur
etmekte derin bir haz ve fahr payı
arayan, gözyaşı içinde mesut bir sarsılış... Erkek, saadetini ve şahsiyetini
işte bu, zarif ve rakik sarsmada, kadın
da zevkini ve hüviyetini bu sarsılmada bulur. Erkeği erkek, kadını da
kadın yapan hilkat sırrı... Manevî
mânada ipek bir halı üzerinde yürür gibi kadın cenazelerine basarak
geçemeyen erkek, cinsinin memuriyetini bütünleştirebilmiş ve kadına
kadınlığını öğretebilmiş değildir. En
küstah bir kadına gardrop şaşkınlığı
verecek ve çorabın nasıl çekildiğini
bile unutturacak bir dalgınlık havası
aşılayamazsanız, kendinizi başarılı
sayamazsınız!”
İnsanlar, ilişkilerinin her türlüsünde ruhi bir ihtiyaca tabidir. Bu
özellikle yeni nesil için büyük bir
düşünce devrimi gerektiriyor. Evlenmeyi düşünen gençler aile mefhumunun açıklamasını kesinlikle
ruhi boyuttan koparmamalıdır. Bunu
birliktelik olarak değil, bütünlük içerisinde bir olma gayesiyle istemelidir.
İşin nefsi boyutları da asla bir kenara
atılamaz. Zaten mevcut zamanda
gençlerin ruhiliğinden uzaklaşarak
evlilik meselesini oturttuğu zemin
tamamıyla nefs olmuştur. Yani evlilikler büyük çoğunlukta nefsî istek ve
arzuların sonucu ortaya çıkar bir hal
almıştır. Elbette bundan büsbütün
koparak olması mümkün değil ama
nefsin de hakikatini ortaya koymak
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gerekiyor. Nefsin hakkını vermek
onu doyurmaktan ziyade onun ne
olduğunu anlamaya çalışmaktır. Bu
ayrım yapılmadığında ortaya; ruhi
bir çıkış arayan ve niçin faslına bir
çözüm getiremeyenler için nefsi
isteklerini gizleme anlamında işi
romantik İslamcılığa dökmek gibi
bir acayiplik çıkmıştır. Bu gibi yanlış
düşünce tezahürleri ailenin kuruluş
zeminindeki sakatlığı fark ettiren tespitler olmalıdır. Erkek, ailede ruhu,
vicdanı ve adaleti temsil eder. Dikkat
etmesi gereken en önemli şey, tıpkı
devlet yönetimine eş değer bir nitelikle meselenin ruhi sorumluluğunu
tamamen üzerine almasıdır. Bu da
günümüz şartlarında evlilik düşüncesi, sürekli gelişim ve kadını kuşatıcı
bir hâkim fikir temsilciliğine girişim
olarak değerlendirilmelidir. Bilhassa
erkek, fert ve toplum meselelerinin
sorumlusu olarak kendini görmeli ve
kadına bu konuda bir suç isnat etmemelidir. Çünkü genel yönetim erke-
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ğin vazifesidir ve adaletsizliğin sebebi
erkeğin bu vazifesini yapamamasıdır.
Tüm bu örnekler devlet yapısında
olduğu kadar aile yönetimi içerisinde
de geçerli olan hususlardır. Kadınları
anlamaya ve evlilikte muvazeneyi
sağlamaya samimi bir şekilde gayret etmeliyiz. İdeolojisi olmayan bir
devlet düşünülemeyeceği gibi idealsiz bir toplum ve dolayısıyla aile de
düşünülemez. Benzetmeleri devlet
üzerinden yapmamın sebebi erkekte
aile ve toplum şuuru tamamen bu anlayış üzerine olmalıdır. Erkek ailede
devleti temsil eder. Ne kadar vicdan,
sorumluluk ve adalet sahibi ise o derece sağlıklı bir ilişki ortaya çıkar ve
kadından istenenlerin yerine getirilmesini sağlamış olur. Kurmuş olduğu
hakimiyetin altını da hem ahlâkı hem
irfanı hem niteliği ile topyekûn bir
donanımla ailenin en büyük şahsiyeti
olmakla doldurabilmelidir. Erkeğin
ruhu, kadını ve sonrasında bütün
aileyi kuşatabilmelidir.

