HAFTALIK SİYASÎ GAZETE

www.barandergisi.net

Yıl: 15			

Sayı: 775		

18 Kasım 2021 - 47

4 TL

önsöz

18 - 24 Kasım 2021

2

Baran’dan...

Selâm ve dua ile…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Memur-Sen’de yaptığı
konuşmada yine 28 Şubat vurgusu
yaparak, bu süreçte memleketin nasıl soyulduğundan ve Müslümanlara
ne gibi zulümlerin reva görüldüğünden bahsetti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik
tehditlerini de dile getirerek, 2023’de
milletin kendilerine yeniden yetki
vererek bunlara sandıkta haddini
bildireceğini söyledi.
Millet sandık başına gittiği her
seçimde memleket düşmanlarına
haddini bildirir, bu uğurda her türlü
desteği verir, yeri gelince tankların
karşısında gövdesini siper ederken,
aradan geçen onca zamana rağmen
Ak Parti iktidarı, Müslümanları
Anadolu’dan süpürme operasyonu
olan 28 Şubat darbesiyle dahi hesaplaşamadı. Sadece dönemin 3-5
paşasının yargılandığı göstermelik
bir dava açılıp karara bağlanarak,
28 Şubat darbesiyle hesaplaşma
süreci akim bırakıldı. Darbenin asıl
yönlendirici aktörleri olan sermaye
gruplarının esamisi bile okunmazken, siyaset ve medya ayakları da
görmezden gelindi. Bu hesaplaşma
gerçekleştirilemediği için de Türkiye, 2000’li yıllar boyunca birçok
operasyona maruz kaldı, birçok badire atlattı.
Oysaki, Türkiye’de memleketin
menfaati aleyhine örgütlenen, devletin ve cemiyetin sırtından elde ettiği
gelirleri dışarı kaçıran, ekonomik
operasyonlar çeken, piyasada spekülasyonlar yapıp iktisadî dengeyi
bozan ve servetlerine servet katan,
LGBT gibi bu milletin ruh köküne
mugayir sapkınlıkları destekleyen,
bunun gibi milli değerlere zarar verebilecek birçok projelere imza atan
sermaye grupları hiç şüphesiz 28 Şubat sürecinin de organizatörleriydi.
Siyasîler ve sermayenin tetikçiliğini

yapan gazeteciler de doğrudan bu
plânlı darbenin içerisinde yer alıyordu; fakat ne hikmetse darbenin sadece askerî ayağıyla hesaplaşılırken
diğerleri görmezden gelindi.
Esasında 28 Şubatçıların asıl düşmanı Kumandan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat sürecinde DGM’de yaptığı savunmasında hem 28 Şubat’ın
arkasındaki failleri hem de Kemalist
rejimin işleyişini şu sözlerle ifade
etmişti: “T.C. içinde yaşayan 3000
aile; hukuk da bunların çıkarına
göre, ekonomi de, siyaset de, ordu
da, polis de… Kendi aralarındaki
dalaşmalar bir yana, bunlar hukuk
üstü imtiyazlı bir zümredir! Devlet,
hukuk demektir ve hukukun olmadığı yerde devlet değil, çete vardır.”
28 Şubat ile hesaplaşmak bu
memleketin öz değerlerine düşman
sermaye ile hesaplaşmaktır ve bu
hesaplaşma gerçekleşmeden Türkiye’nin önü açılmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediklerinin
ardından bu hususta bir adım atılacak mı göreceğiz.
Kapağımızda Erdoğan’ın söyledikleri çerçevesinde 28 Şubat’ın
sermaye, medya, siyaset ayaklarından isimlerle birlikte “Madem Öyle
Bunlar Niçin Dışarıda?” manşetini
attık. Kapak mevzumuzu Ömer
Emre Akcebe, kapak mevzumuzu
“Bu Gider, Kılıçdaroğlu’nun Hoşuna
Gider” başlıklı yazısında ele aldı.
Kapak mevzumuz ile alakalı olarak Gazeteci Yazar Yakup Köse ve
Mazlumder Başkanı Av. Kaya Kartal
ile bir röportaj yaptık.
Çakal Carlos (S. Muhammed),
Kasım ayı içerisinde bulunmamız
vesilesiyle bu ayda tarihte gerçekleşen bazı hadiselere değiniyor.
Dr. Vehbi Kara, “Faşist Anayasa
ve Katil Mahkeme Reisi” başlıklı
yazısında darbeci askerlerin hazırladığı ve halen yürürlükte olan 1982
Anayasası’nın değişmesi gerektiğini
anlatıyor.
Orta sayfamızı kapak mevzumuz
olan 28 Şubat sürecinde sermaye
patronları tarafından memleketin
nasıl bir zarara uğratıldığını işledik.
Mustafa Kökmen, “Simon Bolivar’ın Rüyası” başlıklı yazısıyla dergimizde.
Osman Temiz, “İdman ve Spor
Kelimelerinin İştikak Bilgisi veya
Etimolojisi Çevresinde” başlıklı yazısının yedinci kısmını yayınlıyoruz.
Abdulkerim Kiracı, “Hoca İshak
Efendi”yi anlatıyor.
Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de
bulabileceksiniz.
Gelecek sayımızda görüşmek
dileğiyle… Allah’a emanet olun…
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Bu Gider, Kılıçdaroğlu’nun Hoşuna Gider
Ömer Emre Akcebe
Memleket idaresinin son dönemde
vatandaşa herhangi bir hedef tayin
etmeksizin ve izahatta bulunmaksızın
aldığı kararlar ve bunların icrası dolayısıyla ekonomi başta olmak üzere siyaset, hukuk ve eğitim alanında yaşanan sıkıntılar, vatandaş ile yönetimin
arasını açmış bulunuyor. İdarecilerin
sunmaya çalıştığı ile milletin yaşadığı
hayat arasındaki gerçeklik farkı her
geçen gün büyürken, senelerdir meşruiyetin merkezine doğru yanaşan
siyasîlerin meşruiyeti de tartışılmaya
başlanmış bulunuyor.
Biz de farkındayız, Türkiye’nin şu
sıralar bir numaralı sorunu hiç şüphe
yok ki ekonomi; fakat böylesine bariz
bir sorunun varlığı diğerlerini iptal
etmiyor. Türkiye ekonomisi üzerinde
şartlar henüz bu kadar kötüleşmemişken vaziyeti tesbit etmiş ve sıkıntının
kaynaklarını teşhis etmekle beraber
yapılması gerekenleri de defalarca bu
sayfalarda ele almıştık. Bu sebeble,
artık iyiden iyiye kontrolden çıkan
ekonomiye değil de, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta yapmış
olduğu açıklamalardan yola çıkarak,

20 Kasım
1935 – Filistin işgaline
karşı, Arapları
örgütleyen İzzetin el
Kassam’ın şehadeti.
1922 - Lozan Konferansı’nın başlaması…
2003 - Beyoğlu’ndaki
İngiliz Konsolosluğu ile
Levent’teki HSBC
bankasının ana binasına saldırı. İngiliz
Konsolosu öldü.

28 Şubat’tan günümüze dek yapılmayanların; fakat sanki yapılmış gibi
konuşulanların üzerinde durmak
istiyoruz.
Erdoğan’dan Suç Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı
“Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması”nda yapmış olduğu konuşmada,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memurları tehdit etmesinden yola çıkarak, 28 Şubat ile alâkalı
çeşitli açıklamalarda bulundu. Şimdi,
öncelikle Erdoğan’ın açıklamasına bir
bakalım:
“Buradaki dostlarımızın hemen

hepsi Türkiye'nin 19 yıl önceki halini
gayet iyi hatırlıyor. Çoğu arkadaşımız
28 Şubat döneminin meşum günlerini
ya memur ya öğretmen ya da üniversite öğrencisi olarak bizzat tecrübe
etti. Aramızda sakalından dolayı tahkikata uğrayanlar, başörtüsünden dolayı okulundan atılanlar, fikirlerinden
dolayı soruşturma geçirenler, kimliğinden dolayı sürgüne gönderilenler
oldu. İrtica ile mücadele kılıfı altında
aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 6 milyon insanımız
vesayetçiler tarafından fişlendi. Sadece Milli Eğitim'de 33 bin öğretmen
disiplin soruşturmasına uğrarken 11

28 Şubat kararlarını
dayatan MGK üyeleri,
bu kararlara imza
atan siyasîler, bu
kararların işletilmesini
isteyen işçi ve işveren
kuruluşları, siyasî
iktidara baskı yapan
medya ve bu medyada
gazetecilik/habercilik
adı altında kalem ve
yorum fuhşu yapan
basın mensubları, bu
kararlar yüzünden
yapılan hukuksuz
yargılamalarda hüküm
veren yargı bürokrasisi,
o dönem Genelkurmay
karargâhından
çıkmadığı tescilli Koç
başta olmak üzere
sermaye… Bunlar
hakkında yapılmış
soruşturma, açılmış
dava, düzenlenmiş
mahkeme ve
açıklanmış karar; hani
nerede?

