HAFTALIK SİYASÎ GAZETE

www.barandergisi.net

Yıl: 16			

Sayı: 782		

6 Ocak 2022 - 1

4 TL

önsöz

6 - 12 Ocak 2022

2

Baran’dan...

Selâm ile…
Dünya büyük bir hesaplaşmaya
doğru son sürat ilerliyor. ABD hegemon güç olma kabiliyetini kaybederken, Rusya ve Çin birlikte hareket
ederek dünya pastasındaki payını
artırmak istiyor. Batıdan ABD-AB,
kuzeyden Rusya, doğudan ise Çin
kıskacında bulunan İslâm dünyasının
ise birçok bölgesinde kaos devam ediyor. Büyük hesaplaşma yaklaşırken,
“Şartlar Türkiye’yi tarihî misyonunu
üstlenmeye zorluyor!” Müslüman ülkeler için bir savunma paktı ihtiyacı
kendisini fazlasıyla dayatıyor.
İslâm dünyasında, tek tek ele alındığında belli meselelerde önemli mesafe kat etmiş ülkeler ile karşılaşmak
mümkün. Misal vermek gerekirse,
Türkiye’nin silahlı insansız hava aracı
konusundaki gelişimi ile Pakistan’ın
nükleer kapasiteye sahip tek devlet
olduğu herkesin malûmu… Endonezya ve Malezya başta olmak üzere
Müslüman Türk devletleri ve Afrika
devletleri de dahil edildiği ve ülkelerin
kapasiteleri ile uzmanlık düzeylerine
göre birbiriyle ahenkli şekilde bir arada bulunacağı bir askerî pakt sayesinde, gerek ABD ile AB gerekse de Rusya

ile Çin ile rekabet edebilecek bir güç
bloğu ortaya çıkacaktır. Müslüman
ülkelerin sahip olduğu bu potansiyel
gücün artık kinetik bir güce dönüşme
vakti çoktan gelmiş, hatta geçmektedir.
Bunun bir an önce hayata geçirilip,
askerî çerçevede başlayacak bu birlikteliğin iktisadî-ticarî bir entegrasyona
dönüşmesi için de adımlar atılmalıdır.
Zira, bu birlikteliğe dahil olma potansiyeli taşıyan ülkelere baktığımızda 1
milyarı aşan bir toplam nüfus ile karşılaşırız ki, bu aynı zamanda son derece
büyük bir enerji, hammadde, emek
ve pazar demektir. Elbette bu adımlar
atıldığı takdirde işin müntehasında varacağı yer siyasî bir birliktelik olacaktır.
Kapağımızda bu meseleyi değerlendirdik ve “Büyük Doğu Savunma
Birliği” manşetini attık. Kapak mevzumuzu Ömer Emre Akcebe, “Fillerin
Davranış Bozukluğu, İrade ve Ahlâk”
başlıklı yazısında işledi.
Kapak mevzumuz ile alakalı olarak Gazeteci Yazar Ardan Zentürk ile
bir röportaj yaptık. Ardan Zentürk,
halkların desteklediği idarelere sahip
olan Müslüman ülkelerin bir savunma
birliği oluşturması ve Türkiye ile Pakistan’ın “Ortak Nükleer Caydırıcılık

Komutanlığı!” kurması gerektiğini
belirtiyor.
Yasir Abdülaziz bu haftaki yazısında Türkiye-BAE ve İsrail-BAE ilişkilerini değerlendiriyor ve Türkiye’nin
İsrail’in hesaplarını beklenmedik bir
manevrayla bozduğunu söylüyor. Yazısının başlığı “Erdoğan, Bennett-Bin
Zayed Buluşmasında Gıyaben Bulundu.”
Çakal Carlos (Salim Muhammed),
Türkiye, Venezüella ve Küba’ya yönelik Siyonist-emperyalist saldırıların
başarısızlıkla sonuçlanacağını belirtirken Türkiye’nin yeni bir sürece girdiğini ifade ediyor.
Mustafa Kökmen, “Latin Amerika’da Düşünce Dünyası” başlıklıyla
dergimizde.
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki Cihat Kısa isimli
akademisyenin Hazreti İsa ve Hazreti
Meryem ile alakalı iftiraları gündem
oldu. Çeşitli okullardaki İslâmî ilimler ve ilahiyat fakültesi öğrencileri bu
iftiralara karşı protesto gösterileri düzenledi. Bu gösterilerin haberlerini bu
mevzuda Melikşah Sezen’in “Pirüpak”
lekelidir Hz. Meryem’in yanında!”
başlıklı yazısını dikkatinize sunuyoruz.
Faruk Hanoğlu, “Kumar ve İntihar” başlıklı yazısında insanın iç
dünyasına yönelik bir sorgulama denemesi yapıyor.
Abdulkerim Kiracı, “Filibeli Ahmed Hilmi”nin portresini çiziyor.
Baran’ın bu sayısında sizler için
derleyip yorumladığımız haberleri de
bulabileceksiniz.
Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle…
Allah’a emanet olun.
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Fillerin Davranış Bozukluğu, İrade ve Ahlâk
Ömer Emre Akcebe
Türkiye, TF-X projesi adı altında
yerli ve millî beşinci nesil jet muharib uçak projesi üzerinde çalışıyor.
Endonezya da KF-X projesi kapsamında beşinci nesil jet muharib uçak
projesi üzerinde çalışıyor. Pakistan,
yine başka bir beşinci nesil jet muharib uçak projesi üzerinde çalışıyor.
Bunlarla beraber benzer ruhî milliyet köklerine bağlı pek çok memleket de beşinci nesil jet muharib uçak
projesi işletecek gücü olmadan, tüm
bu gelişmelere seyirci kalıyor.
Türkiye, üçüncü nesil ana muharebe tankını geliştirmek yerine
ihtiyacını Çin menşeili VT4 tankları
ile karşılamaya çalışıyor. Endonezya,
Türk savunma sanayi şirketi FNSS
ile Kaplan MT adlı orta ağırlık sınıfındaki bir tankın geliştirilmesi ve
üretimi noktasında halihazırda ortaklık kurmuş bulunuyor.
Türkiye, Milgem projesi ile Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu
muharib gemi ihtiyacını karşılamak
üzere çalışıyor. Pakistan, Türk savunma sanayi şirketi STM üzerinden
savaş gemisi geliştirme ve üretimi
noktasında hâlihazırda ortaklık
kurmuş bulunuyor. Endonezya ise
kendi tersanelerinde imal ettiği savaş
gemilerinin bazılarında Türk Savunma Sanayi ürünü muharebe yönetim
sistemlerini tercih ettiği gibi, Türkiye
ile savaş gemisi siparişi üzerine de
görüşmeler içinde bulunuyor.

7 Ocak
2000 - Hasan Meriç,
Bandırma Cezaevi’ne
düzenlenen operasyon
neticesinde şehid oldu,
15 İBDA’cı yaralandı.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, CB Erdoğan
Benzer ruhî milliyet köklerine
bağlı pek çok memleket de tüm bu
gelişmeleri cüzi imkânları, kısıtlı
talebleri dolayısıyla alıcı konumunda
seyretmek durumunda kalıyor.
Endonezya’nın kendi tersanelerinde imâl ettiği savaş gemilerinin
bazılarında Türk Savunma Sanayi
ürünü muharebe yönetim sistemlerini tercih ettiği bahsine de dikkat
çekmeden geçmeyelim. Savunma
sanayi yalnız gemi, tank ve bunun

gibi nihai ürünlerden mürekkep değil, bunun yanında yazılım gibi diğer
pek çok ürünü de kapsayan, çok buudlu, geniş bir yelpaze. Beşinci nesil
savaş uçağının üretimi ile alâkalı
olarak Türkiye, Pakistan ve Endonezya’nın çalışmalarına bakıldığında
görüleceği üzere, son derece yüksek
teknoloji, beceri, finansmana gerek
duyan bir ürünün üretimi için, bizim anlayamadığımız bir şekilde her
üç ülke de ayrı ayrı çalışmalar içine

Dikkat ediyorsanız
bir milyarı aşkın
insandan bahsediyoruz.
Senelerdir Batı
tarafından sömürülen
ve insanca yaşamak
iştiyakı duyan gayr-i
müslimleri de bu listeye
eklersek hammadde,
teknoloji, emek,
pazar, askerî güç ve
sermaye bakımından
dünyanın en büyük
gücünden bahsettiğimiz
de anlaşılacaktır. Biz,
Üstad Necib Fazıl’ın
Amerika’ya yakıştırdığı
ahmak fil esprisini, biraz
evvel klişeler bahsinde
üzerinde durduğumuz
şekliyle senelerdir
kullanıyoruz; fakat İslâm
âleminin tersinden
başka türlü bir ahmak
fil olduğu hakikatini
gözümüzden kaçırıyoruz
sanki.

girmiş bulunuyorlar. Oysa ki yalnız
savaş uçağı değil, savunma sanayiini
alâkadar eden tüm yeni nesil araç ve
gereçlerin üretiminde ve ayrıca bu
üretimden elde edilen bilgi birikimi, tecrübe, ve kabiliyet ile de diğer
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bahsediyoruz. Senelerdir Batı tarafından sömürülen ve insanca yaşamak iştiyakı duyan gayr-i müslimleri
de bu listeye eklersek hammadde,
teknoloji, emek, pazar, askerî güç ve
sermaye bakımından dünyanın en
büyük gücünden bahsettiğimiz de
anlaşılacaktır. Biz, Üstad Necib Fazıl’ın Amerika’ya yakıştırdığı ahmak
fil esprisini, biraz evvel klişeler bahsinde üzerinde durduğumuz şekliyle
senelerdir kullanıyoruz; fakat İslâm
âleminin tersinden başka türlü bir
ahmak fil olduğu hakikatini gözümüzden kaçırıyoruz sanki.

TF-X
endüstriyel ve teknolojik ürünlerin
üretiminde bir ortaklık tesis edilecek olursa, yine bunun yanında
tüm bu gelişmelere seyirci kalmak
zorunda kalan hammadde ve enerji
kaynakları bakımından zengin ülkelerin de böylesi bir sisteme entegre
edilmesi ile beraber, pazar olarak da
geniş bir alanın tabiî olarak doğması
neticesinde, Müslüman ülkelerin
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa
Birliği, Rusya ve Çin ile maddî tüm
planlarda rekabet edebilir bir birlik
tesis edebilmesi son derece mümkün
görünüyor.
Fikir
Bir fikir etrafında, bu fikri tahkim etmek adına malumatfuruşluk
yapmanın yanında bize kalırsa artık
şu hususun da dillendirilmesinde
fayda var. Adına yeni dünya düzeni dedikleri, Amerika ve Avrupa
menşeili dünya düzeninin artık
meftunlarının bile inkâr edemeyecekleri bir şekilde bütünüyle iflâs
etmiş bulunduğu, köhne düzenin
banilerinin hiçbir hamle kudretinin
kalmadığı, salgın hastalık sürecinde
gördüğümüz üzere kendi aralarındaki en ufak bir sağlık ürünü çekişmesinde bile birbirinin gözünü oymaya
davrandıkları şartlar altında, Müslümanlar, nasıl olur da senelerdir
içinde yaşamaya mahkûm edildikleri
yaşanmaya değmez bu hayatı yırtıp
atmaya ve yerine yeni ve yaşanmaya
değer bir düzen kurmaya, bunun
siyasî, askerî, iktisadî, hukukî ve
teknik müşterek altyapısını kurmaya
davranmazlar.
Görünmez Klişe
Bazen ortaya bir misâl atılır, bu
misâlin doğruluğu o kadar su götürmez bir gerçektir ki bir süre sonra
herkes tarafından kabul görür, be-

Türkiye, Pakistan, Mısır,
Somali, Katar, Libya,
Malezya, Afganistan,
Azerbaycan gibi
benzer ruh köklerinden
beslenen memleketler
bir araya gelse ve
birinin diğerinin gözünü
çıkarması üzerine
değil de hepsinin bir
diğerinin daha fazla
güçlenmesiyle daha
güçlü olacağını idrak
edebilmiş bir zihniyetle
ortak bir savunma ve
ticaret birliği tesis edilse,
böylesi bir gücün bugün
karşısında durabilecek
hiçbir güç olmadığı
kâğıt üzerinde son
derece açık değil
midir?

dahet hâlini alır ve klişeleşir. Artık
herkes bu misâli sözde kullanmaya
başlar; fakat klişeleşmiş olan doğruların bir makus talihi vardır, herkes
onu sözde kullanmaya başlayınca, o
klişenin dikkat çektiği gerçeklik idraklerden sıyrılır. Bunun neticesinde
ise bedahet hâlindeki gerçeklik, en
ulu orta yerde, tepesinden spot ışığıyla aydınlatıldığı hâlde görülmez
olur.
Bizim misâlimize gelecek olursak, Hindistan'da filler eğitilmek
için küçükken kalın bir zincirle ka-

zığa bağlanır ve kaçması engellenir.
Yavru fil kaçmayı defalarca dener;
fakat kendisinin zinciri koparmaya
da çiviyi sökmeye de gücü yetmez. ...
Artık kırılamayan şey filin bağlı olduğu zincir değil, filin inancıdır.
Öğrenilmiş Mahkûmiyet
Senelerdir Batı menşeili dünya
düzeni içinde yaşamaya alışmış yahut alışmak zorunda bırakılmış olan
milletler, bugün içinde yaşamaya
mahkûm edildikleri düzeni çiğneyip,
dümdüz edebilecek şartlara ermiş
olmalarına rağmen, zihinlerinde
böylesine bir fikre yer olmadığı, kendilerine biçilen parya statüsü siyasî
olmaktan çıkarak zihnî bir statü ve
peşin kabul hâlini aldığı içindir ki,
mahkûm tavırlarından çıkarak bir
türlü hâkim tavrı takınamamaktadırlar.
İrade
Yazımızın başında bahsimize
tesis edilmesi son derece yerinde
ve hatta zorunlu bir birlikle alâkalı
olarak birçok maddî hususu dillendirerek başladık; fakat bize kalırsa
tüm bu maddî şartlar bizim bildiğimizden çok daha fazlasıyla konuyla
alâkalı memleketlerin siyasetçi ve
bürokratları tarafından biliniyordur.
Bundan hiç şüphemiz yok. Bilinmeyen, daha doğrusu bir türlü beyan
edilemeyen şey ise, tek kelime ile
irade.
Niyet
Türkiye, Pakistan, Mısır, Libya,
Somali başta olmak üzere Müslüman
memleketleri, içinde bulunduğumuz
menfî şartlarda yaşamamak, yer gösterilen değil yer gösteren olmak için
meydana getirilmesi gereken birliğin
tesis edilmesinin bir zaruret olduğunu bilmiyorlar mı? Dikkat ediyorsanız bir milyarı aşkın insandan

Ahlâk
Yağ var, şeker var, un var; fakat
helvayı yapacak irade meçhûl? Niçin? Çünkü böylesi bir irade beyanı,
fikrin ileriye zuhur ettirilmesi anlamına gelen ahlâkî bir mesele ve ne
yazık ki, ahlâkî zafiyetimiz diğer her
zafiyetimizi aşmış vaziyette.
***
Türkiye, Pakistan, Mısır, Somali,
Katar, Libya, Malezya, Afganistan,
Azerbaycan gibi benzer ruh köklerinden beslenen memleketler
bir araya gelse ve birinin diğerinin
gözünü çıkarması üzerine değil de
hepsinin bir diğerinin daha fazla
güçlenmesiyle daha güçlü olacağını
idrak edebilmiş bir zihniyetle ortak
bir savunma ve ticaret birliği tesis
edilse, böylesi bir gücün bugün karşısında durabilecek hiçbir güç olmadığı kâğıt üzerinde son derece açık
değil midir?
***
Bu kadar imkânı, nimeti veren
Allah, tüm bunlardan nasıl istifâde
edildiği yahut edilmediğinin hesabını da sorar.

11 Ocak
630 - Mekke’nin Fethi
ve Kâbe’nin putlardan
temizlenişi.
2007 - Baran Dergisi’nin
ilk sayısı çıktı.
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RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTIN:
BELARUS ILE ORTAK ASKERÎ TATBIKAT YAPACAĞIZ
Putin, Lukaşenko ile görüştü.
Rusya lideri, Belarus topraklarında ortak askeri tatbikat önerisini
anımsatarak, "Yılın başında yapacağız” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, Belarus’ta gelecek yıl Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı
yapılacağını bildirdi.
Putin, St. Petersburg’da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr

Lukaşenko ile bir araya geldiği
görüşmenin başlangıcında yaptığı
konuşmada, Rusya-Belarus Birlik
Devleti ile ilgili ana alanlardaki pozisyonları koordine etme
konusunda önemli adım attıklarını
hatırlattı.
Putin, Lukaşenko’nun Belarus
topraklarında Rusya ile ortak askeri tatbikat önerisini anımsatarak,
"Yılın başında yapacağız. Askeri

yetkililer anlaşacaklar. Şubat, martta olabilir. Onlar karar verecek"
ifadesini kullandı.
"İş birliği içinde çok şey
yapabiliriz"
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise Rusya ile savunma alanında iş birliğinin devam ettiğini
aktararak, her şeyden önce Rusya’dan alınan yeni silahlar konusunda askerlerin eğitimine yönelik

merkez oluşturma çalışmalarının
devam etmesi için ortak askeri
tatbikatların durdurulmamasını
istedi.
Belarus’taki uçak fabrikalarına
Rus şirketlerin ilgi gösterdiğine
dikkati çeken Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Hem sivil hem
de askeri uçak fabrikalarımız var.
İş birliği içinde çok şey yapabiliriz"
dedi.