Kadın, bu çetrefilli harbin
estetiğinin mihrak noktasıdır. Kadın güzeldir ve güzel bakılmak ister.
Erkekten bambaşka olarak değerleri
ve dikkati kendi üzerinde toplamaya
fıtri olarak belki de istemsizce taliptir. Ruhunu arayan insan olarak bunu
ruhun temsilcisini arama yoluna
giderek yapar. Kadın, erkeğin aksine aidiyet duygusu ile yaşar. Her ne
kadar güçlü kadın, özgür birey masallarıyla kendini kandırsa da bunun
aslında erkeğin adaletsizliğinden ve
vicdansızlığından kaynaklandığının
farkındadır. Bu da az önce bahsettiğimiz aile-devlet modelindeki erkeğin
vazifesini yapamamasından kaynaklıdır. Erkeğin kadında ruhunu tamamlama hissine karşılık, kadının da ona
karşı keşfettiği duygudan etkilenmesi
söz konusudur. Burada harika bir
tamamlanma vardır. Estetik algısı da
bu tamamlanma içerisinde bir yer
teşkil eder. İnsanın içtimai zeminine
yerleşmiş olan ruhların anlaşması
yolu, bunu destekleyici tekniğin bakış
ve idrak zeminine de yerleşmesi ile
mümkündür. Bu teknik sanat halinde
hayatın her alanında kendini gösteren bir şeydir. Bu anlamda kadın ve
erkek için evlilik bu teknikle sanat
haline dönüştürülür. Sonrasında
erkek ve kadın bir sanat eseri olarak
evlat dünyaya getirir. Kadın ve erkeği,
anne ve baba haline yani birer sanatçıya dönüştüren de bu sanat eseridir.
Çocuğun, sanat eseri olarak aileye ve
topluma ne anlatması gerekiyorsa o
çerçevede yetiştirilmesi gerekir.
Tüm bunlar Mütefekkir Salih
Mirzabeyoğlu’nun “bendeki sen ve
sendeki ben meselesinde bir nispet
sahibi ol” sözünün şuurunda bir şekilde cereyan ettiği müddetçe erkeğin
kadında ve kadının erkekteki meselesi çözümlenecek ve sorunları halledilecektir. Çünkü aslında erkek ve
kadın birbirinden çok farklı olmasına
rağmen tezatsız bir bütünlük halindedir. Lakin zıtlar arası muvazene
konusunda ortak nispet sağlanamadığında ve anlayışımıza sirayet eden
batı menşeili düşünce akımlarını süzecek bir tatbik fikrine sahip olamadığımızda bu çözümlenemeyen bir
kargaşa haline gelir. Mücerret fikirden nasiplenmek istemeyen erkek ve
ruh konusunda aşırı yetersiz bir kadın için, bozuk bir ilişki kaçınılmazdır. Önce kendimizi ve sonra birbirimizi fethedecek alanlar oluşturmalı,
her meseleyi çözüme ulaştıracak bir
dünya görüşüne sahip olmamız gerekiyor. Bu ruhun kaçınılmaz isteğidir.
Diğer türlü bir olamayacak ve nefsî
müştereklikten öteye geçemeyerek
birlikte olmakla sınırlı kalacaktır. Birlikte olmak ve bir olmak arasındaki
yakınlık ve uzaklık öylesine çarpışık
bir haldedir ki, ruhi boyuttan kopan
birliktelikler en yakın halde en uzaktan daha uzaktır.

Bedî-Bahsi eğer estetik’in “sezgi
bilgisi” yerine geçmesi olarak
alırsak… Her faaliyetimizin “ruhî
çaba-sezgi”ye dayanıyor olması ve
“suret olmadan mânâlar ebediyyen
görünemez” hakikati çerçevesinde
“ifade”yi estetik ile aynılaştırmak
uygun olsa bile, neticede bu görüş
sistem plânına talip bir mânâya çıkar
ve “Mutlak Fikrin kurulamazlığı”
ve tabiî ki mihraksız tümevarımın
zafiyeti davasıyla tokuşur… Bizim
dünya görüşümüze nisbetle “sezgi
bilgisi” ile estetik’i aynılaştırmak ise,
“zaman-üstü” hakikatiyle zamanî
olanı birbirne karıştırmak, ruh akıl
ve hasse plânını bir olarak ele almak,
“birlikteki farkı” kaybetmek olur…
Üstelik, KUŞATAN hakikatini atlamak da…
Şair-Netice olarak, insan bakımından herşey nihayetinde “bedahet” dayanır ve “bedî idrakı” yalnız
kendi olan ve kendini ayıran özellikleriyle, bunun için de bütün üstüne
örtülü parça hususiyetiyle “estetik
sezgi”yi temsil eder…
Bedî-Bir başka bakış… Zevken
idrak; iman’ın tarifi bu… İsâm tasavvufu da, “ben bilgisi-Hak bilgisi”
olarak, zevken idrak yolu; ve insan,
yaratılışındaki gayeye nisbetle, bilerek veya bilmeyeren Allahı arıyor…
İmânın hakikati; “kendinde olmak
küfür, kendinden geçmek imân”…
Hayatın hakikatinin ruhî hayatta
buluşuna nazaran ruh’un bilgisi