bin 890 öğretmen disiplin cezası aldı.
11 bin öğretmen de istifa etti. Devlet
kurumlarında çalışan tüm başörtülü
hanım kardeşlerimiz, inançları ile
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Millet bıktı, bıktı.
Sandıktan da bıktı,
iktidarsız iktidarlardan
da bıktı. “Kızıl Elma”sı
yalnız bir daha seçilmek
olan, millete yeni
ufuklar açamayan,
tarihte belki de ilk kez
hakikaten de yedi düvel
karşımıza dikilmişken
bunu daha millete izah
edebilmekten bile aciz
bulunan siyasetçi ve
siyasî partilerin artık bu
sahnede kendilerine
yer bulamayacaklarının
şuuruna ermeleri
gerekiyor.

meslekleri arasında tercih yapmaya
zorlandı. Bürokrasi yanında ekonomiden siyasete, sivil toplumdan günlük
hayata kadar her alanda milletimiz
çok ağır baskılarla, maddi-manevi
kayıplarla karşılaştı.”
Milletin inancıyla, değerleriyle,
kültürüyle kavgalı darbeci zihniyetin
Türkiye ekonomisine 300 milyar doların üzerinde zarar verdiğini aktaran
Erdoğan, bu rakamın vesayetin millete sadece ekonomide bıraktığı fatura
olduğunu, ülkenin geri kalma pahasına vesayete arka çıkanların verdiği
zararların hesabının tutulmasının ise
mümkün olmadığını söyledi.
Milletin desteğiyle başlattıkları
demokrasi ve kalkınma mücadelesini

22 Kasım
1963 - Katolik John
Kennedy Dallas’da
düzenlenen suikast ile
öldürüldü.
23 Kasım
1918 - Fransız General
Franched l’Esperey,
işgal orduları komutanı
olarak İstanbul’a girdi.
Beyaz ata binen
Esperey, “kral gibi”
karşılandı.

sıkıntılı bir zeminde yürüttüklerini
ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Bu faşist zihniyetin mesleki eğitim başta olmak üzere eğitim sistemimizde yaptığı tahribatın etkilerini
ortadan kaldırmak için halen uğraşıyoruz. Tabii bu anlattıklarımızın
özellikle yaşı 30'un altındaki genç
Memur-Sen'li kardeşlerimiz için uzak
tarihlere ait hikayeler gibi göründüğünün farkındayız. Ak Parti Türkiye'sinde doğan veya büyüyen gençlerimiz, milletimizin maruz kaldığı
bu baskıları, bu zulümleri anlamakta
haklı olarak zorlanıyor. Bay Kemal
tehdit ediyor değil mi? Öğretmenleri
tehdit ediyor, subayları tehdit ediyor,
polisleri tehdit ediyor, hangi memur
sınıfında kardeşlerimiz varsa sıradan
hepsini tehdit ediyor. Ama bilmiyor
ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara
pabucu bırakmayacak. Kardeşlerim
tüm bunlar ve çok daha fazlası öyle
1-2 asır değil, daha 20-25 yıl öncesine
kadar ülkemizin gerçekleriydi."
Son 19 yılda elde edilen her başarının gerisinde çok ciddi bir emek,
gayret, sabır, strateji ve alın teri olduğunu aktaran Erdoğan, Türkiye'ye
kazandırdıkları her eser, proje ve demokratik reform için çetin mücadeleler verildiğini kaydetti.
Tahlil
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu
açıklamalarına biraz dikkatle baktığımızda görüyoruz ki, 28 Şubat süreci
ile alâkalı askerî bürokrasinin yanında
yargılanması gereken pek çok kimse
bulunuyor. 28 Şubat kararlarını dayatan MGK üyeleri, bu kararlara imza
atan siyasîler, bu kararların işletilmesini isteyen işçi ve işveren kuruluşları,

siyasî iktidara baskı yapan medya ve
bu medyada gazetecilik/habercilik adı
altında kalem ve yorum fuhşu yapan
basın mensubları, bu kararlar yüzünden yapılan hukuksuz yargılamalarda
hüküm veren yargı bürokrasisi, o
dönem Genelkurmay karargâhından
çıkmadığı tescilli Koç başta olmak
üzere sermaye… Bunlar hakkında
yapılmış soruşturma, açılmış dava,
düzenlenmiş mahkeme ve açıklanmış
karar; hani nerede?
İdarenin başı olan Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın bu açıklamaları bile başlı
başına suç duyurusu olmaya yetmez
mi?
Bugün birkaç milyar dolar için
gıda ürünleri bile öncelikle dışarıya pazarlanmaya çalışılır, bütün bir
memleket toprağı birkaç yüz milyon
dolarlık turizm geliri için turistlerin
hizmetine tahsis edilirken, bu ülkenin en az 300 milyar dolarını hiç
edenler nerede? Sekiz yıllık kesintisiz
eğitim ile daha yeni yeni filizlenmeye başlayan yerli sanayiyi çalışamaz
hâle getirip, bugün gelinen noktadan
bakıldığında memleketin 300 milyar
doların en az 4-5 misli gelirine kan
doğrayanlar nerede? Senelerce devlet
kurumlarında Müslümanlara zulmeden idareciler nerede?
Son derece bereketli ve verimli Ak
Parti iktidarının 19. senesinde, cirosu
Türkiye ekonomisinin toplam %7’sine
tekabül eden Koç meselâ, hakikaten
nerede yahu?
Gelelim Kılıçdaroğlu Bahsine
Şimdi, 28 Şubat süreci ile alâkalı
olarak dönemin öne çıkanlarından
yalnız birkaç kişi cezaya çarptırılmışken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,
Kemal Kılıçdaroğlu’nu, neredeyse

hiçbir figürü yargılanmamış 28 Şubat
sürecinden bahsederek tehdit etmesi
komik değil de nedir? Bu gider, olsa
olsa Kılıçdaroğlu’nun hoşuna gider.
Sandık Kadar
Kafanıza Taş Düşsün Emi
Bir de bu sandık bahsi var. “Milletimize şikâyet ediyoruz, onlar sandıkta gereğini yapar.” Millet 2002, 2007,
2011, Kasım 2015 ve 2018’de tam beş
kere sandıkta gereğini yapmış. Meselâ
daha kaç kere milletin gereğini yapması gerekiyor ki, bu teveccühe nail
olanlar da kendi üzerlerine düşeni
yapsın ve bu milletin başına musallat
olmuş Allah, din ve millet düşmanlarından hesabı sorsun. 10 kere daha mı
seçmesi gerek, 20 mi, 50 mi, 100 mü,
kaç kere? Adam seçilmiş, daha Cumhurbaşkanlığı’nın ilk senesi, ikinci
senesi, çıkıyor “millet gereğini yapar”
diyor. Millet bıktı, bıktı. Sandıktan da
bıktı, iktidarsız iktidarlardan da bıktı.
“Kızıl Elma”sı yalnız bir daha seçilmek olan, millete yeni ufuklar açamayan, tarihte belki de ilk kez hakikaten
de yedi düvel karşımıza dikilmişken
bunu daha millete izah edebilmekten
bile aciz bulunan siyasetçi ve siyasî
partilerin artık bu sahnede kendilerine yer bulamayacaklarının şuuruna
ermeleri gerekiyor.
***
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları suç duyurusu kabul edilip,
28 Şubat hakkında sürecin bütün
aktörlerini ve figüranlarını kapsayan
bir soruşturma başlatılacak mı, yoksa
bütün bu lâflar yalnız konuşma uzatan safsatalar mı, göreceğiz.