ABD, ALMANYA, FRANSA VE İNGILTERE, UKRAYNA IÇIN GÖRÜŞTÜ
Rusya’nın Ukrayna sınırına
yaptığı askeri yığınak Batılı ülkeleri
kaygılandırmaya devam ediyor.
ABD ve müttefik ülkeler olası bir
harekattan Rusya’yı caydırmak
adına girişimlerde bulunmayı sürdürüyorlar.
Son olarak İngiltere Dışişleri
Bakanı Liz Truss, ABD, Almanya
ve Fransa dışişleri bakanlarıyla
konuya ilişkin olarak bir görüşme
yaptıklarını açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı
yapılan görüşmeye ilişkin olarak
resmi Twitter hesabından kısa bir
açıklamada bulundu. Truss me-

sajında “ABD, Alman, ve Fransız
mevkidaşlarımla görüştüm. Rus-

ya’yı Ukrayna’ya yönelik saldırgan
tavrından vazgeçirmek, İran’ın

nükleer programına ilişkin kaygılar
ve Çin baskısı karşısında Litvanya
meselesinde dayanışma konularını
konuştuk” ifadelerini kullandı.
Batılı ülkelerin kaygılarına ve
Ukrayna’nın doğu sınırı bölgesine
100 bin civarında asker göndermiş
olmasına karşın Rusya olası bir
Ukrayna operasyonu iddialarını
reddediyor. Rusya, ayrıca NATO
ve batılı ülkelerden kendisine
güvenlik konusunda bazı güvenceler verilmesini talep ediyor. Bu
çerçevede Rusya ve batılı ülkeler
Ocak ayının ikinci haftasında bir
dizi görüşmeler gerçekleştirecekler.

ABD’NIN UÇAK GEMISI USS HARRY S. TRUMAN AKDENIZ’DE
ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı
işgal edeceğine yönelik endişelere karşı Avrupalı müttefiklerine
‘güvence’ vermek amacıyla Akdeniz’deki uçak gemisinin bir müddet daha burada kalmasına karar
verdi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd
Austin, Körfez ülkelerine yönelmesi planlanan USS Harry S. Truman
uçak gemisinin Akdeniz’de kalması ve planlanan Ortadoğu gezisinin
ertelemesi yönünde talimat verdi.

İsmi açıklanmayan bir Pentagon yetkilisi AFP’ye yaptığı açıklamada, “Programdaki değişiklik,
Avrupa’da varlığımızın sürdürülmesine yönelik ihtiyacı yansıtıyor.
Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla
birlikte toplu savunmamıza olan
bağlılığımızı yeniden teyit etmemiz gerekiyor” diye konuştu.
ABD ve Rusya, 10 Ocak’ta
Cenevre’de Avrupa güvenliği ve
Ukrayna krizi konularında bir
görüşme yapacak.
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söyleşi: faruk hanedar

ARDAN ZENTÜRK:
MÜSLÜMAN ÜLKELERIN
BIR SAVUNMA
PAKTI KURMASI
ZORUNLULUKTUR!
Daha evvel dergimizde işlediğimiz, sizin de sık sık vurguladığınız
Türkiye, Pakistan ve Endonezya
başta olmak üzere yeni bir “savunma birliği”ne olan ihtiyacı sormak
istiyoruz. Çok önceden kurulması
gereken ama yeni yeni gündeme
gelen bu mesele hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
Bu esasında yeni çıkmaması gereken, daha evvelden düşünülüp,
hareket edilmesi gereken bir durum.
Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları
arasında yaşanılan soykırım, aynı
dönemde Dağlık-Karabağ’da yaşanan
Hocalı Katliamı ve meşhur “Medeniyetler Çatışması” teorisiyle Müslüman coğrafyaya yönelik gerçekleştirilen saldırılarla beraber, tâ 1990’lı
yıllarda ele alınması gereken bir
kavramdan söz ediyoruz… Çünkü,
“Medeniyetler Çatışması”nı yazdıran
CIA fonları esasında Soğuk Savaş’ın
bitimiyle, kimin düşman olarak algılanacağını, bu düşmanlığın da ne
tür bir kanlı senaryoya evrileceğini
zaten biliyordu. Müslüman coğrafyanın, hazırlıksız yakalandığını hemen
kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü
Batı’nın bu derece saldırgan, Rusya
ve Çin ittifakının bu derece hoyrat
ve pervasız, kolay öldüren bir kimlik
kazanabileceğini o dönemde düşünmemiz mümkün değildi. O nedenle,
2010’lu yılların başından itibaren
(daha öncesi de var ama 2010’lu yıllar diyelim) Star Gazetesi’ndeki yazılarımda sürekli Türkiye’nin alternatif
bir savunma stratejisine ve ittifakına
ihtiyacı olduğunu söyledim. Bunun
da esas olarak emirlikler, diktatörlüklerle yönetilen birtakım “Müslüman coğrafya ülkeleri”nin parasına
puluna dayanmadan, sadece ve sadece milletine dayanan liderlere sahip
Müslüman devletler ile kurulacak bir
ittifak olması gerektiğini savundum.
Niçin? Çünkü, bugünün dünyasında
sırtını milletine yaslamamış, milletinin tercihlerine doğrudan doğruya
cevap vermemiş hiçbir rejim, antiemperyalist bir kimlik taşıyamaz…
Diktatörlükler, krallıklar ve emirlikler ayakta durabilmek için emperyalizmin güçlü devletlerinin himayesine ve desteğine muhtaçtır. Örneğin
Donald Trump gibi işadamı kökenli
bir ABD başkanının 2,5 yıl önce silah
satışı konusunda Suudi Arabistan’a,
“Ben sana iki hafta silah vermesem,

buradan yok olursun!” demesi hafızalardadır. O nedenle, meclisleri
olan, liderlerini kendi seçen, Müslüman coğrafya devletlerinin birbiriyle
askerî birliğe gitmesi çok büyük bir
sinerji, çok büyük bir güç oluşturacağına inanıyorum.
Aslında, idareleri sosyolojik
tabanın isteklerine cevap verecek
idarelerden bahsediyoruz…
Tabiî ki… Bugün Muhammed
Mursi’yi devirmiş, bu süreçte Mısır’ın dört büyük meydanında üç bin
kişiyi öldürmüş ve o günden sonra
da Müslüman Kardeşler’in bütün lider kadrosunu idamla cezalandırmış
bir Abdülfettah el Sisi ile kurulacak
askerî ittifak baştan çürüktür. Kendisini, halklara dayamış askerî-siyasî
ittifaktan söz ediyorum, bunlarla
ittifak olması gerek.
“BAE, Suudi Arabistan ve Mısır’ın
Türkiye’ye bakışı aynı”
Türkiye, Mısır ile yeniden yakınlaşma sürecine girmişti, akim
kaldı… Geçtiğimiz günlerde de
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
ile yakınlaşıldı. Dün de (3 Ocak)
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi
Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştireceği söylendi. Bu hususta neler
söylemek istersiniz?
Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Mısır’ın, Türkiye’ye
yönelik bakış açılarında bir değişiklik görmüyorum… Zaten bu tür
rejimler, kendi sahipleri doğrultusunda karar verebilir. Yâni, BAE ile
el sıkışmaktansa gidip İsrail ile el
sıkış, konu tamamen bitsin-gitsin…
Mısır gibi bir devlet, ordusunun
kontrolünde tamamen İsrail’in Ortadoğu’daki güvenlik ihtiyaçlarına göre
hareket ediyor; bu şekilde yaşıyor.
Şimdi onla el sıkışsanız ne olur, sıkışmasanız ne olur? Eğer emperyalizme
teslim olacaksa Türkiye, bunu Mısır-BAE üzerinden yapmasına gerek
yok; gidip Avrupa Birliği liderleri ve
ABD başkanıyla görüşerek, “teslim
oluyoruz.” desin, olsun bitsin.
“Türkiye, Endonezya,
Malezya, Bangladeş, Pakistan,
Senegal, Cezayir…”
Peki bahsettiğimiz savunma
paktı-askerî ittifaka dahil olma
potansiyeli olan ülkeler hangisi?
Endonezya, Malezya, Bangla-

deş, Pakistan, Türkiye, Senegal, Fas
ve Cezayir’i sayabiliriz. Müslüman
coğrafyadan sesi yüksek çıkan krallıklar-emirlikler yahut diktatörlüklerin dışında, düzgün çalışan yapıları
var saydığımız devletlerin. Bunlarla
yapılacak her organizasyon, birçok
meselenin hallolmasına yol açar. Mesela, saldırgan bir pakttan, kimlikten
bahsetmiyoruz; Türkiye, Pakistan
ve Endonezya orduları dünyanın
ilk 20’sine giren güçlü ordulardır,
doğru… Bu üç ordunun birleşmesi,
ortak hareket etmesi inanılmaz başarılara ulaşır, bu da doğru… Ama
kime karşı? Bize saldıracak olanlara
karşı! Bizim Müslüman coğrafya
olarak, her alanımızda, kendimizi
savunma hakkımızı iyi kullanmamız
gerekiyor, buna inançla konuşuyoruz
burada. Belki çok provokatif gelecek

ama şunu da söylemeden edemeyeceğim; şu anda Ortadoğu coğrafyasında herkes, İran’ın nükleer silaha
ulaşıp-ulaşmayacağını tartışıyor
doğru mu?
“Türkiye-Pakistan arasında
ortak bir komutanlığın
kurulması gerek”
Evet.
Bunun için neredeyse savaş çıkacak, İsrail, “ben onu vuracağım,
ben şunu vuracağım” deyip duruyor.
Hadi vur! Sonuçta bir şey olacak mı?
Olabilir de… Ama herkesin kaçırdığı
ana nokta 1959’da Fransa desteğiyle
Dimona Nükleer Santrali’nin kurulmasından çok kısa bir zaman sonrası… İsrail’e geçmişte cumhurbaşkanlığı yapmış Şimon Perez’in koordinasyonunda İsrail’in Fransa’dan

söyleşi

elde ettiği teknolojiyle üretilmiş 200
nükleer başlık… Bu coğrafyada bu
nükleer başlıklar. Ve nükleer başlıkların sahibi, bir türlü bu gerçeği kabul etmiyor! Herkesin bildiği bir sırrı
konuşuyoruz şu anda. Herkes biliyor,
kimse kabul etmiyor. Nedense, 200
nükleer başlığın kime ve ne biçimde
kullanılacağını da kimse tartışmıyor.
İsrail bugün, Ortadoğu’nun merkezinde büyük bir nükleer güçtür… O
zaman, Türkiye ile Pakistan’ın şöyle
bir ortak komutanlık kurma hakkı
doğuyor: “Türkiye-Pakistan Ortak
Nükleer Caydırıcılık Komutanlığı!”
Bakın, nükleer caydırıcılık dedik,
niye? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Birimizden birine, nükleer
saldırı gerçekleştiği zaman, birbirimizi savunacağız! 200 tane nükleer
başlığın olduğu Ortadoğu’da, İran’ın
uranyumu yüzde 65 zenginleşti diye
insanlar alarma geçiyor; tamam!
Peki beni niye alarma geçirmesin?
İsrail’de varolan 200 nükleer başlık
karşısında, ben Pakistan ile nükleer
caydırıcılık komutanlığı kuruyorsam,
bu benim suçum olabilir mi?
“Çin ve Rusya’nın elleri
ABD’nin ellerinden
daha temiz değil”
Bir de uluslararası konjonktürü
göz önünde bulundurarak; böyle
bir nükleer caydırıcılık paktının
ve askerî savunma paktının kurulmasının zaruretini yorumlayabilir
misiniz?
BMGK’nin beş üyesi tarafından
coğrafyamız diktatörlerin kolay yaşatıldığı ve Müslümanların kolay öldürüldüğü bir yer. Bazı siyasîler ayağa
kalkabilir ama Çin Halk Cumhuriyeti’nin eli, ABD’nin elinden daha
temiz değil. Rusya’nın eli ABD’nin
elinden daha temiz değil. Hepsi
birden Müslüman coğrafyaya karşı
zulmederek geliştiriyorlar kendi
işlerini. 2015’te Suriye’ye ordusuyla
inip, bir anda her tarafı dağıtan, dün
bile (3 Ocak) İdlib’te sivil insanların
su ihtiyacını karşılayan bir depoyu
bombalamayı kendine yediren Rusya ile Filistin’de Irak’ta 100 binlerce
Müslümanın ölmesine yol açan
ABD’nin arasında ne fark var? Küresel konjonktür, Müslümanların sırtını doğrudan milletine dayadığı siyasî
kadroların ortaya çıkmasını zaruri
hale getiriyor. Böyle bir zorunluluk
var! Doğu Türkistan’da Müslümanlar,
Türk oldukları için değil Müslüman
oldukları için soykırıma uğruyor.
Bunu çok iyi tarif etmemiz lâzım.
Buna karşılık kimsenin de sesi çıkmıyor. Niye? E bütün Müslüman
ülkelerin, şu veya bu şekilde Çin’e
borçları var… Borcu olmayanın da
büyük bir ticareti var.
Latin Amerika’ya kadar tüm
dünyayı kendisine bağladı Çin…
“Borç batağı diplomasisi” diyoruz
buna. Uzun uzun anlatmayayım.
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En son Nikaragua, Tayvan’ı tanıyordu, iki gün önce Çin büyükelçilik açtı tekrar orada.
Tabiî. Böyle bir durumla karşı
karşıyayız… Finansal sistemlerin
bile uyum sağlayacağı, birtakım yeni
yapılanmalara ihtiyacımız var. Tâ
2015’te Star’daki bir yazımda, “IŞİD
veya DAEŞ denilen örgüt Hıristiyan
âleminin bir sorunu değildir, Müslüman coğrafyanın sorunudur. Bırakın
buraya ABD, Rusya askerini yığmayın. Malezya, Pakistan, Endonezya,
Fas, Ürdün orduları bir araya gelsin,
bu örgüt yok edilecekse, Müslüman
coğrafyanın ordusu yok etsin.” dedim. Çünkü, benim coğrafyamda,
insanların huzurunu, demokrasisini
tehdit eden bütün örgütler, öncelikle
benim düşmanımdır. Ama nedense,
kendi ürettikleri problemleri çözme bahanesiyle, sürekli Müslüman
coğrafyanın güçlü devletlerine, “sen
kenarda dur biz halledeceğiz!” diyorlar. Niye? Biz halledemiyor muyuz
yani? Nitekim, Fırat Kalkanı Operasyonu’nda kora kor savaş veren şanlı
Türk Silahlı Kuvvetleri 4 bin teröristi
temizledi o coğrafyada. Teşekkür
aldık mı? Bir Batılı ülke, “teşekkürler” dedi mi?
Bilakis karşısında durdu…
Hani siz bunlarla savaşıyordunuz? Kayıkçı kavgası yapıyorsun
sen. Coğrafyayı çökertmek için orayı
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kullanıyorsun. Ben ise, 4 binini öldürüp çıkıyorum. Aramızdaki fark bu!
İsterler mi bir Müslüman ülkenin
orada harekât yapmasını? İstemez…
“Türkiye’nin dron, Pakistan’ın
balistik füze kabiliyeti”
Savunma birliğinden bahsederken, sadece savunmada kalmaması
gereken, ekonomik ve siyasî birlikteliğe de giden bir yoldan söz ediyoruz değil mi?
Tabiî. Tamamen özerk kalma
şartıyla… Ben siyasetin realitelerini
bilirim. Hayaller ve gerçekler arasında ciddi farklar vardır. Toplumların,
devletlerin üzerine çıkan bir şemsiyeden bahsetmiyoruz. Devletlerin,
kendi sistemleriyle, gönüllü olarak
katıldıkları bir sistemin oluşturulması esastır. Ve bu çerçevede baktığınız
zaman, yine savunma sanayiinden
başlayarak, çok ciddi sektörlerde ciddi entegrasyonlar olduğuna
inanıyorum. Çok ciddi… Mesela,
Türkiye’nin balistik füze kabiliyeti,
dron kabiliyetinin biraz gerisindeyse,
Pakistan’ın dron kabiliyeti yok balistik füze kabiliyeti yüksek ise burada
müthiş bir iş birliğinin imkânı doğuyor demektir.
Mesela Endonezya’nın yazılım
konusundaki gelişimi…
Evet, o yazılımlar belki de millî
muharip uçağımızın çok daha az
görünür olmasını sağlayabilecektir.
Bunu birlikte çalışmadan anlamamız
mümkün değil. Böyle… Bu mantaliteyi yavaş yavaş benimsememiz,
alternatif ekonomi programlarıyla
desteklememiz ve işbirliği ruhunu
zorlayıcı değil; imkân sağlayıcı bir
kimlik ile yükseltmemiz gerekiyor.
“Türkiye, Endonezya ve
Pakistan arasında
serbest ticaret anlaşması
kurulmalı”
Bilhassa onun için belirttim;
ekonomi gündemde, en çok sıkıntıyı da burada çekiyoruz. Bu devletlerin kendi arasında ticaret birliği
oluşturması, esaslar belirleyip tica-

ret yapması, dövize bağlılığı azaltması… Büyük bir potansiyel...
Bakınız, Türkiye 85, Endonezya
225, Pakistan ise 170 milyon nüfusa
sahip. Toplam nüfus, Avrupa Birliği’nin nüfusu… Sadece üç ülkeden
bahsettik. Serbest piyasa ekonomisine göre çalışan, ticareti seven üç
ülke… Pazar kapasitesini görebiliyor
musun? Bunların entegrasyonunu
sağlasan… Avrupa Birliği ve Rusya’nın peşinden koşturduğu “Avrasya
Ekonomik Birliği” falan gibi değil…
Türkiye, Endonezya ve Pakistan arasında sadece serbest ticaret anlaşmasını imzalamak bile bugünkü kazancın iki misline ulaşmanı sağlar. Bunları düşünmesi lâzım Türkiye’nin!
Geleceğe dönük alternatif plânlar
üretmeyen hiçbir devletin, geleceği
olmadığına inanıyorum. Varolan
cümleleri tekrarlaya, tekrarlaya batan
bir devleti yaşadım ben. Sovyetler
Birliği’ndeydim dağıldığı gün. Ne
demek istediğimi anladınız mı?
Evet… Son olarak, nükleer silah
sahibi ülkelerin dün (3 Ocak) yaptığı açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz?
Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra
ilk defa dehşet dengesi bu kadar bozuldu. Dünya şu an Ukrayna-Rusya,
Tayvan-Çin hattında nükleer dehşetle karşılaşmış durumda. Yâni,
orduların konvonsiyonel gücü çok
yüksek, tamam ama; bu çok yüksek
güce sahip ordular, önce taktik nükleer silahları, devamında da otomatik
olarak stratejik nükleer güçleri devreye sokabilir, bu işin nihayeti oraya
gidebilir. Nükleer silahların kullanılabileceğini, duyuyor ve görüyoruz.
Eğer çok meraklıysa herkes ellerindeki stokları yavaş yavaş, nükleer
hammaddesi haline getirebilirler.
Ama gördüğüm kadarıyla, nükleer
silahlara sahip devletler konumlarından memnun… O yüzden biraz önce
Pakistan-Türkiye caydırıcılık ortak
komutanlığından bahsettik.
Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.
Ben de teşekkür ederim.
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Erdoğan, Bennett-Bin Zayed Buluşmasında Gıyaben Bulundu