-kalb bilgisi-, en öz bilgi… Bunun,
hakikatiyle “nasıl”ı ve “niçin”i de
İslâm’da…
Şair-Ve şu ifadeler bile, söyleyene nazaran “ayn-kendilik” mi,
yoksa “gayr-kendilikten” mi?.. Biri
öz bilgisi ve taibî, diğeri zoraki cehd
sarfının kalbden gelmeyen, kokusuz
hamallığı!..
Bedi-Kısacık temas ettiğimiz meselelerin giriftliği içinde görülüyor
ki, şayet estetik “sezgi bilgisi” ise, estetik, tasavvufu da kapsar ki, bu çerçevede sanat faaliyeti de tasavvufun
aynıdır; oysa biri “kalbin yolu”nun
hakikatinde kesiksiz bir oluş, diğeri
bilerek veya bilmeyerek gerçekleştirdiklerinde müsbetleriyle öbüründen
kapılmış kıvılcımlar… Eğer estetik
“tasavvuf ” demek değilse, “sezgi
bilgisi”nin istikraı şeklinde anlaşılır
ki, “sezgi” veya “ifade bilgisi”nin
genel aynı değildir… Buna, değişik
kelimelerle bütün bilgi çeşitlerine
temas eden “sezgi” kavramının
genişliğini de eklersek, faaliyet nevi
ve insan gayesine nisbetle üstün bir
yer tutan sanatın, bu değeri mahfuz
olmakla beraber, öz çeşitten bir sezgi
belirtişini anlarız…
Devam edecek…
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf: 87, 88.
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ALMANYA’DA PROTESTOLAR: AŞI
ZORUNLULUĞUNA HAYIR, YETTI ARTIK!
Almanya'nın birçok kentinde dün
hükümetin koronayla mücadele politikasına karşı protestolar düzenlendi.
Protestoların en büyüğü Hamburg'da
yapıldı.
Almanya'da hükümetin koronayla
mücadele amacıyla aldığı tedbirlere
karşı birçok kentte binlerce kişi sokaklara çıktı. Gösterilerin en büyüğü
Hamburg'da düzenlendi. Polisin verdiği bilgilere göre yaklaşık 11 bin 500
kişinin katıldığı yürüyüşte göstericiler
"Artık yeter - Elinizi çocuklarımızdan
çekin", "Aşı zorunluluğuna hayır" yazılı pankartlar taşıdı.
Hamburg'da Cuma gününden bu
yana gösterilerde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Dünkü gösteri
sırasında da organizatörler katılımcılara sık sık barışçıl davranma ve maskelerini takma uyarısında bulundu.
Hamburg'daki gösteriye karşı kentte
protestolar da düzenlendi. Güvenliği

sağlamak amacıyla 800 polis görev
yaptı.
Düsseldorf 'ta da polisin verdiği bilgilere göre birkaç bin kişinin
katıldığı bir gösteri düzenlendi.
Göstericiler "Elinizi çocuklarımızdan çekin", "Aşı zorunluluğu mu?
Teşekkürler kalsın" yazılı pankartlar
taşıdı. Freiburg kent merkezinde 3 bin
500 kişinin katıldığı gösteride maske
takmadıkları gerekçesiyle bazı kişiler
yürüyüş kortejinden çıkartıldı.
Brandenburg eyaletinin Cottbus
kentinde de polis birçok göstericinin
maske takmadığı gerekçesiyle gösteriyi sona erdirdi. 3 bin kişinin katıldığı
gösteride polisle göstericiler arasında
tansiyon yükseldi, sözlü sataşmalar
yaşandı. Polis aşırı sağcı bazı şahısları
geçici olarak gözaltına aldığını açıkladı.
Schwerin'deki gösteriye yaklaşık 2
bin kişi katıldı. Gösteriye birçok ço-