söyleşi: faruk hanedar
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YAKUP KÖSE:
28 ŞUBAT ILE
TAM MÂNASIYLA
HESAPLAŞILMADI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. Memur-Sen Büyük Türkiye buluşmasında bazı açıklamalarda bulundu.
28 Şubat’tan bahsetti, bu süreçte neler yaşandığını, ne gibi zulümler ve
haksızlıklar yapıldığını, 28 Şubat’ta
ekonomik olarak büyük kayıplar
yaşandığına değindi. Bu çerçevede
sorarsak, 28 Şubat ile tam mânâsıyla
hesaplaşıldı mı?
28 Şubat ile tam mânâsıyla hesaplaşılmadı… 28 Şubat’ın ekonomi,
siyasî ve yargı ayakları vardı. Askerî
ayağı ile yeterli olmasa da bir hesaplaşma söz konusu oldu; fakat ülkenin
şah damarlarını elinde tutan, o gün
de bugün de memleketin ekonomisi
üzerinde çok büyük tesiri olan ve
cemiyetin iktisadî bakımdan büyük
sıkıntılar yaşamasına sebep olan
oligarşik zümreyle hesaplaşılmadı.
Salih Mirzabeyoğlu, tâ o dönemde, 28
Şubat sürecinde, tiyatro kabilinden
yapılan yargılaması sırasında verdiği
savunmasında 3 bin aile diyerek bu
zümreyi işaret etmişti. Tüm yaptıklarına rağmen bunlar hâlâ elini kolunu
sallayarak geziyor. Bu hususta bir
müessese ismi zikretmek gerekirse
TÜSİAD diyebiliriz!
Bu hesaplaşma yapılamadı ve
yapılamadığı için de şimdiki millî
iradeye, millî ekonomiye operasyon
çekilebilmesinin de önü açık kaldı.
Aynı ekip ellerine geçen her fırsatta
bu memleketin aleyhine faaliyetlerini
sürdürüyor. 28 Şubat’ın sadece askerî
ayağıyla değil de, başta ekonomi olmak üzere diğer ayaklarla da hesaplaşılsaydı, bugün içinde bulunduğumuz
vaziyetten çok daha iyi bir durumda
olabilirdi Türkiye.
Bu zümre, 28 Şubat döneminde ne
yaptıysa, yaklaşık 20 yıllık Ak Parti iktidarı boyunca da aynı şeyleri yapmaya devam etti. Operasyonlar çekmeyi
sürdürdü. Hesabı sorulmayan bir
şeyin tekerrürü mukadderdir. Dolayısıyla sürekli tekerrür hâli yaşıyoruz
Türkiye’de.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı
konuşma vesilesiyle inşallah bunlar
yeniden gündeme getirilir de, bunlardan hesap sorulur diye düşünüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen
toplantısından önce de önemli bir
açıklama yapmıştı. İki konuşmanın
da birbiriyle ilişkisi var. “Artık taarruz
dönemi.” demişti. Unutmaya çalışarak, soğutarak çözüme kavuşmayacağı
aşikâr problemlerimiz var. Kim bu ülkenin hassasiyetlerine, millî değerleri-

ne saldırıyorsa bunlardan tam olarak
hesap sorulmalı. Bir aydır Türkiye’de
çeşitli ülkelerin ajanları yakalanıyor.
Başta İsrail ve İran… Bu ajanların
Türkiye’nin hangi sinir uçlarıyla oynamak istediğinin, ne yapmak istediklerinin ortaya çıkarılması lâzım.
Bu da savunma psikolojisiyle olmaz,
taarruz psikolojisiyle olur. Burada
Cumhurbaşkanının yolundan gittiğini
söyleyen bazı siyasîlerin de, savunma
psikolojisinden kurtulup, huruç psikolojisiyle devam etmeleri gerektiğini
düşünüyorum. 28 Şubat, 17-25 Aralık,
15 Temmuz bunların hepsini yaşadık;
fakat bunların hiç birisiyle küllî bir
hesaplaşma yaşayamadık, tıpkı yüz
yıllık hesaplaşmayı yapamadığımız
gibi. Bunlarla hesaplaşılmadığı takdirde zaten büyük hesaplaşmayı yapmak
da zor. Sen kalıntıları temizleyemediğin için harekete geçiyorlar. Biri şuradan harekete geçiyor, biri buradan...
20 yıllık bir iktidar söz konusu
iken bu zamana kadar niçin hesap
sorulamadı, ne bekleniyor? İstikbal
korkusu mu?
“Yarın devran dönerse, bizim
başımıza ne gelir?” diye düşünen
zümrenin varlığını kimse saklayamaz.
Oysaki devranın döneceği falan yok!
Döneceği istikamete dönmüş zaten!
“Devran döner de benim başıma ne
gelir” diye düşünenlerin açtığı sorunlar zaten bunlar.
Bu da demek oluyor ki mevcut
kadrolarda büyük sorun var. İdeali
olmayan, istikbal kaygısıyla hareket
edenlerle dolu kadrolar demek ki.
Biz bir şeye inanıyoruz, inancımız
uğruna da feda etmeyecek hiçbir şeyimiz yok. Derdi koltuk olan bazılarının, “yarın mutlu, huzurlu olayım”
gayretleri, bu tarz sıkıntılara sebep
oluyor. “Devran döner”ciler istedikleri
kadar öbür tarafa yamanmaya çalışsın, onlar bu dönekleri affetmeyecek,
nerede durursa dursunlar… 28 Şubat’tan daha beter günler hedefleyecekler, Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye
seslenip tehdit etmesini de, iki-üç gün
önce “herkesten helallik dileyeceğim”
laflarını da bu korkaklara yönelik
yaptığını gözden kaçırmayalım. Tamamen bu korkaklara… Kılıçdaroğlu
korkaklara konuşuyor. Cesurlara,
kavga edenlere değil. Korkakları saf
dışı bırakmaya ya da safına çekmeye
çalışıyor. Biz cesurlar buradayız. Hesapları ne olursa olsun, Allah’ın da bir
hesabı var, Allah’a inanan kullarının
da bir hesabı var!

İktidar kanadının, “2023 seçimlerinde halkımız bunlara gününü
gösterecek” demesini nasıl yorumluyorsunuz? Mesela 2002’den beri
ne kadar seçim olduysa, bu millet
sürekli destek verdi, veriyor. 17-25
oluyor destek veriyor, 15 Temmuz
oluyor tankların önüne duruyor,
ekonomik darboğazda sesini çıkarmıyor; hülasa her zorlukta elinden
gelen neyse yaptı millet. Bu millet,
istediklerini yapması için son seçimlerde de Ak Parti’yi iktidara taşıyarak vazifelendirmedi mi? İktidardaki partinin gerekeni yapmak yerine
sanki iktidarda başkası varmış gibi
hâlâ oy istemesi büyük bir garabet
değil mi?
Elbette gerekenin yapılması yine
seçim şartına bağlanmamalı. Hedef
sadece seçim kazanmak olmamalı.
Fakat bu farklı bir seçim. Artık Ak
Parti’nin de halkın ekonomik ve ruhî
taleplerine cevap vermesi gerekiyor.
Önümüzdeki günlerde, halkı ferahlatıcı birçok paketin açıklanacağını düşünüyorum. Asgarî ücret başta olmak
üzere, memur, emekli maaşı olmak
üzere iyileştirmeler yapılacak, çözüme
ulaşacak bence. Milletin yolunda ilerlenirse, hak ve halkın karşısında olan
zümreler mağlup edilebilir.
Halk Ak Parti’yi bilhassa CHP’de
kurumsallaşan Kemalizm ile hesaplaşması için iktidara getirdi. Ak Parti döneminde bir takım kazanımlar
olmasına mukabil bunun devamlılığını her şeyi birleştirici ruhî inkişaf
bir türlü sağlanamadı. Manevî ideal
eksikliği halkın iktisadî sıkıntılarını
daha fazla gündeme almasına sebep
olan bir etken. İktidarın en az ekonomi kadar düşünmesi gereken şey
bu değil mi?
Erdoğan’ın o ruhî atmosferi
oluşturabileceğini, ibreyi bu tarafa
çevireceğini düşünüyorum. Bu ka-

biliyet Erdoğan’da var. Mesela tutsak
olan Ayasofya’yı aslına rücu ettirerek
yeniden cami olarak açmadı mı? Bu
noktada biraz da çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Biz bunun
heyecanını nasıl yaşayabildik? Bir ay
sonra Ayasofya bizim için sıradanlaştı
mı?.. Yazılarımızda, sloganlarımızda
Ayasofya’nın özgürlüğünü ümmetin
kurtuluş nişanesi olarak işaret ettik.
Recep Tayyip Erdoğan bunu yaptı,
açtı. Başörtüsünü serbest bıraktı. İslâmî kesimin bugüne kadar talep ettiği hangi şey yapılmadı? Elbette fikrî
olarak bir açlık var ortada. İdeolojisizlik ve manevi idealsizlik hususundaki
eksiklik fark ediliyor. Belli başlı vakıf,
dernek ve Ak Parti gençliği ile bir
yeniden yapılanma ile bu sorun yeni
yeni giderilmeye çalışılıyor. Recep
Tayyip Erdoğan, hemen hemen 3-4
ayda bir katıldığı gençlik söyleşilerinde “en çok hangi kitabı okursunuz?”
sualine “İdeolocya Örgüsü” diye cevap veriyor. İdeolocya Örgüsü, Necip
Fazıl Kısakürek’in devlet sistemine
dair, “hayata geliş gayem” dediği eseri.
İdeolocya Örgüsü’nü, Erdoğan’ın partisinden olan kaç kişi biliyor? Onun
muhtevasının, kitabın neyi anlattığının ne kadar şuurundalar? Bir lider,
“Benim başucu kitabım Necip Fazıl’ın
İdeolocya Örgüsü eseri” diyor. Bence
her Ak Partilinin evinde, ofisinde,
çantasında, yanı başında bulundurması gereken bir eser. Fikrî konularda
eksikliğin de bu mânâda giderilmesi
gerek.
Bu bir sonraki seçimlerin işaret
edilmesi hususunda millet “yeter
artık, oyu bugüne kadar hep verdik,
gerekeni yap!” diye çıkışıyor.
Öyle, gereken yapılmalı, bu memleketin tüm düşmanlarıyla en ivedi
şekilde hesaplaşılmalı.
Amin, teşekkürler.
Kolay gelsin.
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MADEM 28 ŞUBAT’TA
ZARAR VERDILER,
SIZ DE GEREKENI YAPIN!