İlk Açık Ziyaret

Yasir Abdülaziz
Geçen
yıl Eylül
ayında
BAE ile
İsrail arasındaki
ilişkilerin
“normalleşmesi”nden
bu yana,
Naftali
Bennett
İsrail tarafının Başbakan düzeyindeki ilk
ziyareti kapsamında, iki körfez ülkesinin yetkilileriyle açık resmi ziyaret
gerçekleştirmek üzere Abu Dabi’ye
geldi. Öncesinde ise ilişkiler gizliydi
ve Birleşmiş Milletler kisvesi altında yürütülüyordu. Öte yandan Tel
Aviv'in Uluslararası Yenilenebilir
Enerji Ajansı'nın misyonu kapsamında 2015 yılında Abu Dabi'de açtığı
diplomatik ofisi bulunuyordu. Ofis,
Tel Aviv ve Abu Dabi hükümetleri
arasında, özellikle de İran’ın nükleer
programına ilişkin ortak anlayışların
benimsendiği bir köprü görevi görüyordu. Ancak bu ziyaret, bölgede
yaşanan değişiklikler ve çevrede
artan gerilimin ışığında, başka bir
etki ortaya koydu. Buna göre Tel
Aviv, Mısır'la imzalanan barış anlaşmasından, Körfez ve Fas arasındaki
normalleşmeye ve son olarak Ürdün
Vadi Aruba anlaşmasına varıncaya
kadar, uzun süredir şikayetçi olduğu
halk muhalefetine karşı rejimlerle
sıcak ilişkilere girerek çözüm bekleyen meselelerde daha öncü bir rol
bulmaya çalışmaktadır.
Kısa ama çok anlamlı açıklama
İsrail tarafının başbakanlık ofisi çekingen ve utangaç bir edayla
ziyaret hakkında kısa bir açıklama
yaptı. Bennett'in Abu Dabi'ye sıcak
karşılama için teşekkür ettiği ve
beklentisinin iki ülke halkı arasında barış ve anlayışın hâkim olduğu
ortak ilişkilerin kurulması yönünde
olduğu belirtilirken, ziyaret “tarihî”
diye nitelendirildi. Birleşik Arap
Emirlikleri’nin resmi haber ajansları
“hem Bennett hem de bin Zayed’in
özellikle tarım, gıda güvenliği, yenilenebilir enerji, ileri teknoloji, sağlık
ve karşılıklı çıkarları etkileyen diğer
hayati sektörlerde olmak üzere ikili
işbirliği ve bunları geliştirme yolları
aradıklarına” işaret etti. Ancak Birle-

Muhammed bin Zayed,
İsrail Başbakanı'nı Shati
Sarayı'nda ağırlarken
Filistin topraklarını işgal
eden İsrail’in bayrağının
dalgalandığı bir salonda
kabul etti. Toplamda
dört saat süren
görüşmenin iki saatinde
her iki lider basın ve
gözlemcilerden uzakta
baş başa görüştüler.
Gözlemcilere göre
bu kapalı toplantıda
Birleşik Arap EmirlikleriTürkiye ilişkileri ele
alındı. Özellikle de
Bin Zayed'in Ankara
ziyaretinden birkaç gün
sonra gelen Bennett'in
ziyareti, gözlemcilerin
söylediklerini doğrular
nitelikte.

şik Arap Emirlikleri’nin Tel Aviv ile
yaklaşık 1 trilyon dolarlık ekonomik
ortaklıklar kurmayı hedeflediğinden
bahsedilmedi. Öncesinde Birleşik
Arap Emirlikleri ekonomi bakanı
Abdullah Bin Tuk, Amerikan At-

lantik Kurulu tarafından düzenlenen sanal etkinlik sırasında yaptığı
konuşmada, ülkesinin önümüzdeki
10 yıl içerisinde mevcut ilişkileri geliştirmek amacıyla İsrail ile yaklaşık
1 trilyon dolarlık ekonomik ilişki
kurmayı hedeflediğini belirtmişti.
Öte yandan bir yıl içinde 700 milyon
dolar gibi ciddi bir tutarda petrol dışı

ticaret hacminin elde edildiğini ve bu
rakamın iki sistem arasındaki yatırım
hedefini tamamlamak için on yıl ve
daha fazlasının yeterli olacağı anlamına geldiğini vurgulamıştı.
Bununla birlikte hem konuk hem
de ve ev sahibi ülke tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında bir
hayal kırıklığı hali görülmektedir.

tercüme
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ekonomisine yeni kan ve yapmacık
lira krizine rağmen büyüyen Türkiye
ekonomisine yeni fırsatlar anlamına
geliyor.

Erdoğan, dengeler
oyununu Türk milleti
için imrenilecek
bir şekilde ustalıkla
yönetmiş, siyasetin
tarihin hatırlayacağı
tilkilerinden biri
olduğunu şüpheye
yer bırakmayacak
şekilde ispatlamıştır.
Tecrübesi, en az eforla
gol atmasına olanak
sağlamıştır. Erdoğan, Tel
Aviv'in, terörist milislerin
desteğiyle kara
sınırlarından ve Akdeniz
havzasındaki deniz
sınırlarından casuslar
sokup dedikodular
yayarak, ülke içerisinde
kendisi için düzenlediği
düşmanca ittifaklara
karşı sessiz kalmadı.

Gözlemciler, bunun Abu Dabi'nin
Ankara ile ilişkilerde 10 yıllık çıkmazı kırmak için Veliaht Prensin Türkiye ziyareti adımından kaynaklandığını vurgulamaktalar.
Bennett'in Abu Dabi ziyaretinin
zamanlamasının gösterdikleri
Kuşkusuz İran'ın nükleer programı, Naftali Bennett'in Abu Dabi ziyareti için önemli bir faktör olmuştur.
Belki de bölgede uygulanacak yeni
politikanın inşasında, iyi komşuluk
temelinde yeni İran-Körfez ilişkileri

düzenlemeyi ve Irak'ın İran ile olan
güçlü ilişkilerinden yararlanmayı
amaçlayan Bağdat zirvesi ve akabinde
gelen üst düzey Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi yetkililerin Tahran
ziyareti, bunun yanında Amerika'nın
İran ile Basra Körfezi'ndeki komşuları arasındaki sorunları çözme arzusu
İran'la daha sakin ilişkiler kurma
konusunda beklenen meyveleri
vermemiştir. Zira İran geçen yıllar
içerisinde oluşturduğu uzantılarına
güvenerek daha fazla nüfuz sahibi
olmayı arzulamakta ve Batı'nın devam eden yaptırımlarına rağmen son
birkaç yılda şiddeti giderek zirveye
taşımaktadır.
Ancak Birleşik Arap Emirlikleri’nin dış ilişkiler haritası, Tel Aviv’in
politikalarını belirleyenleri İran’ın
nükleer programından daha fazla endişeye sevk ediyor. Stratejik planlama
açısından Muhammed bin Zayed’in
Ankara’yı ziyaret etmesi, Cumhur-

başkanı Erdoğan ile görüşmesi ve
milyarlarca dolarlık yatırım sözü
vermesi, İsrail tarafındaki gözlemcileri endişelendirdi. Birleşik Arap
Emirlikleri milli güvenlik müsteşarı
Tahnun bin Zayed’in uçağı inmeden
bir hafta önce, İran Dışişleri Bakanı
Hüseyin Emir Abdullahyan “Birleşik
Arap Emirlikleri ile olan ilişkilerimizde yeni bir safhaya girmek üzereyiz.” açıklamasında bulundu.
Bu açıklama da Tel Aviv’i endişeye
sevk etti. Tel Aviv'i endişelendiren bu
açıklama, ilk etapta doğrudan İran ile
alakalı değil, daha ziyade bu ilişkinin
Muhammed bin Zayed'in Ankara
ziyaretiyle bağlantılı olmasıyla alakalı. Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve
Türkiye arasında geçen Kasım ayında
imzalanan ve Abu Dabi ile Akdeniz
arasındaki ticaret yollarını yirmi
günden bir haftaya indirecek olan
ticaret işbirliği anlaşmasını da denkleme koyarsak, bu durum Türkiye’ye

Erdoğan Shati Sarayı'nda
yerini aldı
Muhammed bin Zayed, İsrail Başbakanı'nı Shati Sarayı'nda ağırlarken
Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in bayrağının dalgalandığı bir salonda kabul etti. Toplamda dört saat
süren görüşmenin iki saatinde her iki
lider basın ve gözlemcilerden uzakta
baş başa görüştüler. Gözlemcilere
göre bu kapalı toplantıda Birleşik
Arap Emirlikleri-Türkiye ilişkileri ele
alındı. Özellikle de Bin Zayed'in Ankara ziyaretinden birkaç gün sonra
gelen Bennett'in ziyareti, gözlemcilerin söylediklerini doğrular nitelikte.
Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı
Sarayı'nda BAE’ye karşı ne güven
vardı, ne sevgi. Fakat yıllarca süren düşmanlık, mutlak suçlamalar,
planlanmış entrikalar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Veliaht
Prensi Muhammed bin Zayed'i sıcak
karşılamasıyla ortadan kalktı. İstanbul Boğazı'na yönelen yatırımlar bölgeye yeni bir görünüm kazandırıyor;
bazılarının tecritten çıktığını ve yatırıma dönüştüğünü gösteriyordu.
Erdoğan, Tel Aviv ve bölgedeki
diğer rakiplerine karşı denklemi değiştirdi. Bölgenin liderliği için rakibi
olarak görülen BAE’yi bu açıdan devreden çıkarırken en büyük rakibine
bağlılığı şüphe götürmez bir gerçek
olan bir müttefiki de kazanmış oldu.
Kahire, ilişkilerin ve adımların çoğunun koordine edildiği bir başkent
haline geldi. Öyle yahut böyle Erdoğan Körfez’i kendine çekti. Erdoğan,
muhalifleri susturmak ve Tel Aviv
stratejilerinin önüne geçmek ve bölgedeki liderliğini tahkim etmek için
cini bir kez daha şişesinden çıkardı.
Erdoğan, dengeler oyununu
ustalıkla yönetiyor
Erdoğan, dengeler oyununu Türk
milleti için imrenilecek bir şekilde
ustalıkla yönetmiş, siyasetin tarihin
hatırlayacağı tilkilerinden biri olduğunu şüpheye yer bırakmayacak
şekilde ispatlamıştır. Tecrübesi, en
az eforla gol atmasına olanak sağlamıştır. Erdoğan, Tel Aviv'in, terörist
milislerin desteğiyle kara sınırlarından ve Akdeniz havzasındaki deniz
sınırlarından casuslar sokup dedikodular yayarak, ülke içerisinde kendisi
için düzenlediği düşmanca ittifaklara
karşı sessiz kalmadı. Türkiye tüm
plânları bozmakla kalmadı, aynı zamanda savunmadan taarruza geçerek
Tel Aviv’in liderlik iddiasının da önüne geçti. Bin Zayed'in Ankara ziyareti
Tel Aviv için bir korku meydana
çıkarırken ve Erdoğan'ı Bennett-Ben
Zayed toplantısında gıyaben bulunan
kişi haline getirdi.
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KATAR-TÜRKIYE
ILE BAE ARASINDA
AFGANISTAN
REKABETI

Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçmesiyle havaalanlarının
işletmeciliği konusu halen belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik
içerisinde ise farklı rekabet ortamları açığa çıkmış durumda.
Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçmesiyle havaalanlarının
işletmeciliği konusu halen belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik
içerisinde ise farklı rekabet ortamları açığa çıkmış durumda.
Son olarak Anadolu Ajansı
tarafından servis edilen haberde,
Taliban yönetiminin havaalanlarının işletilmesi konusunda Türkiye
ve Katar ile ön anlaşmaya vardığı
öne sürülmüştü.
Ancak Afganistan Ulaştırma ve
Sivil Havacılık Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Katar'dan teknik
ekiplerin kısa bir süre önce Kabil'e
geldikleri, burada bir toplantı
düzenlendiğini ancak herhangi bir
anlaşmaya varılmadığı açıklanmıştı.
Birleşik Arap Emirlikleri de
sürece dahil oldu
Öte yandan Taliban yönetiminin Türkiye-Katar ile anlaştığı

iddiaları gündemdeyken 28 Aralık'ta BAE'den bir heyet başkent
Kabil'e bir ziyaret gerçekleştirdi.
Bu ziyaretle birlikte BAE'nin
Türkiye ve Katar'a Afganistan'daki
havaalanlarını işletme konusunda
rakip olacağı ifade edildi.
"Taliban yönetimi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin
teklifi ile ilgileniyor"
Diğer yandan Taliban yönetiminin Katar ve Türkiye ile havaalanları konusunu görüşmeye
devam ederken, BAE'nin kendisine getirdiği teklifle de yakından
ilgilendiği belirtiliyor.
Bölgeden haber aktarımı yapan
gazeteci Sami Yusufzay, Taliban
kaynaklarına dayandırdığı haberinde BAE'nin Afganistan'daki
havaalanlarıyla yakından ilgilendiğini aktarıyor. Yusufzay ayrıca,
Taliban'ın BAE'nin son teklifini
beklediğini de ifade etti.
Afganistan genelinde 24 havaalanı bulunuyor. Bunlardan Kabil,
Belh, Herat, Kandahar ve Host
vilayetlerindekiler uluslararası
uçuşlar için inşa edilirken, diğer
vilayetlerdeki havaalanları iç hat
uçuşları için kullanılıyor.

ABD, IRAK’I HARABEYE DÖNDÜRÜP GITTI!