cuklu ailenin de katıldığı belirtiliyor.
Göstericiler Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz'a hitaben "Başbakan
Scholz, biz kırmızı çizgiyiz", "Aşı çılgınlığını durdurun" yazılı pankartlar
taşındı. Başbakan Scholz bir ifadesinde pandemiyle mücadelede "kırmızı
çizgilerin olmadığını" söylemişti.
Almanya'da bu haftadan itibaren 5
yaşından itibaren çocukların da aşılanmasına başlandı. Kamuoyu yoklama şirketin Civey'in Welt için yaptığı

LONDRA’DA OMICRON SEBEBIYLE

“BÜYÜK TEHLIKE” HÂLI ILAN EDILDI

İngiltere’nin başkenti Londra’daki
hastanelerde Kovid-19 hastalarının
sayısının artması ve yeterli sağlık
personeli olmaması üzerine 'büyük

tehlike’ hali ilan edildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Omicron
varyantının hızlı yayılması yüzünden
başkent hastanelerinde durumunun

alarm verici boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu.
Sadık Han, yasaların kendine
verdiği yetki uyarınca, salgınla daha
iyi mücadele vermek adına kamu
kuruluşları arasında gerekli iş birliği
ve koordinasyon mekanizmasını
harekete geçirdiğini duyurdu.
Başkan Han daha önce, ocak
ayında salgının kontrolden çıkmasıyla birlikte “büyük tehlike” hali ilan
etmişti.
Sadık Han'ın ilan ettiği "büyük
tehlike" kapsamındaki önlemlere,
ciddi sonuçlar çıkarabilecek olaylar
ya da felaketler nedeniyle başvurulabiliyor.

HOLLANDA, OMICRON SEBEBIYLE
14 OCAK'A KADAR KAPANDI

Hollanda hükümeti, hızla yayılan
koronavirüsün Omicron varyantı
nedeniyle 14 Ocak 2022 tarihine

kadar tam kapanma kararı aldı.
Eczane ve süpermarketler gibi
temel ihtiyaca dönük ürünler satan
işletmeler dışındaki tüm mağaza ve
dükkanlar kapalı olacak.
Ülke genelindeki tüm eğitim ve
öğretim kurumları da yarından itibaren kapılarını kapatacak.
Geçici hükümetin Başbakanı
Mark Rutte, Cumartesi akşamı
düzenlediği basın toplantısında,

Omicron varyantına karşı zaman kazanmak için ülke çapında kapsamlı
karantina uygulamaya karar verdiklerini açıkladı.
Omicron varyantı hakkında daha
fazla bilgi elde edilene kadar beklemek istemediklerini vurgulayan Rutte, "Emin olana kadar beklersek çok
geç kalacağız" dedi.

araştırmaya göre Almanya'da anne
babaların sadece yüzde 44'ü çocuklarını koronaya karşı aşılatmaktan yana.
Almanya'da geçen hafta yaşlı
ve engelli bakım yurtları, klinikler,
muayenehaneler başta gelmek üzere
hassas grupların bulunduğu alanlarda çalışanlara aşı zorunluluğu kararı
alınmıştı. Bu karar genel bir aşı zorunluluğu talebi yönündeki seslerin
de artmasını beraberinde getirmişti.

İNGILTERE'DE
BREXIT BAKANI
DAVID FROST ISTIFA ETTI
İngiltere'nin Brexit Bakanı
Lord David Frost, Avrupa Birliği
ile ilişkilerin "uzun vadeli" olduğu
gerekçesiyle istifa etti.
Frost ay sonu istifa edecekti.
İstifa gerçekleşmeden kararın
basına sızdığına atıfta bulunan
Frost, "Bu planın bu akşam kamuoyuna açıklanması, hayal kırıklığına neden oldu ve bu şartlar
altında derhal geçerli olmak üzere
istifa etmenin doğru olduğunu
düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Brexit'in artık sağlandığına
işaret eden Frost, hükümetin
önündeki zorluğun ise AB'den
ayrılığın getirdiği fırsatlardan
yararlanma konusu olduğunu
belirtti.
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