Madem medya ve sermaye patronları
ülkeyi bu kadar zarara uğrattı, siz de
gerekeni yapın ve hepsini cezalandırın!

E

rdoğan, darbecilerin 28 Şubat’ta Türkiye ekonomisine
300 milyar doların üzerinde
zarar verdiklerini söyledi. Madem
medya ve sermaye patronları ülkeyi bu kadar zarara uğrattı, siz de
gerekeni yapın ve hepsini cezalandırın!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Memur-Sen Konfederasyonu’nun İstanbul’da düzenlediği
7. Büyük Türkiye Buluşması’na
katıldı.
Erdoğan, yaptığı konuşmasında,
"Buradaki dostlarımızın hemen
hepsi Türkiye'nin 19 yıl önceki
halini gayet iyi hatırlıyor. Çoğu
arkadaşımız 28 Şubat döneminin meşum günlerini ya memur
ya öğretmen ya da üniversite
öğrencisi olarak bizzat tecrübe
etti. Aramızda sakalından dolayı
tahkikata uğrayanlar, başörtüsünden dolayı okulundan atılanlar,
fikirlerinden dolayı soruşturma
geçirenler, kimliğinden dolayı sür-

güne gönderilenler oldu. İrtica ile
mücadele kılıfı altında aralarında
kamu görevlilerinin de bulunduğu
yaklaşık 6 milyon insanımız vesayetçiler tarafından fişlendi. Sadece
Milli Eğitim'de 33 bin öğretmen
disiplin soruşturmasına uğrarken
11 bin 890 öğretmen disiplin cezası
aldı. 11 bin öğretmen de istifa etti.
Devlet kurumlarında çalışan tüm
başörtülü hanım kardeşlerimiz,
inançları ile meslekleri arasında
tercih yapmaya zorlandı. Bürokrasi
yanında ekonomiden siyasete, sivil
toplumdan günlük hayata kadar
her alanda milletimiz çok ağır
baskılarla, maddi-manevi kayıplarla karşılaştı. Milletin inancıyla,
değerleriyle, kültürüyle kavgalı
darbeci zihniyet Türkiye ekonomisine 300 milyar doların üzerinde
zarar verdi. Bu rakam vesayetin
millete sadece ekonomide bıraktığı
fatura oldu. Ülkenin geri kalma
pahasına vesayete arka çıkanların
verdiği zararların hesabının tutulması ise mümkün değil. Milletin
desteğiyle başlattığımız demokrasi
ve kalkınma mücadelesini sıkıntılı
bir zeminde yürüttük. Bu faşist

zihniyetin mesleki eğitim başta
olmak üzere eğitim sistemimizde
yaptığı tahribatın etkilerini ortadan kaldırmak için halen uğraşıyoruz. Tabii bu anlattıklarımızın
özellikle yaşı 30'un altındaki genç
Memur-Sen'li kardeşlerimiz için
uzak tarihlere ait hikayeler gibi göründüğünün farkındayız. AK Parti
Türkiye'sinde doğan veya büyüyen
gençlerimiz, milletimizin maruz
kaldığı bu baskıları, bu zulümleri
anlatmakta haklı olarak zorlanıyor.

Bay Kemal tehdit ediyor değil mi?
Öğretmenleri tehdit ediyor, subayları tehdit ediyor, polisleri tehdit
ediyor, hangi memur sınıfında
kardeşlerimiz varsa sıradan hepsini
tehdit ediyor. Ama bilmiyor ki,
Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak. Kardeşlerim tüm bunlar ve çok daha fazlası
öyle 1-2 asır değil, daha 20-25 yıl
öncesine kadar ülkemizin gerçekleriydi" dedi.

BOĞAZIÇI’NDE MESCITTE YAPILAN AHLAKSIZLIK
REKTÖRLÜK TARAFINDAN TEYIT EDILDI

Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni
bir İslâm düşmanlığı vakası daha
yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi'nde
düzenlenen protestolarda Kemalistler
alçakça bir provokasyona imza atmış,
Kâbe fotoğrafını yere serip üzerine
LGBT paçavrasını yerleştirmişlerdi.
Bu alçaklığa karşılık üniversitedeki
Müslümanlar ve hukuk harekete geçmediği için 5 Kasım’da yeni bir alçak-

lığa daha imza atıldı. Boğaziçi’nde
2012’de verilen “mescid açılması” yönündeki öğrenci dilekçeleri 2016’da
gerçekleşmiş ve “prayer room” dedikleri mescid güney kampüsünde eski
arşiv odası yerine açılmıştı. Kart okutarak girilen ve kamera ile de izlenen
mescitte bir grup kemalistin içki
içtiği ve uygunsuz vaziyette bulunduğu ortaya çıktı.Kampüste bu hadi-

seler yaşandığı halde, dışarıya hiçbir
açıklama da yapılmadı. Geçtiğimiz
hafta haber sitemize taşıdığımız bu
hadise gündem oldu ve üniversite
rektörlüğü bu ahlaksızlığı doğrularken öğrenciler hakkında disiplin
soruşturması başlatıldığını duyurdu.
Ayrıca, uygunsuz görüntülerin yaşandığı mescidi, benzer durumlar
yaşanmaması adına gece saatlerin-

de kullanıma kapatma kararı aldı.
İslam’a ve İslami değerlere hakaret
eden ve aşağılayan, türlü ahlaksızlıklar yapan bu öğrenciler hakkında
disiplin soruşturması başlatmak
yeterli midir? Mesele sadece sınıfta
içki içmek, seks yapmak mı? İslami
değerlere hakaret söz konusu olan bu
meselenin hukuk önünde cezai bir
yaptırımı olmayacak mı, soruşturma
açılmayacak mı? Ayrıca bu mesele
herhangi küçük bir kabahat değil.
Bunu cezalandırmak da Adalet Bakanlığının vazifesidir.
STK’lar, dernekler,
vakıflar neden suskun?
Allah Resulü’ne ve Kabe’ye yapılan hakarete seslerini çıkarmayan,
“demokratik demokratik tepki” bile
vermekten çekinen STK, dernek ve
vakıflar, “mescitte seks” hadisesine de
sessiz kaldı.Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Müslüman gençler de Kabe’ye
yapılan hakarete karşı aksiyoner bir
tavır gösteremedikleri gibi, mescitteki hadiseye de sessiz kalmayı sürdürüyor.
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AV. KAYA KARTAL:
28 ŞUBAT ILE
HESAPLAŞMAK
HEM SIYASETIN
HEM DE YARGININ
BORCUDUR!
28 Şubat ile tam mânasıyla hesaplaşıldı mı? Sadece bazı askerleri
yargılamak, 28 Şubat ile hesaplaşmak anlamına geliyor mu?
En başından beri söylüyoruz; eğer
darbeyle hesaplaşılacaksa bunun en
önemli unsuruyla birden, darbeyi
gerçekleştiren bütün şubelerle hesaplaşılmalı. Sadece üç-beş tane askerin
icraatından mı ibaret 28 Şubat? Darbe
sürecine hazırlandılar neticede…
Gazete manşetleri, manipüle edilen
başlıkları hatırlayıp nasıl bir ortama
hazırlık yaptıklarını hatırlayalım. Açık
açık tehdit edildi dönemin başbakanı… Sermaye grupları aynı şekilde
görev üstlendi ve onlar üzerinden
işler yapıldı. Tüm bunları bir tarafa
bırakıp, askeriyenin belli bir tarafını
muhatap almak; hesaplaşmak mânâsına gelmiyor.
İşin bir başka tarafı; darbeye muhatap olan kesimler… 28 Şubat’ın tüm
suçlularının cezalandırılması şöyle
dursun, cezaevinde darbe döneminden beri yatan insanlar var. Bütün
mağdurlar haklarına kavuşamadı.
Tamam memuriyetten atılan bazı
insanlar için telafiye dair bir şeyler
yapıldı; fakat hâlâ mağdur olan insanlar var. Üniversitelerden atılıp,
sonra okuma hakkı verilen insanlar
var, on beş yılını kaybetmiş şahıslar
mevcut. Bu mağdurlar 25 yaşındaki
insanlarla yarışmak zorunda bırakılıyor hala, KPSS’de özellikle. Kaybolan
yılların maddî ve manevî bir tazmini
gerçekleşmedi. Darbeyle hesaplaşmak
bir yönüyle de mağdurları muhatap
almakla olur; zararlar tazmin edilir.
Maalesef olmadı bunlar.
Peki bunun hukukî zemini nasıl
oluşacak? Mesela sermayenin darbedeki payı fazlasıyla konuşuluyor;
hatta Türkiye’yi ne kadar büyük zarara uğrattıkları, ne kadar parayı iç
ettikleri de bilinen gerçekler. Sermaye ayağıyla niçin hesaplaşılmıyor;
bunun hukukî yönüne dair neler
söyleyebilirsiniz?
Hukuk işin içine girdiğinde delillerle konuşulur. Neticede bunlar yargılamayı hak eden konular, biz zaten
kimseye “şu kişi suçludur, cezalandırılsın” demiyoruz. O dönem gözler
önünde yaşanan şeyler var; bu yaşanmışlığı bir iddianameye çevirmek