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD öncülüğündeki DEAŞ
karşıtı uluslararası koalisyonun
savaş görevinin sona erdiğini, tüm
güçlerinin ve savaş teçhizatının
ülkeden çıkışının tamamlandığını
belirtti.
Başbakan Kazımi, yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyonun
görevinin artık ABD ile Irak arasında stratejik diyalog görüşmelerinin
çıktılarına göre yalnızca destek ve
tavsiye ile sınırlı olduğunu ifade etti.
Kazımi, uluslararası koalisyonun
savaş görevinin sona erdiğini, tüm
güçlerinin ve savaş teçhizatının
Irak'tan çıkışının tamamlandığını
söyledi.
DEAŞ ile mücadelede koalisyon
komutanlığına, koalisyondaki ülkeler ile komşu ve müttefik ülkelere
teşekkür eden Kazımi, Irak güçlerinin, halkını korumak için hazır

olduğunu vurguladı.
DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın
Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük
illerinin bir kısmını ele geçirmiş,
söz konusu bölgeler yıllar içinde
örgütten geri alınmıştı.
ABD öncülüğündeki DEAŞ
koalisyon, 2014 yılından itibaren lojistik, istihbarat ve hava saldırılarıyla Irak güçlerine destek vermiş, yer
yer sivilleri hedef alıp bazı yerlerde
Müslümanları katliama uğratmıştı.
Bağdat ve Washington yönetimleri, temmuz ayında Irak'taki uluslararası koalisyon güçlerine bağlı
muharip kuvvetlerin yıl sonuna
kadar ülkeden çekilmesi konusunda
anlaşmıştı.
Koalisyon ve Irak, 9 Aralık'ta koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona erdiğini ve çekildiğini
duyurmuştu.
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Türkiye, Yeni Bir Sürece Giriyor
Carlos (S. Muhammed)
Bugün milâdî takvime göre 2022
yılının ilk günü, 2021 yılında tüm
dünyada salgının etkisi hissedildi.
Zor bir seneyi geride bıraktık. Fransa’da ise şartlar hükümetin sürekli
yanlış yapmasından dolayı daha zordu. Bilhassa salgın ve aşı meselesinde
büyük sıkıntılar yaşandı, yaşanmaya
da devam ediyor.
Türkiye, tarihî olarak çok ehemmiyetli bir ülke. Halkı saygıyı hak
ediyor, mücadeleci insanlar. Devlet
de tekrar eski günlerine dönmeye
başlıyor. Önceden bağımsız olan
ülke, II. Dünya Savaşı’nın ardından
ABD’ye bağımlı hâle geldi. Türkiye,
NATO’nun ABD’den sonra en büyük
ve en güçlü ordusuna sahip; buna
rağmen son yıllarda NATO, Türkiye
hükümetini alaşağı etmek için elinden geleni yapıyor. Zor şartlara karşı
mücadele etmeyi bilen Türk halkı ve
Türkiye’de yaşayan diğer etnik unsurlar buna karşı da mücadele edecektir.
Tüm halk, birlikte Türkiye’yi layık
olduğu yere getirecektir.
Amerikan ajanı Gülenistler, darbe teşebbüsünde bulundular, başta
ekonomi olmak üzere birçok alanda
sabotajlar yaptılar; fakat başarılı olamadılar. Ekonomideki sıkıntılar devam ediyor. Erdoğan, emperyalizme
karşı mücadelesini çeşitli sahalarda
sürdürüyor. Rusya’dan taktik silahlar
alarak ilk kez Rusya’dan silah alan
NATO üyesi devlet olarak tarihe geçti Türkiye. Bağımsız bir devlet olarak
istediği ülkeden silah alabileceğini
gösterdi. Bu tavır da düşmanı son
derece kızdırdı.
Çok önemli bir geçmişe, bir imparatorluk tarihine sahip olan, çok

12 Ocak
1992 - Cezayir’de
iç savaş, 80 bin kişi
hayatını kaybetti.

geniş bir coğrafyaya hükmeden bir
devletin halkları nasıl sömürgeleştirilebilir? Osmanlı İmparatorluğu’nun
şartlar ve zorunluluklar dolayısıyla
çekildiği bölgelerdeki tüm topraklar
Batılı devletler tarafından sömürgeleştirildi, müstemleke hâline getirildi,
kukla rejimler kuruldu. Türkiye de
senelerce yanlış ellerde, emperyalizme hizmet eden politikalarla yönetildi. Bugüne kadar hayatta kalmayı
başaran ve hâlâ devletin başında
olan Erdoğan’ın bu politikalara ve
emperyalistlere karşı tavrı sebebiyle
kendisine büyük ümitler bağlanıyor.
Son günlerde ise Türkiye, ekonomik
problemlerin çözülmesini bekliyor. Elbette bunun yanında birçok
yeniliğe ihtiyacı var Türkiye’nin.
Kürt meselesi, ülkedeki tüm siyasî
mahkûmların serbest bırakılması gibi
meseleler… Bunlarla birlikte oluşan
yeni şartlara nazaran yeni bir sürece
adım atılması gerekiyor.
Allah, Filistin topraklarını işgal
eden düşmana ve mukaddes topraklarımızı elinde tutan münafıklara
karşı bizim yanımızda. Bunu asla
unutmamalıyız. Filistin topraklarında mücadele devam ederken daha
önce bulunduğum Yemen’de de savaş
sürüyor. Her zaman Filistin davasının yanında olan Yemenlileri ve bu
ülkede geçirdiğim zamanı asla unutamam. Suudiler Yemen’i kendilerine
yönelik tehdit olarak gördükleri için
ülkenin bir kısmında hâkimiyeti elinde bulundurmak istiyor. Mukaddes
topraklarında, vaktinde İngilizlerin
desteğiyle bölgeyi ele geçiren Suudi
münafıkların elinden kurtarılması
ve buraların gerçek Müslümanların
hâkimiyeti altında olması, Suriye’de
savaşın sona erdirilip barışın tesis

Bugüne kadar hayatta
kalmayı başaran ve
hâlâ devletin başında
olan Erdoğan’ın
bu politikalara ve
emperyalistlere
karşı tavrı sebebiyle
kendisine büyük
ümitler bağlanıyor. Son
günlerde ise Türkiye,
ekonomik problemlerin
çözülmesini bekliyor.
Elbette bunun yanında
birçok yeniliğe ihtiyacı
var... Bunlarla birlikte
oluşan yeni şartlara
nazaran yeni bir sürece
adım atılması gerekiyor.

edilmesi, Irak’ta karışıklığın son bulması gerekiyor. Tüm bunları sağlayabilecek tek güç Türkiye bu yüzden
içerideki sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor.
27 senedir cezaevinde olmama
rağmen asla ümitsizliğe kapılmadım.
Zaferin bizim olacağından eminim.
Tecrübelerimi Bolivarcı hükümet ile
paylaşabilmek için ülkeme dönmeyi çok istiyorum. Cumhurbaşkanı
Erdoğan da, Siyonistlerin ve emperyalistlerin hedef tahtasına koyduğu
Venezüella hükümetini ve halkını
destekliyor. Bu destek çok ehemmiyetli çünkü Venezüella ile Türkiye

arasında tarihî bir bağ olmadığı gibi
Venezüella’da yaşayan Türk sayısı da
çok az.
Öte yandan Latin Amerika’da
enteresan gelişmeler de oluyor. Nikaragua ile Çin arasında ilişkiler
yeniden tesis ediliyor. 1990’larda Çin
Halk Cumhuriyeti yerine Tayvan’ı
tanıyan Nikaragua’nın seçimlerden
sonra Tayvan ile diplomatik ilişkilerinin kesmesinin ardından Çin Halk
Cumhuriyeti ülkede yeniden büyükelçilik açtı. Nikaragua’nın Tayvan
ile diplomatik ilişkilerini sürdürmesi
eski yönetimin kararıydı. Yeni Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega
ise Tayvan ile diplomatik ilişkileri
keserek Çin’i tercih etti. Aslında bu
bir sorun değil, hatta önemli bir
haber; fakat Latin Amerika’da iki
tip siyasî düşünce olduğunun görülmesi açısından ehemmiyetli. Latin
Amerika ülkelerinde emperyalistler
adına iş yapan hainler ile ülkesinin ve
halkının menfaatini düşünen gerçek
vatanseverler arasında bir iktidar
mücadelesi var.
Venezüella’da gerçekleşen Bolivarcı devrim ve şu an Venezüella’nın
yaşadıkları herkes için bir misal teşkil
etmeli. Dünyanın en zengin ülkesi olmasına rağmen Venezüella’da
sefalet kol geziyor. Venezüella gibi
emperyalizmin hedefinde olan Küba
da, Türkiye’nin yaptığı gibi salgın ile
mücadele konusunda Venezüella’ya
yardımcı oluyor, doktor ve aşı desteği
veriyor. 1 Ocak 2022, Küba devriminin de 63. yıldönümü. 1 Ocak
1959’da Küba’da devrimin gerçekleştirildiği günü hatırlıyorum. Küba
aslında çok fakir bir ülke. ABD’nin
güneyinde yer alan bu ada ülkesinde
devrimci rejim hayatta kalabilmeyi
başardı. Son derece zor ekonomik
şartlara sahip olan ülkeye yönelik
Amerikan saldırganlığı devam ediyor. Obama döneminde bir yumuşama süreci yaşanmış ve Obama Küba’yı devrim sonrasında ziyaret eden
ilk Amerikan başkanı olmuştu; fakat
şimdi yine Kübalılar için sıkıntılı bir
dönem yaşanıyor.
İnanıyorum ki, Siyonist ve emperyalist ajanı olmayan hükümetler
vermiş oldukları savaştan galip çıkacaklar.
Ayrıca avukatlarıma da bir parantez açmak istiyorum. Savaş sadece
devletlere karşı yapılmıyor. Avukatım
Isabelle Coutant Peyre de ekonomik
olarak savaş açılan kişilerden. Bu
vesileyle Türkiye’deki avukatlarım da
dahil tüm avukatlarıma da selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum.
Allahü Ekber!
01.01.2022

BÜYÜK DOĞU
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ASKERÎ BİRLİĞİNE DOĞRU!
ABD, Ortadoğu’dan elini eteğini çekerken, Rusya’ya karşı Ukrayna’yı, Çin’e karşı da Tayvan’ı öne atıp, cesaretlendiriyor.
Afganistan’da Taliban’dan tokat yiyen, Irak’tan çekilen ABD, gözünü Pasifik’e çevirmiş durumda.
Türkiye ise dört bir yanında tabir yerindeyse sırtlanlar tarafından kuşatılmış hâlde. Türkiye birçok denklemde
Haçlı-Siyonistlerle mücadelesini sürdürürken, yeni bir askerî birliğe ihtiyaç duyuyor. Hem caydırıcılığı
hem de taarruza geçmesi gerektiği takdirde muvaffak olabilmesi için “Büyük Doğu Askerî Birliği”ni inşa etmeli.

TÜRKIYE-PAKISTAN VE ENDONEZYA’DAN
DENIAZLATI IŞBIRLIĞI

ASELSAN, Pakistan Deniz
Kuvvetleri Khalid sınıfı (AGOSTA 90B) denizaltılarının yarı
ömür modernizasyonu projesi
kapsamında modernize edilen
denizaltılarına ZARGANA Denizaltılar için Torpido Karşı Tedbir
Sistemi (TKAS) entegrasyonu
üzerinde çalışıyordu. Sistemin
fabrika kabul testleri Pakistan
Ataşesi, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi ve Ana
Yüklenici STM yetkililerinin katılımları ile tamamlandı.
ZARGANA; Lançer Sistemi,
Karar Destek Sistemi ve ZOKA
Akustik Aldatıcı/Karıştırıcı alt

sistemlerini barındıran bir torpido karşı tedbir sistemidir. ZARGANA, 2019 ve 2020 yıllarında
Endonezya Deniz Kuvvetleri’ne
teslim edilerek ilk defa yurt dışı
pazarına açılmıştı.
Pakistan Deniz Kuvvetleri, 3
adet Khalid sınıfı havadan bağımsız tahrikli denizaltılarının
yarı ömür modernizasyonu için
350 milyon dolarlık bir sözleşmeyi imzalamıştı.
Entegrasyonların tamamlanmasıyla beraber ZARGANA’nın
Pakistan ve Endonezya’daki diğer
denizaltılara tedariğinin de önü
açılacak.

MALEZYA
TÜRKIYE İLİŞKİLERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Aralık 2019’da Malezya’ya
gitmişti. Kuala Lumpur’da düzenlenen KLSummit 2019 zirvesinde,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir
Mohamad 17 anlaşmaya imza atmıştı.

PAKISTAN
BABÜR1B’NIN
MENZILINI ARTIRDI!
Pakistan ordusu, menzili artırılan
seyir füzesi Babür-1B'yi başarıyla test
ettiğini duyurdu.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler
Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada,
Babür-1B füzesinin kara ve denizlerdeki hedefleri yüksek doğruluk oranıyla
vurabildiği belirtilerek, Pakistan’ın stratejik caydırıcılığını artıracağına işaret
edildi.
Açıklamada, füzenin menzilinin ne
kadar artırıldığına dair bir bilgiye yer
verilmedi. Füzenin ilk versiyonu olan
Babür, 700 kilometre menzile sahip.
Pakistan’ın bu açıklaması, 18 Aralık’ta Hindistan ordusunun, nükleer
başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü
füze sistemi "Agni P'yi" test ettiğini
duyurmasının ardından geldi. Menzili
1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü
füze Agni P nükleer başlık taşıyabiliyor.

İstanbul Denizcilik A.Ş. ve
Bousteat Tersanesi arasında “Çok
Maksatlı Destek Gemisi (MRSS)”
projesine ortak işbirliği ile teklif verilmesine yönelik gizlilik anlaşması
imzalandı.
İstanbul Denizcilik ve 9 alt yüklenici firmadan oluşan KITeMM Konsorsiyumu arasında Malezya’daki “Gemi
İnşa Onarım ve Bakım” projelerinde
işbirliği anlaşması imzalanmasına
yönelik iyi niyet anlaşması imzalandı.
İstanbul Denizcilik ile Kuala Lumpur
Üniversitesi, Teknoloji Birikim Kurumu
(TDA) ve SEFT Ship Design arasında

TUSAŞ ILE
PTDI ARASINDA
MUTABAKAT ZAPT

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TU
nezya’nın en büyük havacılık şirketi PTDI (
Indonesia) ile bir mutabakat zaptı (MoU) imz
Aerospace (PTDI), halihazırda Endonezya’nın
şirketi olma özelliğine sahip. PTDI tarafından
Deniz Karakol Uçağı (MPA) şirket için bir guru
ya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından anlaşmay
lamada PTDI ve TUSAŞ arasındaki zaptın PTDI
N-219 Nurtanio hizmet uçağı üretiminin genişletil
nu; Türk CN235 filosunun ömürlerinin uzatılmasın
ceği not edildi. Endonezya’nın, Türk Savunma Sana
nezya’nın Türk savunma sanayii ürünlerine olan ilg
gün giderek artıyor. Endonezya geçtiğimiz yıllarda
ZOKA Akustik Torpido Karşı Tedbir Karıştırıcı ve
siparişi vermişti.FNSS tarafından geliştirilen KAP
ZARGANA Denizaltılar için Torpido Karşı Ted
Kara Gözetleme Radarı, halihazırda Endonezya
kullanılan bazı Türk savunma sanayii ürünler
yor. Endonezya, TUSAŞ üretimi ANKA Or
Dayanım (MALE) sınıfı İHA ile ASELS
KORKUT Kundağı Motorlu Alçak İr
Savunma Top Sistemi’ne yoğun ilg
riyor.

“Yerel Çok Maksatlı Karakol Gemisi
Dizaynı” geliştirilmesine yönelik işbirliği
anlaşması imzalandı.
HAVELSAN ve BHIC ADT firması
arasında Malezya Deniz Kuvvetleri
gemileri için “Savaş Yönetim Sistemi
Yazılımı” ve sistemin entegrasyonu
alanında (modernizasyon ve yeni platform üretimi) ortak çalışma anlaşması
imzalandı.
HAVELSAN ve BIT firması arasında Malezya Kara Kuvvetleri “Siber
Savunma Taktik Operasyon Merkezi”
projesi için iyi niyet anlaşması imzalandı.

TUYAR ile Silterra firmaları arasında “Mikroçip Üretimi” konusunda
iyi niyet anlaşması imzalandı.
Yonga Teknoloji ile Silterra firmaları arasında “Mikroçip Üretimi”
konusunda iyi niyet anlaşması imzalandı.
NUROL Makina ve Nadi Corp.
firmaları arasında “Kara Araçları
Üretimi” konusunda iyi niyet anlaşması imzalandı.
BAYKAR Makina A.Ş. ile TEGAC
firmaları arasında insansız hava aracı (İHA) üretimi geliştirilmesine yönelik iyi niyet anlaşması imzalandı.

MILLÎ MUHARIP UÇAĞI IÇIN
PAKISTAN
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VE AZERBAYCAN ILE ANLAŞMA
Türkiye'nin Milli Muharip Savaş
Uçağı'nın üretimi için Pakistan ve
Azerbaycan'la anlaşmak üzere.
Eurasian Times'ta yer alan bir
makalede, 'ABD ile yıpranmış bağların ortasında, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde
bağımsız bir politika izlemek isteyen Türkiye, yerli olarak geliştirilen
beşinci nesil savaş uçakları üzerinde
çalışıyor. Bu çalışmanın bir parçası
olarak Ankara, müttefikleri Azerbaycan ve Pakistan ile iş birliğine
bakıyor.' ifadeleri kullanıldı.
Mevzubahis makalede muharip
uçağa Azerbaycan, Pakistan, Katar,
Malezya, Endonezya gibi ülkelerin
ilgi gösterdiği yazıyor.
Turkish Fighter X
yahut Millî Muharip Uçağı
TUSAŞ MMU (Milli Muharip

Uçak), İngilizce adıyla: TAI TF-X
(Turkish Fighter X), TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı beşinci
nesil jet muharip uçak projesidir.
5. Nesil savaş uçakları sınıfında,
sahip olacağı aviyoniklerle ve radar
dalgalarını sönümleme özelliğine
sahip kompozit malzemelerden üretilecek, radarda düşük görünürlüklü
bir gövde tasarımına sahip olması
amaçlanıyor.
TF-X'in 2011 yılı itibarıyla TUSAŞ tarafından kavramsal tasarım
aşaması başlatılmış olup kavramsal
tasarım çalışmaları 29 Eylül 2013'te
tamamlanmıştır.
Turkish Fighter X’in ilk uçuşu
2025’de yapılacak; hizmete giriş
tarihi ise 2028.

Ş ILE
ASINDA
AT ZAPTI

y Sanayii (TUSAŞ), Endoşirketi PTDI (PT Dirgantara
tı (MoU) imzaladı. Indonesian
ndonezya’nın en büyük havacılık
DI tarafından üretilen CN235-220
için bir gurur kaynağı. Endonezdan anlaşmaya ilişkin yapılan açıkzaptın PTDI tarafından geliştirilen
nin genişletilmesi ve modernizasyon uzatılmasına dair iş birliğine gidileavunma Sanayi’ne ilgisiEndoerine olan ilgisi ise her geçen
ğimiz yıllarda ASELSAN’dan
Karıştırıcı ve Aldatıcı sistemi
liştirilen KAPLAN Orta Sınıf Tank,
do Karşı Tedbir Sistemi ve ACAR
da Endonezya Ordusu tarafından
nayii ürünleri arasında bulunumi ANKA Orta İrtifa – Uzun
HA ile ASELSAN üretimi
torlu Alçak İrtifa Hava
’ne yoğun ilgi göste-

araunda

rimi”
mza-

rp.
rı
laş-

EGAC
a arayöneı.

KATAR ILE TÜRKIYE ARASINDAKI ILIŞKI SON YILLARDA IYICE DERINLEŞTI
Katar ile Türkiye arasındaki ilişki 2014’ten
bu yana bir hayli gelişti. Birçok alanda, ortak
hareket eden iki ülke arasındaki münasebet
askerî alana da yansıdı. İkili, 19 Aralık 2014’te,
“Askerî eğitim, savunma sanayi ile Katar
topraklarında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
konuşlandırılması konusunda işbirliği”ne dair
bir anlaşma imzalamıştı.
Anlaşmanın maddelerinden öne çıkanlar:
Taraflar anlaşmanın uygulanması amacıyla
birbirlerine liman, havalimanı, hava sahası
kullanma, topraklarında kuvvet konuşlandırma

ve tesis, kamp, birim, kuruluş ve askeri
tesislerinden yararlanma izni verirler.
İkili, bilgi değişimi, lojistik alanında işbirliği
yapılması, insani yardım sağlanması,
personel ve askeri ekipman takası ve
savunma sanayi alanında işbirliği yapılabilir.
Taraflar birbirlerinin askeri kurumlarında
danışman personel görevlendirebilirler.
Herhangi bir anlaşmazlık ortaya çıktığı takdirde,
bu anlaşmazlık istişare ve müzakerelerle
çözülür. Bir yerel veya uluslararası
mahkemeye ya da üçüncü tarafa başvurulamaz.

TÜRKIYE, SOMALI ASKERLERINI
EĞITIP SILAHLANDIRIYOR
Somali Savunmadan Sorumlu
Devlet Bakanı Muhammed Ali
Haga VOA Somali Servisi’ne bir
röportaj verdi. Haga, Türkiye’nin
son dönemde Somali ordusuna
silah sağladığını, Erdoğan hükümetinin başkent Mogadişu’daki
Türk askerî eğitim kampından
mezun olan askerlere teçhizat
sağladığını ifâde etti.
Haga, 400’ün üzerinde askere,
Somali’ye kısmi BM ambargosu
altında izin verilen hafif silahlar
ve makineli tüfekler verildiğini
söyledi. Somali belirli ağır silahları ithal edemiyor.
Türk medyası, Somali’ye verilen silahların Türk yapımı MPT76 olduğunu bildirdi. Haga da bu
bilgiyi doğruladı.
Haga, “Türk yapımı tüfeklerle
teçhizatlandırıldılar. Askerler eğitime geldiğinde silahları yoktu,
Türkiye onlara teçhizat sağladı ve
Türkiye kampta eğitim alan her
bir askeri teçhizatlandırma sözü
verdi” dedi.
Türkiye’nin Somali askerlerini silahlandırma taahhüdünün,
Somali ordusunun zorlu bir geçiş
süreci döneminde olduğu bir zamana denk gelmesi bakımından
Mogadişu’ya önemli bir destek

sağlayacağı belirtiliyor. Somali
ordusu, eğitim süreci, Afrika Birliği güçlerinden yetkiyi devralma,
hükümeti savunma ve El-Şabab’la mücadele gibi işlerin hepsini
aynı anda yapma zorluğuyla karşı
karşıya bulunuyor.
Türkiye, Somali ile yaptığı ‘Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması' çerçevesinde ilk askeri üssünü
2016’da Somali'de kurmuştu.
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Latin Amerika’da Düşünce Dünyası
Mustafa Kökmen
Bilhassa Ortaçağ’ın sonlarında ve sonrasında Avrupa’da
neşvünema bulan fikirler, yavaş
yavaş tüm dünyayı etkisi altına
başlamıştır. Etki ettiği bölgelerden biri de yine Avrupa adamının çizmesi altında çiğnenen
Latin Amerika bölgesidir. Esasında kendine has bir medeniyetin inşa edildiği Latin Amerika'daki düşünsel perspektif
Kolomb öncesi uygarlıkların mitolojilerine dayanır. Mitoslarda
varlığın kökeni, hayatın mânâsı
ve insanın dünya ile bağlantısı
üzerine düşünceler kaynaklarda
karşımıza çıkmaktadır. Bu zengin düşünce tarihinde Aztekler
ve Mayalar önemli bir yer tutar.
Kolomb öncesi Orta Amerika’sındaki kültürler arasında
Maya medeniyeti en etkileyici
olanıdır. Maya medeniyetinin
diğer medeniyetler üzerinde,
bilhassa Aztekler üzerindeki
tesiri büyüktür. Hatta, Mayaların Azteklere tesiri Yunanlıların
Romalılar üzerindeki tesiri ile
karşılaştırılmıştır. Milattan sonra
birinci bin yıl boyunca Mayalar,
sanat, heykelcilik, mimarlık, matematik, gökbilim ve eğitim gibi
alanlarda ilerlemişlerdir. Bugün
bilinenin aksine birçok çalışma
ilk defa Avrupa’da değil, Latin
Amerika bölgesindeki uygarlıklarda ortaya çıkmıştır. Mayalar,
sahip oldukları bu saygınlıkları
özellikle fikrî düzeydeki başarılarına borçludurlar. Gökbilim
çalışmaları, keşifleri, zaman
hesaplamaları, takvimleri, görsel
çizimleri aynı çağda Avrupa ile
mukayese edildiğinde çok daha
ileridedir. Bunlardan en önemlilerinden biri olarak Quirigua'daki bir dikili taşa yazdıkları
yazıtlar karşımıza çıkmaktadır.
Aztekler ise 1519'da İspanyol
istilacılar geldiğinde Meksika'da yaşıyorlardı. Etki alanları
Atlantik'ten Pasifik'e, kuzeydeki
bozkırlardan Guatemala'ya kadar uzanmaktaydı. Aztek tarihi
yazılı eserlerden ve kendi el yazmalarından öğrenilebilmektedir.
Her ne kadar savaşlar yüzünden
çok zarar görmüş olsalar da
Aztekler için savaş tanrılara
hizmet etmek anlamını taşımaktadır. Savaş, dış siyaset alanında
toplumun gereksinimi olmasının
yanında asıl amacı rahiplere dinî

mânâda bir sunum yapmaktır.
Elbette Latin Amerika bölgesinin köklü tarihi ve kültürü
büyük oranda geçmişlerinden
gelmektedir; fakat tüm dünyanın
olduğu gibi Latin Amerika da
Avrupa merkezli modern dönem
dünya düzeninden ve değişiminden fazlasıyla etkilenmiştir. Avrupa skolastik düşünce anlayışının da, yerlilerin bir ruhunun
ve varlığının olmadığını iddia
etmesinin kolonyal dönemde
gerçekleşen istilalar üzerinde
büyük etkiye sahip olduğunu
belirtelim.
Latin Amerika kıtasının bağımsızlık savaşçısı olarak bilinen
"El Libertador" (Kurtarıcı) unvanlı Simon Bolivar, Avrupa’dan
yayılan düşünce akımlarından
etkilenmiştir. Hume, Locke,
Hobbes, Spinoza, Montesquie,
Voltaire ve Rousseau gibi filozofların fikirlerinden etkilenen
Bolivar’da, en fazla Rousseau
ve Montesquie tesiri görülür.
Venezuela için Cumhuriyetçi
yönetim anlayışını benimsemesi,
halk egemenliği, güçler ayrılığı
ve özgürlükler üzerine yaptığı konuşmalar ile yazıları bu
etkinin bir göstergesi niteliğindedir. “Aydınlanma”cı fikirler ile
dünyaya bakan Bolivar, Amerika
ve Avrupa'da bir devrimciler
çağının yaşanacağını, cumhuriyetçi hükümet sistemleri ile diğer yönetim sistemleri arasında
mücadelelerin ortaya çıkacağını
belirtmişti. Bolivar’da, özgürlük kavramına atfettiği değer
bakımından ise Jeremy Bentham
etkisi görülür.
Aydınlanma dönemi sonrası Latin Amerika'da özellikle
Pozitivist fikir akımının ön
plana çıktığı görülmektedir.

Özellikle Brezilya'da Miguel
Lemos ve Benjamin Konstant
ile Pozitivist düşünce hareket
alanı bulmuştur. Ayrıca Buenos
Aires’te 1800'lü yılların başında
Kant Kurumu’nun (Kant'çılar)
kurulması ile bu süreç devam etmiştir. Latin Amerika bölgesinde
edebiyat, felsefe, sanat, bilim ve
diğer birçok alandaki gelişmeler
kuşkusuz ki Avrupa etkisi altındadır. Hümanizma, Rönesans,
Aydınlanma, Pozitivist düşünce
kıtada farklı fikir insanları tarafından tartışılmıştır. Zengin bir
miras ve tarihe sahip Latin Amerika bölgesinde bu fikir akımları,
bölgenin zenginliğiyle desteklenen katkılarla geliştirilmiştir.
Latin Amerika ülkelerinin
bağımsızlıklarını kazanmasında
da Avrupa merkezli fikir akımlarının etkisi olmuştur. Bölgedeki büyük dönüşüm, Fransız
ihtilalinin getirdiği düşüncelerle
doğru orantılı ilerlemiştir. O
dönemde Osmanlı Devleti'ni de
etkilemiş olan bu gelişmeler yeni
dünyada oluşan devlet profilleri,
halk yapıları gibi birçok temel
paradigmayı etkilemiştir. Latin
Amerika, onlarca kez devrimlere, direnişlere, darbelere ve
bağımsızlık savaşlarına şahit
olmuştur. Elbette bunun tek
sebebi Avrupa merkezli düşünce
akımlarıdır demek de doğru
değildir.
Yerli halklara dayatılan dil ve
din baskısı Latin Amerika sosyolojisinin bugünkü hâle gelmesinde son derece etkili olmuştur.
Kıtanın tamamında İspanyolca
ve Portekizce bilinmekte, Hıristiyan mezheplerine inanılmakta,
Avrupa kültür ve gelenekleri ile
yerli olanın sentezlendiği yeni
bir medeniyet ortaya çıkmıştır.

yorum

ABD’NIN
NÜFUS ARTIŞI
TARIHIN EN DÜŞÜK
SEVIYESINDE
ABD'de nüfus artışı, ülkenin kuruluşundan bu yana en düşük seviye olan
yüzde 0.1 oranına geriledi.
ABD Nüfus Bürosu tarafından yayınlanan nüfus tahminlerine göre Temmuz
2020'den Temmuz 2021'e kadar ABD
nüfusu 392 bin 665 artarak 331.8 milyona ulaştı.
Nüfus, yüzde 0.1 büyürken, bu
artışın ülkenin kuruluşundan bu yana
en düşük seviye olduğu belirtildi. Yavaş
büyüme hızının, Kovid-19 kısıtlamaları
nedeniyle uluslararası göçün azalmasından, doğum oranının düşmesinden ve
ölüm oranının artmasından kaynaklandığı aktarıldı.

ABD, TÜRKIYE’NIN
ETIYOPYA’YA SİHA
SATMASINDAN
RAHATSIZ

ABD makamlarının, Türkiye'nin
Etiyopya'ya sattığı silahlı insansız hava
araçları (SİHA) konusunda Ankara ile
sorun yaşadığı bildirildi.
Reuters'ın haberinde, Etiyopya'nın
bu SİHA'ları isyancı savaşçılara karşı
kullandığı yazıyor.
Etiyopya hükümeti ile ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesi yönetimi arasında bir yıldır çatışmalar yaşanıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir
sözcü, Washington'ın Afrika Boynuzu
Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın geçen
hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında
"Etiyopya'da silahlı insansız hava aracı
kullanıldığı ve bunun sivillere zarar
verme riskine dair raporları gündeme
getirdiğini" söyledi.
Avrupa, Afrika ve Asya'da birçok
ülkeye insansız hava aracı satan Türkiye;
Afrika’da hem ilişkiler geliştirip, hem
de güç kazanıyor. Hâliyle bu Batı’nın
istemeyeceği bir şey.
Ankara ayrıca krizin çözümüne
yönelik müzakereleri teşvik etmek için
Etiyopya'daki tüm taraflarla temas halinde olduğunun altını çiziyor.
Öte yandan merkezi hükümete karşı
savaşan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi
(TPLF), bulunduğu pozisyonlardan geri
çekilme kararı aldığını bildirdi.
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İSLÂMÎ İLIMLER VE İLAHIYAT FAKÜLTESI ÖĞRENCILERI
MUKADDESATINA SAHIP ÇIKTI!
“Yaşananlar gösteriyor ki, sadece Cihad Kısa’nın görevden alınması yetmez, mensubu olduğumuz tüm İslâmî ilimler fakültelerinde,
ilahiyatlarda bir yeniden yapılanma zaruridir. Ümidimiz bu eylemin, bu yolda bir işaret fişeği olmasıdır! Takipçisi olacağız!”

İ

zmir Dokuz Eylül Üniversitesi
İlahiyat hocalarından Cihat
Kısa'nın ses kaydı yayınlandı.
Cihad Kısa isimli akademisyenin
Kur’an ayetlerinin hilafına bir
şekilde Hazreti İsa ve Hazreti Meryem’e iftiralar attığı duyuluyor.
Bu mevzuun sosyal medyada
gündem olması ve #CihatKısaGörevdenAlınsın etiketi altında
binlerce paylaşım yapılmasının ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığı
bir açıklama yaparak, söz konusu
ses kaydının kesilmesi suretiyle
böyle bir manipülasyonun yapıldığını iddia etti.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa’nın sarf etmiş olduğu
hadsiz iftiralar üzerine tepkiler çığ

gibi büyürken muhtelif üniversitelerin İslâmî ilimler ve ilahiyat
fakültelerinde de protestolar
düzenlendi.
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri yaptıkları basın açıklamasında, "Yalova
Üniversitesi’nin Müslüman öğrencileri olarak, birkaç gün önce,
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihad
Kısa isimli şahsın Hz. İsa (a.s)
ve Hz. Meryem annemize necis
ağzıyla attığı iftiraya karşı tepkimizi göstermek, safımızı belli etmek
için toplandık." diyerek Cihad
Kısa'nın görevden alınmasını talep
edilirken “Yaşananlar gösteriyor
ki, sadece Cihad Kısa’nın görevden
alınması yetmez, mensubu olduğumuz tüm İslâmî ilimler fakülte-

lerinde, ilahiyatlarda bir yeniden
yapılanma zaruridir. Ümidimiz bu
eylemin, bu yolda bir işaret fişeği
olmasıdır! Takipçisi olacağız!”
ifadeleri kullanıldı.
Yalova Üniversitesi öğrencilerinin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri
de yapılan hadsizliğe dair bir basın
açıklaması yaptı. “Bugün burada;
Marmara İlahiyat özelinde, ilahiyat
öğrencilerinin peygamberlerimize,
kutsal değerlerimize, yüce kitabımıza yapılacak saygısızlıklara
karşı en ağır cevabı vereceğini ve
bu tarz tutumların, kuruluşundan
beri temel hedefi toplumun ilim ve
din insanları yetiştirme ihtiyacını
karşılamak olan İlahiyat fakültelerinde bulunmasından rahatsız
olduğumuzu tüm Müslümanlara