gerekiyor önce. Doğal olarak savcılık
vasıtasıyla olur. Sonra da yargılanmasının yapılması lâzım. Yargılanan
insanlar suçlu ise savcılık tarafından
isbat edilmeli. Masumlarsa zaten
aklanacaklardır. Fakat bir yargılama
yapılmadı; iddianame bile hazırlanmadı. Sıkıntı bu. 28 Şubat darbe olarak kabul ediliyorsa, ki kesinleşmiş,
tescillenmiş bir darbe bu; o zaman
bu işe karışmış sivil, asker, ekonomik
unsurların da bir şekilde yargılanması
gerek. 15 Temmuz’u yoğun olarak
konuşuyoruz; gerçekleşmemiş bir darbe, girişim… Ama 15 Temmuz sürecine dahil olan sivil, asker, bürokrat
tüm unsurlara yönelik soruşturmalar
yapıldı, bir kısmı sürüyor. Bir kısmına bazı noktalarda biz de itiraz ettik,
yaş-kuru ayrımı yapılmadan birtakım
işlemler yapıldı. Neticede, yargı yoğun
bir şekilde bu meseleyi işliyor. İşletiliyor. Aynı şey gerçekleşmiş bir darbe
olan 28 Şubat için yapılmıyorsa, mesele hukuktan öte siyasî bir mecrada
yürüyor demektir. Eğer istenirse, yargı
28 Şubat için gerekli zemini bulur.
Zemin problemi olduğunu düşünmüyorum.
Siyasetin inisiyatifine mi bağlı
bu? Yargı re’sen bir soruşturma başlatıp ilerleyemiyor mu? Bir karar var
ortada askerlerin darbe yaptığına
dair ve bunun çok ayaklı bir darbe
olduğu bilinirken, yargı siyasetin
direktifini mi bekliyor harekete geçmek için?
Türkiye’de yargı maalesef eskiden beri siyasî bir kurum. O yüzden
riskli konularda siyasetten bir şekilde
onay almadan iş yapmıyor. Hukukî
zeminden bakarsak, savcıların re’sen
soruşturma açma yetkileri var. Bir
suçu öğrendikleri anda, suça dair deliller ellerine geçtiğinde, hiçbir şikâyet
beklemeksizin harekete geçebilir. Darbeyle ilgili suçlar zaten şikâyete dayalı
değil, kamusal nitelikli suçlar. Bunu
gördüğü anda soruşturma başlatabilir
savcılar. Maalesef böyle bir özgüven
yok.
Peki siyaset niye teşebbüs etmiyor?
Siyasî arkaplanı bilemiyorum. Ne
tür hesaplar güdülüyor, nasıl bir takvim seyrediliyorlar bilemiyorum. Hukuken baktığımızda çelişki var. Gerçekleşmemiş bir darbede neredeyse

28 Şubat ile
hesaplaşmak birçok
açıdan önemli, hakkıyla
hesaplaşılsaydı
kanaatimce 15
Temmuz gibi bir hâdise
yaşanmayabilirdi. 15
Temmuz ile hakkıyla
hesaplaşılacaksa,
28 Şubat ile de
hesaplaşılmalı. Bundan
sonra darbelerle
karşılaşmamak adına
bunlar şart. Bu siyasilerin
ve yargıdaki kişilerin
boynunun borcudur.
Gerçek bir hesaplaşma
bundan sonraki suçlar
için de caydırıcı olur.
Aksi halde caydırıcı
olmuyor

tüm kılcal damarlar kontrol ediliyor,
yargı süreci başlatılıyor; gerçekleşmiş
bir darbede, 28 Şubat’ta 3-5 kişiye
ceza vermeyle yetiniliyor…
28 Şubat darbesinin neticesi
olarak içeride kalan kaç kişi var?
Mazlumların durumuna dair neler
söylemek istersiniz?
Bakanlıktan net bir sayı alamıyoruz maalesef. Ama bizim tahminimizce 100 küsur bir sayı olduğu yönünde.
Bir defa sırf Sivas davasından 24 kişi
cezaevinde. Yine o dönemin yargı
psikolojisiyle oturmuş bir zemin var,
hâlâ o zeminle cezalandırılmış insanlar var. İşin en kötüsü, bu gelecek
için de bir risk, hem de herkes için.
Hâlihazırda 28 Şubat ve öncesindeki
istihbarî kayıtlarla hâlâ iş yapılıyor.

Artık toplum, sistem ve siyaset tarafından risk unsuru olarak görülmeyen
yapılar hâlâ devlet kayıtlarında “terör”
kapsamında değerlendiriliyor! Bugün
sadece bununla ilgili işlem yapılmıyor.
Yarın bunun zemini oluşturulduğunda, o arşive dayandırılarak bir sürü
insan mağdur edilebilir. Yıllardır
diyoruz ki, devlet 28 Şubat sürecindeki, hatta 12 Eylül’den kalan istihbarî
birikimleri ayıklanmalı, temizlenmeli.
İnsanlara iade-i itibar yapılmalı. Aksi
halde mağduriyetlerin sonu gelmez.
Mesela İbda davasında Salih Mirzabeyoğlu… Bir taraftan İbda “terör
örgütü” olarak görülüyor.Diğer taraftan da Salih Mirzabeyoğlu yeniden
yargılanıp beraat etti.
Bu nasıl değişecek yöntem nedir?
Kanunî düzenleme yeterli olur.
Gerçi bu gerekmeden, İçişleri Bakanlığı ile istihbaratın arşivlerini güncellemeyle halledilir. Yargı kararlarından
çıkan neticeleri buralara aktarmak
gerek. Öyle tartışmalı şeylerden, konjonktür gereği şeylerden bahsetmiyoruz yâni. Yargı kararlarıyla, bu insanlara zulmedildiği ortaya koyulmuş...
Yeniden yargılanmalar yapılmış…
Beraat etmişler… O zaman devletin
diğer birimleri, yargı kararlarına göre
kendini güncelleyecek. Aksi hâlde
dediğim gibi, devran değiştikçe mağduriyetler devam eder.
Son olarak ehemmiyetli gördüğünüz bir husus var mı?
28 Şubat ile hesaplaşmak birçok
açıdan önemli, hakkıyla hesaplaşılsaydı kanaatimce 15 Temmuz gibi bir
hâdise yaşanmayabilirdi. 15 Temmuz
ile hakkıyla hesaplaşılacaksa, 28 Şubat
ile de hesaplaşılmalı. Bundan sonra
darbelerle karşılaşmamak adına bunlar şart. Bu siyasilerin ve yargıdaki
kişilerin boynunun borcudur. Gerçek
bir hesaplaşma bundan sonraki suçlar
için de caydırıcı olur. Aksi halde caydırıcı olmuyor, gücü eline geçen darbe
yolunu hayal ediyor.
Sağ olun vakit ayırdığınız için.
İyi çalışmalar.
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Faşist Anayasa ve Katil Mahkeme Reisi
Dr. Vehbi Kara
Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama
yılı açılışında Meclis’te “Yeni Anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel
2023 hediyesi olacaktır.” diyerek
önemli bir soruna el atılacağını ifade
etti.
Darbeci askerlerin hazırladığı ve
halen yürürlükte olan 1982 Anayasası’nın değişmesi gerektiği bizzat devlet yönetiminin en üst kademesinde
dile getirilmesi çok önemli bir konu
olup herkesi ilgilendirdiği için üzerinde durmak gerekiyor.
Bu çok önemli değişiklikle birlikte
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yaşanan bazı olaylara da göz gezdirerek
neden değişiklik yapılması gerektiği
sorularına cevap arayacağız.
Defalarca dile getirdiğimiz gibi
müebbet hapis cezasından hüküm
giymiş bir darbeci asker olan Kenan
Evren’in hazırlattığı bu “faşist anayasa” ülkemiz adına utanç vericidir. Bir
de evlere şenlik anayasanın dördüncü
maddesi var ki; dünyada eşi benzeri
olmayan bir durumdur. Ülkemizin
yönetim sistemini eleştirenlerin çoğu
zaman alay konusu yaptığı bu madde;
içler acısı halimizi gün yüzüne çıkarmaktadır.
Anayasa ile ilgili eleştirilerimizi
elden geldiğince kısa olarak ifade
edeceğiz.
Öncelikle “bu anayasa yüzde 90
ile kabul edilmiştir” diyerek faşist
olmadığını söyleyenlere şu hususları
hatırlatmak isterim:
1-Bu anayasayı 12 Eylül 1980
darbesini yaparak faşist bir yönetim
kuran Kenan Evren, kendi seçtiği Danışma Kurulu ve Orhan Aldıkaçtı’ya
hazırlatmıştır.
2-Anayasa oylanırken “Milli Güvenlik Konseyi” adı verilen faşist bir
cunta yönetimde bulunuyordu ve
muhalif görüşlere asla yer verilmiyordu.
3-Askeri cunta, anayasanın kabulü
halinde faşist yönetimin sona ereceğini ve demokratik düzene geçileceğini
müjdeleyerek umut vaat ediyordu.
4-Halkımız askeri cuntanın bir
an önce defolup gitmesi için anayasa
referandumuna “evet” demişti. Yoksa
Kenan Evren ve darbeci generalleri
sevdiği için bu faşist anayasayı desteklememişti.
5-Anayasanın hazırlanması ve kabul edilme süreci demokratik usullere
göre değil orman kanunlarına göre
yapılmıştı. Bu nedenle meşruluğu
haklı olarak hala tartışılmaktadır.
Elbette bu maddeler çok daha
fazla uzatılabilir; lakin kısa bir değerlendirme yapacağımız için bu kadarı