ve kamuoyuna göstermek için
toplanmış bulunmaktayız.” diyen
öğrenciler “İlahiyatlardaki yapısal
sorunların çözümlenip, ilahiyatların tamamen İslâmî eğitime hasredilmesi gerektiğini de vurguluyor
ve istiyoruz. Bunun uygulanmasıyla, ilahiyatların temel amacı olan
İslâmî eğitim daha spesifik ve doğru bir şekilde gerçekleştirilecek bu
doğrultuda toplumun din ve ilim
insanı yetiştirme ihtiyacı doğrudan
karşılanacaktır. Son olarak bu ve
bunun gibi müfterilerin gerekli
kurumlarca tespit edilip bir daha
imkân bulamamak üzere dersliklerimizden uzaklaştırılmalarını talep
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Basın açıklaması yapacağını duyuran Giresun Üniversitesi öğrencilerine ise Rektörlük izin vermedi.
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"Pirüpak” Lekelidir Hz. Meryem’in Yanında!
Melikşah Sezen
Hz. İsâ aleyhisselâm’ın Cenâb-ı
Hakk’ın takdiri ile Hz. Meryem validemizden baba-sız olarak dünyaya
gelmesi, aklını gördüğüne teslim etmiş olanlar ve gördüğünden gayrı-sını muhal bilenler için daima kabul
edilemez bir olgu olmuştur. Kur’ân-ı
Kerîm’in kud-ret-i İlâhî’den bir ibret
için kullara gösterdiği ve duyurduğu
bu hâdise, adı Müslüman fa-kat zihni tarumar olmuş insanların daima
inkâra, inkâr etmek çizgisinde bir
te’vile mey-yal oldukları âyet-i kerîmelerden olmuştur. Elbette bu olgu
olağanüstüdür ve herhangi bir beşerin haberi olsaydı inkârı mümkün ve
makul addedilebilirdi. Nitekim Hz.
Meryem validemiz dahi melekler
kendisine bir evladı olacağını haber
verdiğinde “Rabbim! Bana bir erkek
eli değmediği halde nasıl çocuğum
olur?” diye sual edivermişti. Fakat bu
her-hangi bir beşerin haberi değildi.
O Allah Teâlâ’nın kelâmı ile tasdik
olmuş bir hakikat-i ezelî, bâtılın her
zerresinden uzak bir kelâm-ı Sübhanî
idi. “İşte öyle, Allah dilediğini ya-ratır, bir işin olmasını istedi mi ona
sadece ‘ol!’ der, o da oluverir.”(1)
Hz. Meryem validemiz bu İlâhî
cevaba muhatap olduktan sonra artık olmazları oldu-ran Allah’a teslim
olmuş, evladını beklemeye koyulmuştur. Fakat o günden bugüne Allah’a yaratma hududu tayin etmeye
girişen, aslında kendi aklının Allah
ve kudret-i İlâhî tasavvurundaki
noksanı faş eden zevat, işbu mucizeyi inkâra, inkâr etmekten çekinen
mü-nafık tipler de tahrif maksatlı
te’vile, asılsız uydurmalara tevessül
ederek sözde bu muci-zeye aklî bir
imkân oluşturmakta ve fakat diğer
taraftan Hz. Meryem’i gayr-i meşru
bir ilişki, Cenâb-ı Hakk’ı da kizb ile
vasıflamaktan utanmamaktadırlar.
Âdeta muhalif yaratmaları ifade
eden, insanı acz ile kudret-i İlahî karşısında mahcup eden mucizenin aklîleştirilmesi, “mucize olgusunu inkâr
ediyorum” demenin en saf ya da örtülü şeklidir. Oysa bütün unsurlarıyla
ihata edilen, anlamaktan, açıklamaktan, tekrar imkânından daima uzak
düşülen mucize kabulü yıkılıp, yerine
açıklanabilen, anlaşılan, bu sebeple
tekrarına yahud benzerine bir imkân
kapısı açılan şeyi mucize gibi takdim
etmek akıl kârı mıdır?
Hz. Meryem validemiz, tabiatta
cari olan karı-koca münasebetine hiç
bulaşmadan, kendisine bir erkek eli
değmemişken, aynen Kur’ân’ın bildirdiği gibi babasız bir evlat dünyaya ge-

Cihat Kısa
tirmiş bir salihadır. O öyle bir salihadır ki “pirüpak” onun yanında lekeli
kalır. Lakin Pozitivizm, Bilimcilik vb.
yani en nihayetinde materyalizmin
ağına düşmüş bir zih-nin Allah kelâmına bakışı dahi kaçınılmaz olarak
bu büyük bela ile malul olacaktır.
Bunun ilk örneklerinden birini Milaslı İsmail Hakkı (ö. 1938) adında
bir reformistin Hz. İsâ’nın Babası adlı
karalamasında görebiliyoruz.(2) Milaslı aslen tıbbiyeli ve seküler eğitim
ele-ğinden geçmiş bir kimse olması
hasebiyle, Hz. İsâ (a.s.)’ın babasız
dünyaya geldiğine -bu bilgi Kur’ân’da
yer alsa ve Müslümanlar bu konuda
icmâ etmiş olsa dahi- inanamamıştır.
O, eserinde, Hz. İsâ’nın da herkes gibi
bir anne ve babadan dünyaya geldiğini -sözde- ispat için türlü faraziye ve
safsatalar sunmuştur.
Milaslı aklına gelen türlü hezeyanları boca ettiği bu karalamayı
neşrettiğinde, pek çok âlimin haklı
tenkidinin muhatabı olmuş ve bu
safsatalar uzun bir süre kimse tarafın-dan anılmamıştır. Fakat günler
ahir zamana, akıllar da ekseriyetle
seküler düşünceye sey-rettiği için
aynı sözde makulleştirme tavrı seneler sonra başka bir eserde karşımıza
çık-mıştır.
R. İhsan Eliaçık, Yaşayan Kur’ân
diye adı tefsir ama kendi heva dolu
bir metinde Hz. Meryem’in Hz.
İsâ’ya hamileliğini makulleştirmek
için hiçbir ilmî, tarihî, lügavî delile
dayanmaksızın kırk takla atıyor. Ona
göre durum şöyledir: “Hz. Meryem

nikah, nüfus işlemleri tapınakça onanırdı. Böy-lece aradan zaman geçince, Meryem babasız çocuk doğuran
Âdeta muhalif yaratmaları kadınmış gibi oldu. Etrafında mitoifade eden, insanı acz ile loji örüldü ve tarihe, halk anlatılarına
böyle geçti ve dilden dile aktarılarak
kudret-i İlahî karşısında
mahcup eden mucizenin geldi.”(3)
Tabiî dinler tarihi, tefsir ve itikâd
aklîleştirilmesi, “mucize
gibi İslâm ile ilişkili alanlarda hiç
olgusunu inkâr ediyorum”
kimse çıkıp da birine “ne anlatıyordemenin en saf ya da
sun sen birader?” diye sual etmediği
örtülü şeklidir. Oysa
yahud “hiç kimsenin bilmediği, tarih
bütün unsurlarıyla ihata
kitaplarından mahfuz ve orijinal bu
bilginin kaynağını bizimle de paylaşedilen, anlamaktan,
maz mısın ey üstad-ı azam?” demediaçıklamaktan, tekrar
ği, dolayısıyla din nâmı hesabına koimkânından daima
nuşmak için işkembe-i küb-ra hâriç
uzak düşülen mucize
başka bir yetkinliğe ihtiyaç kalmadıkabulü yıkılıp, yerine
ğından tek bir dipnot, referans, delil
açıklanabilen, anlaşılan, sunma-dan hevasını, Allah’ın sözüne
bu sebeple tekrarına
rağmen bir de tefsir adı altındaki
bir karalamaya yazabil-miştir. Geryahud benzerine bir
imkân kapısı açılan şeyi çi kimden delil istiyoruz? Bu adam
mucize gibi takdim etmek değil midir ki aynı eserinde, Hz. Süley-man’ın kuşlardan oluşan ordusuakıl kârı mıdır?
nu, aslında insanlardan oluşan fakat
arması kuş olduğu için öyle anılan bir
ordu olarak ifade ettikten sonra, asırlardır gizli kalan bu hakikati orta-ya
çıkartan delil olarak Fenerbahçe’nin
gördüğü rüyayı evlenmesi gerektiğine sarı kanarya olarak da anılmasını
yorumluyor ve marangoz Yusuf ile
gösteren kişi!
evlenip ondan gebe kalıyor ve böyleŞunu açıkça söylemeliyiz ki, hiçce iş olup bitiyor. Evlenme kuralının
bir ilmî kıymeti ve hakikatle ilişkisi
çiğnendiğini ve bir de çocuğu olduolmayan Hz. Meryem’in Hz. Yusuf ile
ğunu duyan tapınak rahipleri Merevlendiğini öne süren anlatıyı kabul
yem’in evliliğini tanımıyor ve tapınak etmek küfürdür. Çünkü Al-lah Teâlâ,
kayıtlarına geçirmeyip gay-rimeşru
Âl-i İmrân sûresinde; “Meryem dedi
ilan ediyorlar. Çünkü o dönemde
ki: ‘Rabbim! Bana hiçbir beşer eli

yorum
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KILIÇDAROĞLU
MILLI EĞITIM BAKANLIĞI’NA ALINMADI!

Hz. Meryem validemiz,
tüm ruhu kararmış
ve cahil bu zevatın
karanlık ruh ve cehaletlerinin şiddetinden
daha şedîd bir pâklıkla
pâktır. O, salihadır,
annemizdir, Kur’ân’ın
övdüğü, iffet numunesi
olarak sunduğudur.
Kıyamete kadar da böyle
anılacaktır.

değme-mişken, benim nasıl çocuğum
olabilir?’ Yüce Allah da: ‘Emir böyledir; Allah dilediğini yaratır. Bir şeyin
olmasını isteyince, ona sadece ‘ol’ der,
o da hemen oluverir’ buyurdu.” Meâlindeki âyet ile Hz. Meryem’in “hiçbir
beşer ile buluşmadan evlat sahibi
olduğunu” ve bu durumun, O’nun bir
emri olduğunu muhkem olarak beyân
buyurmuştur. Bu, mütevatir olarak
sabit olan bir bilginin te’vil yoluyla
tahrif ve inkârından başka bir şey değildir. Al-lah Teâlâ Kur’ân’da Meryem
validemize bir beşerin elinin değmediğini açıkça beyan ve tasdik buyuruyor, Eliaçık da bu âyetin bulunduğu
Kur’ân’a sözde tefsir yazıp “hayır değmez olur mu, bilakis evlendi” diye
saçmalayabiliyor.
Bu arsızlığın son halkası, yazılı olarak olmasa da sözlü olarak tedavüle
giren ve Hz. Meryem validemizin gayr-i meşru bir ilişki içinde olduğunu

ima eden bir mülhidane iftira ile karşımıza çıktı. Cihat Kısa adında soyadı
aklı ve ahlâkı hakkında bilgi veren bir
ahma-ğın bir de İlahiyat fakültesinde
böylesi alçakça iftiraları dillendirdiğini öğrendik. Anlattığı safsatanın,
aptal avlamak için uydurulmuş asılsız
bir anlatı olmaktan öte kıymeti olmadığı için muhatabını bulmuş, Kısa
bu asılsız anlatıyı bir İlahiyatçı olarak
benimsemiş ve tale-belerine anlatır
olmuş. Bu sözler, Hz. Meryem hakkında söylenenlerin en alçakçası, en
re-zilidir. Bu sözler apaçık küfürdür.
Kur’ân’a ve Allah’a iftiradır.
Tabiî ülkemizde yine kimse çıkıp da “Ya sen İlahiyat hocası olarak
anılıp, buradan ekmek yiyorsun.
Kur’ân’ın verdiği habere inanmıyorsan
ne diye buranın ekmeğini yiyor-sun,
onursuz musun?” yahud “Mademki
sen koskoca İlahiyat fakültesi dekan
yardımcı ve akademisyenisin, bu fevkalade bilimsel derslerde anlattığın şu
sözün delilini getir de koy bakalım”
demeyeceği için bugün bu kısa Cihat
susar yarın başka bir çukur Cihat
konuşur. Nasıl olsa bu din sahipsiz ve
mazlum.
Hz. Meryem validemiz, tüm ruhu
kararmış ve cahil bu zevatın karanlık
ruh ve ceha-letlerinin şiddetinden
daha şedîd bir pâklıkla pâktır. O, salihadır, annemizdir, Kur’ân’ın övdüğü,
iffet numunesi olarak sunduğudur.
Kıyamete kadar da böyle anılacaktır.
Dipnotlar
1-Âl-i İmrân, 3/47.
2-İsmail Hakkı Milaslı, Kur’ân’a
Göre Hazreti İsâ'nın Babası, İstanbul:
Ankara Matba-ası, 1934, s. 4
3-R. İhsan Eliaçık, Yaşayan Kur’ân,
s. 128.

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, randevu talebinin
kabul edilmemesi üzerine gittiği
Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı. Kılıçdaroğlu, bakanlık önünde
açıklama yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
dün sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda, KPSS’den
yüksek puan almalarına rağmen
mülakatlarda aldıkları düşük
puan nedeniyle atanamayan
öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer ile görüş-

meye gideceğini duyurmuştu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer ise bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın
kapıları herkese açık. Kamuoyunu
yanlış yönlendirerek maksadını
aşan, emrivaki şekilde yapılacak
görüşme talebini karşılamamız
beklenmesin” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı binası
önünde dakikalarca bekleyen
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na MEB'in kapıları açılmadı. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili MEB kapısının
önünde konuştu.

OTOBÜSTE
FAŞISTLIK YAPAN KIŞIYE
MEYDAN DAYAĞI

ÖZGÜR ÖZEL'IN
HEZEYANLARI SÜRÜYOR

İstanbul Çekmeköy’de İETT
otobüsünde yaşanan olayda, bir
faşist otobüste oturan yabancı
uyruklu çocukları yerinden kaldırmak istedi. Ancak duruma
diğer yolcular müsaade etmedi
ve tartışma çıktı. Bağnazlığında
direten faşiste daha fazla tahammül edilemedi ve bazı yolcular
tarafından dayak atıldı.
Çıkan tartışma yumruklu
kavgaya dönüşünce çocukları
oturdukları yerden kaldırmak
isteyen şahıs dayak yedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Meclis'te "Anadolu
Müslümanlığı" ifadesini kullanarak yaptığı absürt konuşma
tepki çekti.
Özel konuşmasında, 'Bu
ülkede yılbaşı gecesi aldığı bir
bileti kumar görmeyen, bir iki
kadeh içkiyi günah saymayan
bir Anadolu Müslümanlığı var.
Onun günahına da katlanıp
bu ritüeli yaşayan bir Anadolu
Müslümanlığı var.' diye konuştu.
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Kumar ve İntihar
Faruk Hanoğlu
İnsan çoğu zaman sezgilerini,
düşüncelerini veya hissettiklerini
tam manasıyla dile getiremez. Bu
anlamda yetersiz kaldığını veya diğer
insanlar tarafından anlaşılamadığını
düşünür. Bu durum insanda müthiş
bir sıkışmışlık içerisinde hal diliyle
kendini gösterir. Bilerek veya bilmeyerek hisler ve hayaller, sancılı
da olsa kişinin bütün eylemlerini
çepeçevre kuşatmıştır. Dışarıdan bakıldığında, bu sancının tezahürleri,
kişinin duygusundan hiç eser kalmadığı gibi kötü bir görüntü oluşturabilir. Düşünceler kendi içinde yakıcı
bir sır halinde gezinirken, mutlak bir
sonuca varma isteği ve çırpınışları
ile bu acıya kesin bir son vermek için
kendi kendisiyle çetrefilli bir harp
hali başlar.
İster ruhi olsun ister nefsi, insan
acziyetinin en büyük ispatı kendini
akıl dairesi içine hapsetmesidir. Öyle
ki insan aklı, ruhun en ufak kıvılcımlarına karşı bile kesin bir zafer
kazanma arzusundadır. Ruhuna karşı
sonu gelmeyen galibiyetler elde etmek ister. Kendi akıl dairesi içinde
olamamak ve ölememek arasında
bir yerde sıkışıp kalan bir insan, hayatın gerçekleri karşısında takındığı
tavrın geri dönüşlerini aynı ölçü ve
kesinlik içinde görmek ister. Nihayetinde ruhîlikten kopan düşünce aklın
intiharını da beraberinde getirir,
getirmiştir de. İnsan, acıları ve arayışlarına olmak ve ölmek gibi zamanın
akışını durdurarak mutlak bir cevap
vermek ister. Kumardaki ya hep, ya
hiç hissinin kaynağı da tam olarak
buralarda bir yerlerde bulunabilir.
Bunu da çeşitli biçim ve davranışlarla
ortaya koyar. Ruhiliği çekilmiş ve
doğru düşünce sistemi çökmüş bir
aklın, nefsî planda zirveyi yaşama
cazibesiyle zamanı dondurduğunu,
kendisini o müthiş esrara kaptırdığını söyleyebiliriz. Bu artık sadece
kumar masasında değil, hayatın
her alanında etkin bir arayış halini
almıştır. Gerçek bir kumarbazın da
aklını kemiren ve acı veren belirsiz
düşüncelerini ortadan kaldırmak
için başvuracağı seçenek eğer ölüm
ise bundan asla kaçınmaz, olmak ise
ondan da kaçınmaz!
İnsanın dünyaya gelmeden evvel
Allah’a vermiş olduğu bir söz vardır.
Bu sözü dünyaya geldiğinde unutmuş, hatırlaması için ise tabir-i caizse
bazı ipuçları verilmiştir. Böylece
insan kulluk görevini kabul etmiştir.
Ruhi ve nefsi kumar ne kadar iç içe
geçmiş bir vaziyette değil mi? Hakikate mutlak zıt söz söylemek müm-