Darbeci askerlerin
hazırladığı ve halen
yürürlükte olan
1982 Anayasası’nın
değişmesi gerektiği
bizzat devlet
yönetiminin en üst
kademesinde dile
getirilmesi çok önemli
bir konu olup herkesi
ilgilendirdiği için
üzerinde durmak
gerekiyor.

kâfidir. Esas mesele şudur: Kanun-u
Esasi yani Osmanlı Devleti’nin 170 yıl
önce kabul ettiği anayasamız; faşist
darbeler sonucunda 1982 anayasasına
kadar defalarca ilga edilip değiştirilerek; son olarak birbiriyle çelişen
maddelerin bulunduğu tuhaf bir şekil
almıştır.
“Dünya beşten büyüktür” diyerek
baskı altındaki bütün milletlere medeniyet dersi veren Türkiye’ye, müebbet hapis cezası yemiş bir darbecinin
yaptırdığı anayasa yakışmaz. Aradan
39 yıl geçtiği halde sivillerin yapamadığı bir anayasa ülkemiz adına utanç
verici bir durumdur. Milli Mücadeleyi
başarı ile yürüten Gazi Türkiye Büyük
Millet Meclisine yakışmamaktadır.
Gelelim bütün medeni ülkeler karşısında alay konusu olan anayasanın
dördüncü maddesine. Şöyle yazar:
“Anayasanın 1’inci maddesindeki
Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu
hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve
3’üncü maddesi hükümleri değişti-

rilemez ve değiştirilmesi teklif dahi
edilemez.”
Bu konuda Anayasa Mahkemesi
raportörlüğü yapan eski milletvekili
Osman Can’a bir konferans sunarken
şu soruları sormuştum:
“Değişmez ve değiştirilmesi teklif
edilemez” maddeleri olan dünyada
başka bir anayasa var mıdır? İkinci
olarak “bizden sonraki nesillere başkentin Ankara olmasını dayatmak
doğru olur mu? Örneğin bizim çocuklarımız başkentin Antalya olmasını isteyemez mi?”
Osman Can bu sorularıma esprili
bir şekilde cevap vermişti ve hatırımda kaldığı kadarı ile şunları söylemişti:
“Dünyada buna benzer bir anayasa yok. Fakat demokrasilerde çareler
tükenmez. Dördüncü maddeyi değiştirmek için hiçbir yasal ve hukuki
engel yoktur. Bu maddeyi değiştirdikten sonra anormal durum kalktığı için ilk üç maddeyi değiştirmek
mümkündür”.
İşte ülkemizin yaşadığı sorunlardan en önemlilerinden bir tanesini
bu şekilde çözüme kavuşturma çaresi
vardır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yaşadığımız acı olaylardan ders
alarak hukuk ve anayasa sorunlarını
gerçek manada teşhis etmemiz mümkündür.
Bu maksatla Cumhuriyetimizin
98. kuruluş yıldönümünde gerçeklerin tamamen tersyüz edildiği resmi
tarih anlatımını sorgulamaya devam
edelim.
Ne yazık ki beklentimizin aksine
cumhuriyetimizin kurucu ilkeleri ve
temel değerleri olduğundan çok farklı
bir şekilde ele alınıp analiz edilmeye
devam etmektedir.
Bu kadar önemli konuları konuşmak yerine hala Yunan Savaşının
kazanılması üzerine inşa edilmiş

destanların anlatıldığı hamasi nutuklardan başka bir şeye rastlayamıyoruz.
Takılmış plak gibi küçücük Yunan’a
karşı kazanılan zaferi anlatan hatta
buna “Kurtuluş Savaşı” denecek kadar
abartılan bir resmi söylem ile karşı
karşıya kalmış durumdayız.
Dünyanın en büyük on devleti
içinde yer almaya çalışan ülkemizi
bu kadar sığ ve kısır tartışmalar içine
çeken siyasetçi ve akademisyenleri kınıyorum. Biz bu kadar küçümsenmeyi ve aşağılanmayı asla hak etmedik.
Siyasi, sosyal, kültürel ve teknolojik
anlamda büyük gelişmelerin yaşandığı hatta ürettiğimiz silahlar ile öne
çıktığımız bu dönemde ezber bozmak
artık şart olmuştur.
Öyle ki; tek parti yönetiminin
iktidarda olduğu ilk 23 yıl için “demokrasi yönetimi” vardı diyecek
kadar akıldan uzak yorum yapan
generallere hatta akademisyen kılıklı
şarlatanlara rastlayabiliyoruz. İşin
daha kötüsü böyle bir açıklamanın ne
kadar ahmakça bir söz olduğunu söyleyemeyecek kadar resmi söylemin
etkisinde kalmış televizyon sunucuları ve öğretim görevlileri bulunabilmektedir.
Her ne kadar profesör, hukukçu,
diplomat, siyasetçi unvanını taşımış
olsa da akıl tutulması yaşayan bu
insanlara cevap vermeye hiç niyetim
yoktur. Varsın kendi cehaletleri içinde
boğulsunlar. Bu durum kendi sorunlarıdır.
Burada söz söyleyeceğim kişiler;
kamu otoriteleri, üniversite yöneticileri ve medya patronlarıdır. Zira 2021
yılını bitirmek üzere iken hala faşist
yönetim sistemine güzellemeler yapılmasını isteyenler bu büyük suça ortak
olmaktadırlar.
Adeta hokkabazlık yaparak olmayan işleri yapılmış gibi gösteren;
yapılan güzel işleri ise yok sayarak

yorum

gerçekleri örtmeye çalışan bu insanları, elbette tarihçiler bir gün mutlaka
yargılayacaklardır. Hele hele delilsiz
ve mesnetsiz iddiaları pervasızca söylemeye devam eden bu sahtekârlardan; gençlerimiz tarafından bir gün
layık oldukları gibi değerlendirileceğinden ve alay edileceklerinden hiç
şüphe duymuyorum.
Cehalet denizinde yüzen bu insanlara değil de; yakın tarihimizi
öğrenmek isteyen insanlara cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanmış bir iki
olayı anlatmak istiyorum. Meseleye
sadece hukuki yönden yaklaşarak
milletimizin ne derece acı travmaları
yaşadığını gözler önüne sermeye çalışalım. Umulur ki; insanları kendileri
gibi ahmak zanneden bu sahtekârlar
belki konuşmalarını bir parça düzeltiverirler. Aksi takdirde daha fazla rezil
duruma düşeceklerdir.
İşte cumhuriyetimize adını idam
cezaları ile yazdırmış olan Ali Çetinkaya isimli, hakimlik yapmış bir
subaydan bahsetmek istiyorum. Namı
diğer “Kel Ali” isimli bu şahıs, 9 Şubat 1925 tarihinde Mecliste Ardahan
Milletvekili olarak görev yapan Halit
Paşa’yı (General Halit Karsıalan’ı)
öldürmüştür. Bu olay TBMM’de
gerçekleşen ilk cinayet olup siyasi
cinayetlerin ne derece ciddi ve büyük
olduğunu gösteren bir delildir.
Resmi kayıtlara göre her ne kadar
Kel Ali katil olarak görünmüş olsa da
gerçekte katil başka bir şahıstır. Fakat
devrin yöneticilerine şirin görünmek
isteyen Ali Çetinkaya, cinayeti üstlenmiş ve bu cesareti sayesinde yüksek
makamlara terfi ettirilmiştir.
Mecliste estirilen terörün ne derece büyük olduğunu anlamak için
sadece resmi kayıtlara bakmak bile
yeterlidir. Zira Halit Paşa, yaralı olduğu halde 5 gün Millet Meclisi'nde tutulmuş hastaneye kaldırılmadan kan
kaybı nedeniyle ölüme terk edilmiştir.
Durumu giderek kötüleşen Milletvekili Paşa, 14 Şubat'ta ölmüştür.
Ankara Savcılığı, Halit Paşa’yı Ali
Çetinkaya’nın vurduğu kanaatine
varmış fakat bu olaydan dolayı kovuşturma yapılmaması kararını vermiştir. İşin daha kötüsü ise bundan sonra
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cereyan etmiş, Türk hukuk tarihinde
çok acı sayfaların açıldığı yeni bir
devir başlamıştı.
Türkiye Cumhuriyetinin ilk Ulaştırma Bakanı olan Kel Ali, ayrıca
Bayındırlık Bakanlığını da yapmıştır.
Mecliste ilk yedi dönemde milletvekili olarak görev yapan Ali Çetinkaya’yı
asıl meşhur eden husus ise Ankara
İstiklal Mahkemesi Başkanı olmasıdır.
Hukukçu olmamasına rağmen
1926'daki İzmir suikastı davasına da
bakmıştır. Cumhuriyet tarihimizin
en önemli siyasi davalarının ne şekilde cereyan ettiğini anlamak için Kel
Ali’nin başkanı olduğu mahkemeleri
iyi bilmek gerekir.
Yüzlerce insanın idamına karar
vermiş olan İstiklal Mahkemelerinin
başkanlarından ve bir dönemin en
önemli şahsiyetlerinden birisi olan
Kel Ali’nin hayat hikâyesini anlatarak okuyucularımı daha fazla üzmek
istemiyorum. Bu nedenle sadece bir
davaya değinerek Cumhuriyetimizin
ilk yıllarının hangi ortamda geçirildiğinin yorumlarını okuyucularıma
bırakmak istiyorum.
Bu davanın en önemli özelliklerinden bir tanesi Osmanlı Devletinin
son yüzyılında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çok büyük bir bölümünde;
köken olarak Yahudi olduğu halde
Türk isimlerini kullanan ve Müslüman gibi görünen Sabetay tarikatının
adının geçmesidir.
Bu Sabetay tarikatı içinde de çok
ciddi kavgalar meydana gelmiştir. Örneğin Kapani grubunun Karakaşilere
karşı tasfiye hareketinden bir tanesi
“İzmir Suikastı” bahanesi ile gerçekleştirilen idamlardır.
Takriri sükûn kanunları nedeni ile
kimsenin sesini çıkaramadığı “İzmir
Suikastı Mahkemeleri” Türkiye’nin
siyasi hayatını da derinden etkilemiştir. Uzun yıllar tek partili bir yönetim
sorunu yüzünden özgürlükler daima
askıya alınmıştır. Fakat bu konuda
neredeyse ciddi hiçbir çalışmaya rastlanılmamıştır.
Hâlbuki bu suikast yargılaması;
teşebbüs aşamasına dahi geçmediği
halde devrin en önemli siyasetçilerinin idamı ile sonuçlanmıştır. İdam
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yerine hapis cezaları verilebilirdi; fakat büyük bir tasfiye gerçekleştirildiği
çok açıktır.
Osmanlı Devleti’nin bakanlarının da yer aldığı bu idamlıklar siyasi
yaşamımızı derinden etkilemiştir.
Örneğin Hamidiye Kahramanı Rauf
Orbay, yurt dışına kaçarak hayatını
kurtarmayı başarmıştır.
Bu mahkemede yargılanan diğer
önemli şahsiyet ise Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkasının Başkanı Kazım Karabekir’dir. Fakat Doğu cephesinin komutanı olan ve Ermenilere
ağır bir yenilgi yaşatan Karabekir’i
askerler çok seviyordu. Bu nedenle
olsa gerek bazı subaylar, mahkeme
salonuna silahlı olarak girip mahkeme başkanı hakkında “Kel Ali, Kel
Ali…” şeklinde tempo tutarak slogan
atmaları yüzünden; idamdan kurtulmuştur.
Sonuçta diğer muhalif Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası yöneticilerinin de tasfiye edildiği bu dava yüzünden Karabekir; yıllarca ev hapsinde
tutulmuştur.
1926'daki bu mahkemede tutanakları incelediğimizde çok ilginç sonuçlara ulaşabiliyoruz. Örneğin Osmanlı’nın Maliye Bakanı Cavid Bey ve
İçişleri Bakanı İsmail Canbulat sorgulanırken kendilerine İzmir Suikasti ile
ilgili ciddi bir soru sorulmadığı halde
bu suçla alakalı olarak idam edilmek
durumunda kalmıştır.
Çünkü İttihat Terakkiden kalma
temizlik operasyonları yıllar sonra,
yeniden eskisine benzer şekilde devam ediyordu. Askeri otoriteyi büyük
ölçüde eline geçirmiş olan Kapani
Sabetaycılar; Karakaşi olan diğer Sabetaycı yöneticileri mahkeme kararları ile ortadan kaldırıyorlardı.
Mahkemede sorulan sorular bu
açıdan çok önemlidir: Çünkü suikast
olayı ile hiç alakası olmadığı halde
“Niçin İttihat ve Terakki Partisini tekrardan kurmaya çalıştığı” ve “Neden
Parti Tüzüğü hazırladığı” gibi suikastla alakasız sorular sorulmuştur.
Ayrıca Mahkeme Başkanı Kel Ali
tarafından sanki yapılması mümkün
değilmiş gibi “hazırladığınız parti
tüzüğü neden Halk Fırkasının tüzüğü
gibi 9 maddeden oluşuyor?” diye;
siyasi bir gayeye yönelik yani parti
kapatmak maksatlı sorular sorulmuştur. Elbette takriri sükûn kanunlarının geçerli olduğu bu dönemde;
mahkemeden adil bir karar çıkması
beklenmezdi.
Mahkeme başkanı olan zatın bir
katil olmasının da ayrı bir önemi
vardı. Zira bir parça hukuk altyapısı
olan bir kişi teşebbüs aşamasına dahi
geçmemiş bir iddia yüzünden; 13
kişiyi idam etmezdi. Hukukçu değil
de sadakatinden şüphe duyulmayan
kişiler mahkeme seçiminde ön plana
çıkmışlardır.
Bu mahkemede idam edilenlerin
tamamı Sabetaycı ve Karakaşi değildi.

Fakat Kapani grubunun muhalifleriydi ve devlet yönetimini yeniden
ele geçirmek için kıyasıya savaşan iki
gruptan birisine siyasi destek verdikleri için suçlanıyorlardı. Zira Meclis
kürsüsünden “ihtimaldir ki bazı kelleler kesilecektir” nutukları atılabilen
olağanüstü bir dönem yaşanıyordu.
İzmir Suikastı bahanesi ile toplanan fakat asıl gayesi muhalif bir
partiyi suçlayarak kapatmak olan İstiklal Mahkemesi, 26 Haziran 1926’da
duruşmalara başladı. Bir hafta içinde
elliden fazla kişi tutuklanarak İzmir’e
gönderildi. 12 Temmuz’da son savunmalar alındı. 13 Temmuz Salı günü,
öğleye doğru, duruşmaların yapıldığı
Elhamra Sinemasında Kel Ali, kararı
okumuştu.
Kararda; 15 kişinin idamına hükmedilmişti. Bunlardan Kara Kemal
ve eski Ankara Valisi Abdülkadir
Bey yakalanamamıştı. Asılarak idam
edilenler ise şunlardı: Eski Bakan
Cavid Bey, Dr. Nazım Bey, Şükrü Bey,
Gürcü Yusuf, Ziya Hurşit, Laz İsmail, Trabzon Mebusu Hafız Mehmet
Bey, Rüştü Paşa, Abidin Bey, İstanbul
Mebusu İsmail Canbulat, İttihat ve
Terakki Genel Sekreterlerinden Nail
Bey ve Albay Rasim Bey vardı.
Nail Bey idam sehpasına giderken
"Bu bize Tevfik Rüştü'nün oyunudur."
demiştir. Bu durum akla gelen bazı
soruların cevabını da birlikte getirmektedir. Çünkü tek parti döneminin
uzun süre Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Tevfik Rüştü Aras’ın,
idam edilenler yani Karakaşi grubuna
mensup bir Sabetaycı olduğu halde;
Kapanilerle birlikte hareket ettiği anlaşılmaktadır.
İzmir Suikastı örneğinden anlaşılacağı üzere Sabetay tarikatı, kendi
aralarında birbirlerini idam edecek
derecede şiddetle çatışabiliyordu. İşte
bu büyük menfaat ve liderlik kapışması, ikbal hırsı ile birleşince akıllara
durgunluk veren siyasi idamlar ortaya
çıkmaktadır. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardında yatan gerçeklerden bir
tanesi de budur. Bu sefer bir Karakaşi
grubu, Kapanileri darbe ve idamlarla
tasfiye etmiş; daha önemlisi iki yüzyıllık rakiplerinin gözlerini korkutmuşlardır.
İşin ilginç yanı resmi tarih ve darbeler incelenirken bu Karakaşi-Kapani kavgası daima es geçilip üzerinde
hiç durulmamıştır bile. Çünkü “kol
kırılır yen içinde kalır” misali, bu
kavga daima kamuoyundan gizlenmiş; bu sırları ortaya çıkaranların başı
beladan kurtulamamıştır.
O halde yakın tarihimizde yaşanan olayları değerlendirmek için sadece bir tanesini örnek gösterdiğimiz
siyasi davalara odaklanarak birçok sorunun cevabını öğrenmek mümkündür. Daha fazlasını yazmak isterdim
lakin yazılarımın uzunluğundan şikâyet eden okuyucularımı kızdırmamak
için burada kesiyorum, vesselam…