İster ruhi olsun ister
nefsi, insan acziyetinin
en büyük ispatı kendini
akıl dairesi içine
hapsetmesidir. Öyle ki
insan aklı, ruhun en ufak
kıvılcımlarına karşı bile
kesin bir zafer kazanma
arzusundadır. Ruhuna
karşı sonu gelmeyen
galibiyetler elde etmek
ister. Kendi akıl dairesi
içinde olamamak ve
ölememek arasında
bir yerde sıkışıp kalan
bir insan, hayatın
gerçekleri karşısında
takındığı tavrın geri
dönüşlerini aynı ölçü ve
kesinlik içinde
görmek ister.

kün değildir.
İnsan aynı anda ve her an bir
yönüyle Allah’a ve bir yönüyle de nefsine-şeytana meyyaldir. Kumarbazın
nefsine yaşatmak istediği zirve ve zan
işini nihayete erdirme uğruna neler
verebileceği malumdur. Bu uğurda
üzerindeki son giysisini, haysiyetini
ve şerefini dahi masada bırakabilir.
Burası çok önemli; kumarbazın bu

meselesinin ve ruh halinin bize tersinden misal teşkil etmesi gerekir.
Acaba bir kumarbaz, bütün acılarına
son vermek için ölümü arzularken
yanılıyor mudur? Ya da kapasitesini
zorlamaktan ve varlığını kemiren
düşüncelerden kaçmak için kesin
çözüm gördüğü ölümü sadece merak
mı ediyordur? İnsan bilerek veya
bilmeyerek neyi ister? Hadiseler ve
düşünce biçimi tam tersi kutuplarda
seyretse de neyi arar? Zıttından arayan bir düşünce şekliyle soracak olursak, ünlü filozof Kierkegaard “Tanrı
bizimle neyi kastetti?” diyerek neyi
kastetti? Bunu net bir şekilde cevaplayabilmek için olmak veya ölmek
gerekir. Peki, ama nasıl olmak veya
nasıl ölmek? Bu soruyu tutkusunun
ve bağlılığının zirvesini görmüş bir
kumarbaza da sormak lazım. Aklını
ruhunun emrine vererek iman etmiş
olsa, bu istidadıyla ortaya nasıl bir iş
ve nasıl bir eser koyar?
Üstad Necip Fazıl’ın Hikayelerim
isimli eserinden, “Bir veliden birkaç
satır: – Ben varlığının her zerresiyle,
sağa ve sola kıpırdayamayacak şekilde bir gayeye perçinli olmanın hakikatini bir kumarbazdan öğrendim.
Malını, mülkünü, ruhunu ve haysiyetini kumarda tükettikten sonra, ayağındaki eski pantolona ve kalbindeki
son şeref zerresine kadar kendisini
kumara adamakta devam eden bu
kimseye sordum: (Niçin bu açık felaket yolundan dönmüyorsun?) Ne
cevap verse beğenirsiniz? (Ben bu
yoldan dönemem! Kayıplarımı bana
her defa misilleriyle geri verseler,
yine ona iade etmeye mecburum!
Felaket dediğin şeyin cazibesinden
daha çekici bir saadet tanımıyorum!

Hiçbir kuvvet beni ondan ayıramaz.)
Kumarbazın bu sözlerini dinledikten sonra düşündüm. İşte bağlılığın
bu şekli kumardan çözülüp Allaha
iliştirilecek olsa, gayelerin gayesi
gerçekleşmiş olur. Velinin bu sözüne
bayıldım ama onun yakıcı gerçeğine
doğru hiçbir adım atamadım.
Allah beni kendi nefsine bağlamak için yarattı. Ama, ben, içimde
bu bağlanışın sermayesi olarak ne
varsa hepsini Allah’tan uzaklaşmaya
harcadım! Ben bir emanet hainiyim!
Ben de nefsin ne demek olduğunu
kumardan öğrendim. Nefsim, eli yanan bir çocuk gibi irademi kavurdu.
Nasıl eli yanan çocuk, acısı dinsin
diye elini soğuk suya daldırır da sudan çekince onun daha fazla ağrıdığını duyarsa, ben de kumarın soğuk
suyunda ruh yanığımı bir an için
dindirmekten ve neticede büsbütün
kıvranmaktan başka hiçbir şey yapamadım. Bu hareketim, susuzluğunu
gidermek için gaz içen bir adamın
işinden farksız oldu. İçtikçe su ihtiyacım arttı; arttıkça da gazdan başka
içecek bir şey bulamadım.”
Kumarbazın kumarda bulduğu
şeye karşı beslediği hayret verici sadakatine şahit olduğumuzda
vehmettirdiği acınası hali sebebiyle
ona karşı şiddetli bir nefret duyarız.
Oysa kendi hayatımız içerisinde bize
bahşedilen zaman ve zamanın adeta
durma noktasına geldiği o mutlu
anlarımızda bile bulduğumuz ve elde
ettiğimizi zannettiğimiz kazançların
nefret duyulmayacak şeyler olduğuna
emin miyiz? Kazanmak bir şey bulmak, bir şeyi bulduğunu zannetmek
değil midir? Zannedilen şey ile kesinlik arasındaki mesafeyi insan olarak
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Kumarbazın kumarda
bulduğu şeye karşı
beslediği hayret
verici sadakatine
şahit olduğumuzda
vehmettirdiği acınası
hali sebebiyle ona
karşı şiddetli bir nefret
duyarız. Oysa kendi
hayatımız içerisinde
bize bahşedilen zaman
ve zamanın adeta
durma noktasına geldiği
o mutlu anlarımızda bile
bulduğumuz ve elde
ettiğimizi zannettiğimiz
kazançların nefret
duyulmayacak şeyler
olduğuna emin miyiz?

mutlak manada tayin edebileceğimizi
hiç sanmıyorum. Gerçekte neye inandığımızı bazı hadiseler üzerinden
mi yoksa bu hadiselere yüklediğimiz
manalardan mı bilmeliyiz? İnsan
içinde bulunduğu zaman ve üzerinde
durduğu iş içerisinde, o iş ve zamana
kendince yüklediği gaye ve mana
nispetince yaşar, bu noktada gerçek
bir kumarbazın gayesinin sadece para
kazanmak olduğundan hiç de emin
değilim. Bu sebeple de bir kumarbazın bütün haysiyetini para üzerinden
değerlendirmek ona karşı yapılmış
en büyük haksızlık olur. Biz meselelere kendimizin ve karşımızdakinin
şahsiyetini buldurucu bir noktadan
bakmak zorundayız. Kumarda ara-
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dığı ve kumara kaçtığı sebepleri, ona
yüklediği manayı ve onda ne arayıp
ne bulduğunu anlamaya çalışmalıyız.
Hatta bu fanatik bir futbol taraftarı
için bile geçerli bir durum. Nefsin
karşı koyamadığı veya aradığı şeyler
var da peki ya ruh ne ister? İşte bu
konuda hangimiz kumarbaz değiliz
tartışılır. Gerçek bir kumarbazda aslında para hırsı olmadığını, onu hiçbir zaman elinde tutamamasından ve
her defasında dibi görmesinden fark
edebiliriz. Buradan kumarı meşrulaştırma gayretinde olduğum anlaşılmasın. Sadece durumu nefsi olarak değil
fikri bir zemine oturtarak anlamaya
ve anladığımı aktarmaya çalışıyorum.
Gerçekten bu farklı ruh halleri ilgimizi çekmiyor mu? Biz ruhumuzu
veya bilhassa nefsimizi hangi hadiseler üzerinden tanıyacağız? Zaten
bunu gözardı eder ve onu kendi nefsi
üzerinden değerlendirirsem kumara
olan meylini artırmaktan başka bir
şey yapmış olmam. Çünkü nefsi üzerinde oluşturulan baskılar ve varoluş
sancıları onu düşünmekten kaçmaya
zorladığı için yaptığım bunu besleyici
bir yanlış olur. Ben kumarı ve kumarbazı içerisine düştüğü bu durumdan
çıkarabilmem için önce onu samimi
bir şekilde anlamaya çalışmalıyım.
Onu ve halini ademe mahkûm etmek, birini ölüme götürmekle eş
değer bir mevzudur. Hepimizin birer
kumarbaz olduğunu, inandığımız
şeylere yüklediğimiz değerler üzerindeki yanlış seçim ve ısrarcı tavrımızla
göz önüne seriyor ve kumarbazı burada bütün insanlık için bir metafor
olarak kullanıyorum. Bu kimsenin
kumara olan meylini ve kaçış sebeplerini artırdığımızda veya bunu ona
hatırlattığımızda onu son kumarına
yani kumarın son raddesine sürükleme gayesine hizmet etmiş oluruz…
İnsanın hayatta kalma isteği yani
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yaşama tutunma gücü, ruhidir. Halihazırda kabul görmüş olan modern
psikoloji, insanı tamamen manasından sıyırıp kendi kendinden ibaret
somut bir vasat olarak kabul etmiştir.
Buna göre insan, toplumun bu genel
kabul görmüş haline aykırılık gösterirse yani hususi olarak kendine has
bir düşünce yetisiyle kendi manasını
arayışa koyulduğunda hasta olarak
nitelendirilir. Toplum da bu konuda
o ferde karşı aynı tavrı takınarak büyük bir hataya düşmüş olur. Bu durumun anlayışına ve yaşamına tümüyle
hâkim olduğu insan bir hiçten ibaret
olduğuna kanaat getirmekten kendini
alamaz. İçinden çıkılamaz bu duruma düşen kimse için artık aklı kemiren varlık sancısının en mutlak çözümü ölüm olarak görünmeye başlar.
Öyle ya neden yaşasın, niçin bunca

acıya katlansın, bu hâkim anlayışın
ve vasat toplumun kendisini hasta
olarak görmesine ve dışlanmasına ne
münasebetle müsaade etsin ki? Aynı
zamanda ölüm, içinde yaşattığı ve
izah edemediği arayışın, yaşadığı ıstırabın ve yakıcı belirsizliğinin nihayete ulaşacağı cezbedici bir kumardır
artık. İnsan düşünmeyi unutamayan
ve kendini her şeyden sorumlu hisseden bir varlık. Ne kadar kötü ve çirkin de olsa bir yönüyle Allah’a bağlı
olarak iyi, doğru ve güzele dair belirti
ve hislere sahiptir. İyinin hakimiyeti
konusunda idealleri vardır, olmalıdır.
Peki kendi ve kendi dışındakilere
karşı sorumluluğundan kaçması nasıl
mümkün olabilir? Kendisine fiziki
olarak tanıması dışında hiçbir anlam
ve gaye yükleyemeyen birinin arayışı
ne kadar öteye geçebilir veya kendisine göre nerede sonuçlanır? Mevcut
psikoloji ve insan tanımının ortaya
koymuş olduğu hâkim anlayış, insana
her an ve her saniye “peki ya sonra”
sorusunu sordurmuştur. Kendini manadan sıyırmış ve idealleri olmayan
insan, ötelerin ötesine uzanan ruhi
arayışın dışında kalmış olarak “ölüm”
hakikatini nasıl değerlendirir? Bütün
bu anlamsızlık içerisinde en anlamsız
olan seçeneği bulmuş olabilir mi?
Ona göre, ya en anlamlısı artık buysa
yani ölümse. Manasından koparılmış
ve maddeye indirgenmiş ölüm. Git
gide azalarak küçülen ve manasızlık
boyutuyla tersinden hiçliğe ulaşmış
bir psikoloji düşünün… Yaşamanın
ne anlamı var? Bu insan profilinin
yaşanmaya değer hayatın ipuçlarını
taşıyan “ben kimim” ve “ölüm nedir”
sorularına verebileceği cevap tam
olarak nedir: Zamanı durdurmak,
kumar ve intihar…
Bir de şöyle bir durum var; hangimiz o masada değiliz yahut hangimiz
hâlâ hayatta?
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Portre: Filibeli Ahmed Hilmi
Abdulkerim Kiracı
Osmanlı Devleti’nin son yüzyılı
taşıdığı problemlerin ciddiyetine
paralel olarak toplum ve devletin
geleceği merkezli zengin bir tartışma alanıdır. Özellikle Batıcı, Türk
milliyetçisi ve İslamcı aydınların bu
sorunlar etrafında geliştirdikleri çözüm reçeteleri çok zengin içeriklere
sahiptir. Batıdan gelen fikrî cereyanlara karşı yerli, milli ve dinî cevaplar
üreten aydınlardan birisi de ünlü
A‘mâk-ı Hayâl kitabının yazarı Şehbenderzâde Ahmed Hilmi’dir. Karşısında olduğu Batıcı aydınlarla mücadeleye girişmiş ve temelde Batılaşma
biçimlerinin kültürel formları başta
olmak üzere materyalist ve pozitivist
akımların fikirlerine karşı cevaplar
üretmiştir. Dini ilimlerde yöntem
arayışı, Müslümanlar arasındaki siyasal ayrılıkların giderilmesi konuları
başta olmak üzere tasavvuf ve vahdet-i vücud düşüncesinin imkânları
hakkında da görüşler beyan etmiştir.
Kuzey Afrika’daki tasavvuf kültürünün Osmanlı dünyasında tanınması
yolunda gayret göstermiştir. Siyaset,
kelâm, felsefe, tasavvuf ve tarihle de
meşgul olmuş, ayrıca şiir, roman ve
tiyatro eserleri kaleme almıştır. İslâm
düşüncesiyle Batı felsefi akımları arasında zaman zaman uzlaşma yolları
aramıştır. Ludwig Büchner’in Madde
ve Kuvvet’ini tercüme eden Bahâ
Tevfik’e ve aynı eseri savunan Celâl
Nuri’ye (İleri) eleştirilerde bulunmuş,
metot olarak eklektizmi tercih etmiştir. Batı düşüncesi ve fikir akımlarıyla
ilgili görüş ve değerlendirmelerinde
geniş ufku, ilmî istidlâlleri ve felsefî
tartışma seviyesi bakımından Şehbenderzâde’nin dönemin diğer İslâmcı yazarları arasında üstün bir mevkie
sahip olduğu görülmektedir.
Filibeli Ahmed Hilmi eserlerinde
tasavvufa geniş bir yer vermiş ve vahdet-i vücûd görüşünü benimsemiştir.
O’na göre tasavvuf binlerce senelik
dini devirlerin tekâmül aşamalarının
özüdür. Din fikrinin bütün görünüşlerini ve safhalarını içeren bir yoldur.
Tasavvuf oryantalistlerin belirttiği
gibi İslam öncesi Zerdüşt ve Hind
kültüründen alınmış değildir. Tasavvuf İslam’dan başka bir kaynağa bağlanamaz. Kur’ân ve hadis kaynaklıdır.
Vahdet-i vücud kavramını da tevhid
fikri içerisinde görüp İslam’ın en temel ögelerinden biri olarak açıklar.
Öte yandan materyalizm felsefesine
karşı ciddi eleştiriler ileri sürerken bu
düşüncenin karşısına vahdet-i vücûd
felsefesini koymuş ve sadece İslâm
kelamcılarının fikirleriyle modern

felsefî cereyanlarla mücadele edilemeyeceğini düşünmüştür. Bu sebeple
İbn Arabî ekolünün sıkı bir savunucusu olarak vahdet-i vücûd düşüncesini eserlerinde sıklıkla kullanmıştır.
Filibeli, İbn Arabî düşüncesinin
bir panteizm olmadığının da altını
çizer. Öte yandan Batı felsefesi ve
İslâm tasavvufuna derin vukûfiyeti
olan Filibeli Ahmed Hilmi, döneminin materyalizm akımının karşısına
kuvvetli bir muhalif olarak çıkmış ve
bu konuda Baha Tevfik ve Celâl Nuri
ile girdiği tartışmalarda savunduğu
düşünceyi Batı felsefesinin düşünsel
kaynaklarından faydalanarak ispatlamaya çalışırken, bir yandan da
vahdet-i vücûdu Batılı bir felsefî dille,
Batı felsefesine söyletmeye çalışır.
Filibeli’nin eserlerinde materyalizme
karşı maddeyi makul bir noktaya
taşımaktansa onu tamamen reddeden
tezleri ileri sürmesi, maddeci iddiayı
bütünüyle ortadan kaldırmanın yanında vahdet-i vücûd düşüncesinin
önünü açmaya yönelik bir tutumdur.
Şehbenderzâde, Müslümanların
geri kalmışlığını gidermenin yolu
olarak modern ilimler ve gelişmelerle
irtibat kurma zaruretine vurgu yapar.
Fakat bunu gerçekleştirmek için batı
kültürünü ve medeniyetini aynen
almak geçerli bir yöntem olamaz.
Osmanlı toplumunun gelenek ve

Şehbenderzâde’nin Batı
düşünce ve kültürüne
yönelttiği eleştirilerin
odak noktasını,
İslâm dünyasını da
etkilemeye başlayan
materyalizm ve
pozitivizm gibi din karşıtı
akımlar oluşturmaktadır.
Materyalistlerin
düşüncesinde yalnız
dinin değil yüksek
felsefenin bile yerinin
bulunmadığını belirten
Şehbenderzâde,
biyolojik materyalizmin
temsilcilerinden Ernst
Haeckel’i tenkit eder.

değerlerine ters düşmeyen bir modernleşme teklif eder. Çünkü başka
toplumların kanunlarından yönetim
şekillerine kadar birçok kültürel ve
tarihsel kabulleri kendine özgüdür.
Dolayısıyla başka milletleri körü

körüne taklit bir toplumu kendi benliğinden uzaklaştıracaktır. Bu sebeple
yapılması gereken şey dinî duygularla
ilmî prensipleri bağdaştırmak ve onları birbirine yardımcı kılmaktır. Öte
yandan körü körüne taklit kadar zararlı bir yaklaşım olarak da taassubu
ve yeniliğe karşı tepki gösteren, ona
ayak direten tutumları eleştirir. Yapılması gereken konusunda eklektik bir
yöntem teklif ederek taklit ve taassup
cenderesinden kurtulmayı savunur.
Batıdan aldıkları fikir ve yaklaşımları
yeni bir çözümmüş gibi halka sunan
aydın tipini eleştirir. Oysaki aydın,
batı kültür ve medeniyetinin dahi
eleştirisini yapabilmelidir. Nitekim
Ahmed Hilmi batı medeniyetinin
sanayi inkılabı sonrası teknolojik
ilerlemeyi başarmış olduğunu; fakat
bunu ahlakî ilerlemenin takip etmediğini ve insanın makineleşmesine
doğru giden bir sürecin önünün açıldığını vurgular. Batı, kendi gündemi
özgürlük, eşitlik ve hürriyet olan bir
medeniyet gibi gözükse de aslında
sömürgeci bir toplumdur.
Şehbenderzâde’nin Batı düşünce
ve kültürüne yönelttiği eleştirilerin
odak noktasını, İslâm dünyasını da
etkilemeye başlayan materyalizm ve
pozitivizm gibi din karşıtı akımlar
oluşturmaktadır. Materyalistlerin düşüncesinde yalnız dinin değil yüksek
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felsefenin bile yerinin bulunmadığını
belirten Şehbenderzâde, biyolojik
materyalizmin temsilcilerinden Ernst
Haeckel’i tenkit eder. Buna göre her
şeyi madde ve kuvvete indirgeyen
Haeckel’in “fizyolojik soyutlama”
diye tanımladığı kuvvete âdeta yaratıcılık, idrak ve şuurlu faaliyet fonksiyonu vermesi bilim ve felsefeyle dahi
bağdaşmaz. Öte yandan materyalizmi eleştirirken ona atıflarda bulunarak düşünce dünyasında fikirlerin
devamlı değiştiğini, ilim adamının
sadece sınırlı tecrübelerinin sonuçlarıyla kesin hüküm veremeyeceğini, deneysel verilerin bir prensibe
bağlanması gerektiğini söyler ve
gerçekleştirilen son araştırmalarla
maddenin kütlesinin bile artık kendi
aslî unsuru sayılmadığını savunur.
Faraziyelerin kesinlik ifade etmeyip
daima değişebileceğini vurgulayan
Şehbenderzâde, dönemin bilimsel
kabul edilen nazariyelerine karşı en
temkinli davranan şahsiyetlerden biridir. Ona göre nazariyelerin dayandığı hipotezler birer tahmin olup ilmî
araştırmayı yönlendirme işlevi görür.
Araştırmalar bitmeyeceği için bilim
hiçbir zaman son sözünü söyleyemeyecektir. Bazıları tarafından bilimsel
gerçekler diye sunulmaya çalışılsa
da materyalist nazariyeler Avrupa’da
artık eskimiş fikirler diye görülmeye
başlanmıştır.
Şehbenderzâde pozitivizmin öncüsü kabul edilen Auguste Comte’a
din konusundaki görüşleri sebebiyle
eleştiriler yöneltir. Onun ilâhî dinleri inkâr etmesine rağmen kendi
pozitivist dinini kurmaya meyletmesiyle içindeki din ihtiyacından
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Filibeli Ahmed Hilminin çıkarttığı haftalık gazete sayfası: Hikmet
kurtulamadığına vurgu yapar. Ona
göre Comte’un bu durumu, en yanlış
yönelişleri benimseyenler dâhil olmak üzere insanların mânevî ihtiyaçlardan uzak kalamayacağı gerçeğini
ortaya koyar. Nitekim Comte bile
bilim kilisesi kurma gibi bir amaca
yönelmiştir. Yani hiçbir akıl sahibinin
Allah’ı bütünüyle inkâr edemeyeceği
bir realitedir.
Ahmed Hilmi’ye göre, din mabudu hissetmek ve anlamaktan ibarettir.
Din fikrinde üç esas bulunduğunu
söyleyen Ahmed Hilmi bunları şu
şekilde sıralamaktadır. İlki bizim
üzerimizde bize tabi olmaktan münezzeh olan yüce bir kudretin varlığı,
ikincisi bu kudrete mahkûm ve tabii
olduğumuzu hissetmek ve üçüncüsü
de bu kudretle insan arası münasebetler (abdiyyet, mabudiyyet veya
vahdet) ile ilgili hislerdir. Din umumidir fakat din hissi ise hiçbir zaman
umumileşmez. Yani aynı dine inanan
iki kişiden biri mensup olduğu dinin
zahiri ibadetlerini harfiyen yerine
getirmesine rağmen vicdanına ait
duygularında bir değişme ve heyecan
olmadığı şekilde ibadet edebilirken
diğeri ibadetlerle vicdanında tatlı bir
heyecan ve tarif edilmesi müşkül bir
zevk hissedebilir. Yani dindar olmak
ile dini hisse sahip olmak arasında
fark görür. Din fikri ise, fıtrî ve lüzumludur, herkeste mevcuttur. Dini
duyguları organize etmeden toplumsal ahlâkın kurulması mümkün
olmaz.
Ahmed Hilmi’ye göre İslam anlayışının yenilenmesi gereken bazı
yönleri vardır. Dini bazı konularda
yeni içtihatlar yapılmalı, zamanın
gerekliliklerine uygun yeniliklere
açık olunmalı, dini esaslar zorlaştırılmamalı; din, bilim ve felsefeye karşı

olmamalıdır. O’na göre İslam esasları
ve ayrıntıları itibarı ile son sözünü
söylemiş müsbet bir dindir. Fakat
İslamiyet, fen ve bilim, medeniyet
ve ilerleme kavramları gibi durmak
kabul etmez bir kavramdır. İslamiyet,
kesinlikle karar bulmuş, son sözünü
söylemiş, artık yapacağı kalmamış bir
din değildir. Dinde yenilikler, yeni
anlayışlar vücuda getirilebilir, fakat
dinin esaslarına hiçbir surette dokunulmamalı, ayrıntılarda, anlayışlarda
değişikliler ancak bu şekilde gerçekleştirilmelidir. İslamiyet’in esasları
itibariyle bilim ve sanatın düşmanı
değil, destekçisi ve teşvikçisi olduğunu belirterek diğer dinlerde görülen
koyu taassubun İslamiyet’te görülmediğini ifade eder. Öte yandan itikadî
esaslarda değişimin düşünülemeyeceğini, fakat sosyal hayatta farklı ihtiyaçların ortaya çıkabileceğini, bunun
için içtihadın tekrar işler hale getirilmesinin gerektiğini vurgular. Yapılacak şey, içtihat anlayışı çerçevesinde
dinî meselelere dair hükümleri ilmî
esaslarla bağdaştırmak ve durmadan
çalışıp fikir üretmektir. İçtihat kapısının kapandığını söylemek insanların
sosyal ihtiyaçlarını görmemek demektir. Bu ihtiyacın karşılanması için
bir yüksek içtihat meclisinin kurulması ve bütün mezheplerden yararlanmak suretiyle problemlere çözüm
getirecek ortak noktaların belirlenmesi bir zaruret haline gelmiştir
Şehbenderzâde, dönemin birçok
âlimi gibi istibdat olarak nitelendirdiği saltanata karşı meşrutiyeti savunmuş, bu sebeple İttihat ve Terakkî
Cemiyeti’ni desteklemiştir. Koyu bir
Abdülhamid Han aleyhtarı olmasına
mukabil Batı’ya karşı panislâmist
yaklaşımı öne çıkarmış, yayımladığı
dergilerden birine “İttihâd-i İslâm”

adını koyarak bu konudaki hassasiyetini göstermiştir. Derginin ilk sayısında Müslümanların dil ve ırk farklılıklarını bir tarafa bırakıp birlik sağlamaları halinde iç meselelerini çözebileceklerini ve karşı karşıya kaldıkları
dış tehlikelerden korunabileceklerini,
İslâm’daki kardeşlik prensibinin yanı
sıra içinde bulunulan dünya şartlarının da Müslümanlar arasında birliği
zorunlu kıldığını belirtir. Şehbenderzâde bununla tam bir idarî bütünlükten ziyade “ittihâd-ı ictimâ-i İslâm”
adını verdiği, birbirini destekleyen
farklı hükümetlerin varlığına imkân
tanıyan toplumsal bir kaynaşmayı
kastediyordu. Kendisini bu görüşe
yönelten sebeplerin başında Osmanlı
Devleti içinde milliyetçilik akımının
hızla yayılması ve Balkanlar’da kopmalara yol açmasıydı. Osmanlıcılık
düşüncesinin gerektirdiği ittihâd-ı
anâsır fikrini sürdürmenin imkânsızlığını gördüğünden Müslüman
milletlerin devletten kopmaması için
gayret gösteriyordu. Müslümanların iyice zayıflayıp işgallere mâruz
kaldıkları takdirde Kuzey Afrika’da
olduğu gibi Batılı ülkelerin esaretine
mahkûm kalacaklarını düşünüyordu.
O’na göre Osmanlı toplumu, özellikle
Müslümanlar siyasi münakaşa, seçimlere takdir, görev ve teşebbüs gibi
meşruti bir hükümet için gerekli olan
özelliklerden yoksundurlar. Bu durum ise sosyal ve siyasi noksanların
çok açık bir şekilde ortaya çıkmasına
neden olmuştur.
Kaynakça: DİA; Süleyman Hayri
Bolay. Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci
Görüşün Mücadelesi. İstanbul: Yağmur Yayınevi, 1966; İDA.

XX MÜLÂKAT
(ESTETİK VE HÜRRİYET)
Şair-İnsan çabası… Eşya ve hadiseye nisbetle ideali arayış… Hürriyetin mahiyeti… Estetik… Hakikat…
Hepsini beraber verebilirsiniz…
Bedî-Şöyle… Hakikat, belirsiz
varlıklarla ideal varlıklar arasında
birinciden ikinciye yükselen hür bir
çabanın doğurduğu tepkidir… Hakikat hükmü, bir ihtimaller kadrosunda ihtimali hükümlerin zirvesinde
meydana çıkan “ideal kesinlik”
hükmüdür; orada hakikat hükmü,
yüksek dereceden ihtimalin kaba bir
“takribi-yaklaşık”ı değildir.
Şair-Evet!.. En yüksek ihtimal
dahi, kesinlikten ayrı kalır; ve birincisi vakıa, ikincisi ise idealdir!..
Bedî-Vakıa ve idealin, her bir
çaba fiilinde birleşmesi, bizi hakikat
hükmüne götürür; mutlak ise, ideal
olarak kalır… Fakat, çabanın gerçekleştirdiği terkip, “parçanın, bütünün
habercisi” olması hikmetiyle, bizi
oraya yaklaştırır…
Şair-Ve… Görüşe nisbetle,
pratikten teoriye, fertten bütüne,
ihtimaliyetten kesinliğe doğru gidiş,
daima hür çabanın eseri oluyor…
Bedî-Öyle… Kesinliksiz ilkesi
bu terkibi imkânsız hâle koyamaz,

çünkü, ilk vakıanın belirsizliği kesin
sebep-sonuçla aşılarak, yine kesinlik
idealine doğru çevrilmektedir…
Şair-Netice olarak, hürriyet,
belirsizlikte veya kesin sebep-sonuç’un şuurunda değil, irade, zekâ
ve sevginin birlikte çalıştıkları ruhun
çabasındadır… Estetiğni ahlâkla
münasebetini gözönünde tutarsak,
insanın ahlâkî ölçülere uygunluğunca hür oluşu ve bunun hakikatinin
de “zamanı aşmak” şeklinde “zamanüstü” bulunuşu, sanat çabası ile
sanat eserini mânâsını da verir…
Şu: Sanatkâr bütün insan faalietlerinin doğrudan veya dolaylı şekilde,
bilerek veya bilmeyerek, “şuurlu-isteyerek” veya “şuursuz-istemeyerek”
Allah’ı arama gayesine bağlılığı gibi,
mihrakında bu gaye bulunan bir iç
âlem düzeni peşindedir!..
Bedî-Konuşmamızı, son ve tek
bir cümleyle kapatmak isityorum:
Kaynağına nisbetle güzellik, doğruluk ve iyiliği, zorunluluk ve hürriyeti
takip eder.
Devam edecek…
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf: 90, 91.
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HASTA FRANSA'DA YILBAŞI BILANÇOSU:
YÜZLERCE ARAÇ ATEŞE VERILDI, 381 KIŞIYE GÖZALTI

Fransa'da geçtiğimiz yıllarda
olduğu gibi bu yılbaşı gecesinde de
araçlar ateşe verildi. Fransa İçişleri
Gerald Darmanin yaptığı açıkla-

mada, yılbaşı kutlamaları sırasında
874 aracın yakıldığını ve 381 kişinin
gözaltına alındığını duyurdu.
Yılbaşı gecesi yakılan araç sayı-

sının önceki yıllara göre azaldığını
belirten Bakan Darmanin, bundan
mutluluk duyduğunu ifade etti. Darmanin, "Yılbaşı gecesi polis sayesinde
şiddette düşüş görüldü" dedi.
Yılbaşı gecesi için ülke genelinde
130 bin polis ve jandarma görevlendirilmişti. 2019 yılbaşı gecesinde ise
bin 316 araç ateşe verilmişti. Uygulamanın, 1990'larda doğu Fransa'da
Strasbourg civarındaki bölgede - genellikle yoksul mahallelerde - gençler
arasında ciddi bir şekilde başladığı
biliniyor. Aynı zamanda, 2005 sonbaharında Fransa'yı kasıp kavuran
konut projelerinden umutsuzluğa
kapılan gençler, araç yakma eylemiyle protesto düzenlenmişti. O dönem
üç haftadan kısa bir sürede 8 bin 810
aracın yakıldı.

TWITTER,
MRNA’NIN MUCIDI
DR. MALONE’UN
HESABINI KAPATTI

AVUSTRALYA’DA AŞI ZORUNLULUĞUNA KARŞI
BIR ADAM KENDINI ATEŞE VERDI

Avustralya'nın Viktorya eyaletinin başkenti Melbourne'da Kovid-19
aşısı zorunluluklarına tepki gösteren
bir adam, kendini ve arabasını ateşe
verdi.
1 Ocak'ta yaşanan olayda polis ve

itfaiye ekipleri, kimliği belirsiz adama suyla müdahale etti. Hastaneye
kaldırılan adamın durumunun ciddi
olduğu açıklandı.
Viktorya'da sıkı pandemi önlemleri iki hafta önce gevşetilmişti.

Mağaza, düğün ve ibadet yerleri gibi
alanlara giriş yapabilmek için iki aşı
yaptırma zorunluluğu kaldırılmıştı.
Ancak buralarda hâlâ maske takmak
gerekiyor.
Restoran, kafe, kuaför ve güzellik
merkezleri gibi yerlerde aşı zorunluluğu devam ediyor.
Halkın yüzde 90'ından fazlasının
iki aşısını da yaptırdığı Viktorya'da
Eyalet Başbakanı Daniel Andrews
kuralların sadece 5-11 yaş çocukların
aşılanmasından ve yetişkinler için
hazırlanan üçüncü doz programından sonra değişebileceğini söylüyor.

AVUSTURYA'DA “HEKIM DESTEKLI INTIHAR”A
IZIN VEREN YASA YÜRÜRLÜKTE
Avusturya'da “hekim destekli intihar”a
izin veren yasa yürürlüğe girdi. “Ölümcül
hastalığı” olan veya kalıcı, elden ayaktan düşürücü bir hastalığı olan yetişkinler, destekli
ölümü tercih edebilecekler.
Parlamento, anayasa mahkemesinin konuyla ilgili kararı sonrasında yeni yasayı
onaylamıştı.
Uygulama sıkı bir düzenlemeye tabi tutulacak ve her vaka, biri palyatif tıp uzmanı
olmak üzere iki doktor tarafından değerlendirilecek.
Yetkililer, kimsenin başka seçenekler mevcutken ölmeyi seçmemesi için, hükümetin
palyatif bakım için ek bütçe ayırdığını belirtiyor.

Twitter, “Kovid-19 aşıları
hakkında yanlış bilgi yaydığı”
gerekçesiyle mRNA’nın mucidi
Robert Malone’un hesabını
kapattı.
Dr. Malone, geçtiğimiz
haftalarda “hükümetlerin aşıya
dair riskleri şeffaf bir şekilde
ifâde etmediğini” söylemişti.
Malone, 18-22 yaş aralığındaki kişilere atıfta bulunarak, 'Bu kohorttaki faydaların
risklerden daha ağır bastığını
düşünmüyorum. Ama ne yazık
ki risk fayda analizi yapılmıyor'
ifadelerini kullanmış, aşıların
yan etkilerinin varolduğunu
açıkça söylemişti.
Malone, koronavirüs
aşılarında kullanılan mRNA
teknolojisinin mucididir.
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