“BIZI SINIRLARI KAPATMAKLA
TEHDIT EDIYORLAR,
YA BIZ DOĞALGAZI KAPATIRSAK?”
10

Belarus-Polonya snırındaki
göçmen krizi devam ediyor. Yaklaşık 4 bin kişinin bulunduğu Belarus-Polonya sınırında tansiyon gün
geçtikçe artıyor. Batı medeniyeti
insanların hayatı üzerinden menfaat
hesabı yapmaya devam ediyor.
AB başta olmak üzere ABD
ve NATO Polonya'ya desteklerini
açıklamıştı. AB Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen göçmen krizi
sebebiyle Belarus’a yaptırımların
artırılması çağrısı yaptı. Von der
Leyen, “Bu yaşananlar Belarus ve
Polonya arasında bir göçmen krizi
değil, bunlar Minsk'teki otokratik

rejimin komşularının istikrarını
bozma girişimidir." değerlendirmesinde bulundu. Leyen, Polonya ile
yaşanan göçmen krizinden dolayı
AB’nin Belarus'a yönelik yaptırımları genişleteceğini söyledi.
Bu gelişmelere Belarus Devlet
Başkanı Lukaşenko'dan cevap geldi.
Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Avrupa Birliği'nin
(AB) Belarus aleyhine yeni yaptırımlar başlatması durumunda
ülkesinin buna sert yanıt vereceği
tehdidinde bulunarak Belarus
üzerinden geçen doğalgaz akışını
kesilebileceğinin sinyalini verdi.

POLONYA: 15 BIN ASKER
GÖREVLENDIRDIK

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, birçok göçmenin
Belarus sınırını geçip yasa dışı şekilde ülkelerine girmeye çalıştığını
söyledi. Blaszczak, 15 bin askerin
Belarus sınırındaki göçmenleri
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"püskürtmekle" görevlendirildiğini açıkladı.
Blaszczak ayrıca Twitter'da bir
video paylaşarak, Belaruslu bir
askerin, dikenli teller yakınındaki
kampta kalan göçmenleri korkut-

İNGILTERE, POLONYA-BELARUS SINIRINA
ASKERI EKIP GÖNDERDI

Bir İngiliz istihkam bölüğü Polonya’ya yollandı. Askeri ekip, Belarus sınırının korunmasına
yardım edecek. Yani göçmenlerin ülkeye girmemesi için her türlü desteği sağlayacak.
İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, göç kriziyle bağlantılı olarak sınırın
güçlendirilmesinde mühendislik yardımı sağlamak üzere Polonya ve Belarus arasındaki
sınıra askeri bir ekip gönderildiği belirtildi. Açıklamada, “Polonya hükümetiyle yapılan
anlaşmanın ardından, Belarus sınırındaki durumu çözmek için ne tür mühendislik desteği
sağlayabileceğimizi araştırmak üzere küçük bir İngiliz askeri grubu gönderildi” ifadeleri
kullanıldı. Daha önce, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaschak, İngiliz askerlerinin
Polonya'nın Belarus sınırındaki duvarın güçlendirmesine yardım edeceğini duyurmuştu.

mak için ateş ettiğini öne sürdü.
Polonya silahlı kuvvetleri
alarmda
Polonya Başbakanı Andrzej
Duda ülkesinin silahlı kuvvetlerini en yüksek hazırlık alarmına
geçirdiğini açıkladı. Duda, Belarus
Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun her türlü tehdidine
karşılık verileceğini söyledi.

AB BAKANLARI BELARUS’A
YAPTIRIMLARI GÖRÜŞÜYOR
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı
öncesinde yaptığı açıklamada, “Belarus
yönetiminin sebep olduğu insani krizi”
masaya yatıracaklarını, bunun için Polonya, Litvanya ve Rusya dışişleri bakanlarının
yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Antonio Guterres ile telefon görüşmeleri
yaptığını belirtti.
Krizi çözmek için adımlarına öncelikle
uçuşları durdurmakla başladıklarını ifade
eden Borrell, "Bu neredeyse bitti." ifadesini
kullandı. Borell, son günlerde kaynak ülkeler ve geçiş ülkeleriyle görüşmeler yaptıklarını aktararak "Bence göç kontrol altına
alınıyor ancak bu kişilere insani yardım
sağlamalıyız. AB'ye yönelik herhangi bir
hibrit saldırıyı önlemeliyiz." dedi.
AB Temsilcisi, "Bugün ülkede olanlardan sorumlu Belaruslulara karşı yeni bir
yaptırım paketini onaylayacağız. Yaptırımların diğer kişilere, hava yollarına, seyahat
acentelerine ve göçmenlerin yasa dışı şekilde sınırlara itilmesinden sorumlu herkese
uygulanması için çerçeveyi genişleteceğiz."
dedi.
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Remember Remember “The Days” of November
Carlos (S. Muhammed)
Kasım ayında birçok önemli
hadise yaşanmıştır. Bunları unutmamalıyız; Remember Remember “The
Days” of November.*
***
11 Kasım 1918’de, yani 11. ayın
11. günü saat 11’de bir ateşkes antlaşması imzalandı. Almanlar I. Dünya
Savaşı’nda kaybetti. Fransa ordusunun ve idaresinin bunda pek bir payı
yoktu. Aslında zaferde İngiltere ve
bilhassa Doğu cephesinde Rusya’nın
payı büyüktü. Rusya, Almanların
mağlup edilmesine giden yolda
önemli rol oynadı. Fakat İngiltere ve
Fransa ile Almanya arasında ateşkes
antlaşması imzalandı. Fransa’da bu
antlaşma dolayısıyla zafer kutlanıyor;
fakat unutulmamalı ki Fransa savaşı
kazanmadı. Cesaret göstermiş, savaşmış ve ölmüş olabilirler, zafer ise
başka bir şey. Fransa yönetimi sadece
zaferin bir tarafı olarak menfaat elde
etti. Zira Almanlar Hitler liderliğinde
tekrar kalkınıp güçlendikten sonra
tekrar saldırıya geçtiler ve ilk olarak
Fransa’yı hedef aldılar. Bu savaşta da
Paris’e girdiler.
***
10 Kasım 1982 şehidleri de anmak icap ediyor. Çünkü Filistin’de
yoldaşımız Ahmed Kassir bu günde
şehid oldu.
***
Asla unutmamamız gerekenlerden birisi de Yaser Arafat. O da
10 Kasım’da Fransa’da vefat etti.
Kanaatimce o öldürüldü. Fransızlar
tarafından değil, tabiî ki Siyonistler
tarafından. Kendisi birçok siyasî
hata yapmıştı ve bu hatalarının etkisi hâlâ devam ediyor; fakat ben
bu insanlarla, HAMAS ile birlikte
savaştım, mücadele ettim. Eski
bir Stalinist-Komünistim, Allah’a
inanıyorum ve HAMAS’ın gerçek
Müslüman olduğunu düşünüyorum.
Gerçek Müslüman diyorum; çünkü
artık her yerde ikiyüzlü münafıklar
dolu, bunların başında da Suudi Arabistan’ı yönetenler geliyor. 10 Kasım,

şehidler günü ve Arafat’ın vefat ettiği
gün olması bakımından önemlidir.
Arafat, tabiî bir şekilde vefat etmedi,
o öldürüldü. Bu planlı ölüm organize
edilmiş, Fransa Arafat’ı almış, İsrail
ise geri dönüşünde Arafat’a izin vermeyi kabul etmişti. Elbette Fransızlar
öldürdü demiyorum; fakat meselenin
enteresan yönleri var.
***
21 Kasım 1957’de Venezüella’da
bir değişim süreci yaşandı. 23 Ocak
1958’e kadar devam eden bu karışık
süreç neticesinde Venezüella diktatörü General Marcos Peres Jimenez, bir
darbe ile iktidarı kaybederken Venezüella’da yeni bir sistem oluşturuldu.
***
29 Kasım 1947’de Filistin bölündü. Birleşmiş Milletler’de, hem Müslümanlar hem Hıristiyanlar hem de
Yahudiler için mukaddes olan Filistin
topraklarının bölünmesine yönelik
kararın alınmasında İngiltere başrolü
oynadı. Bu, berbat karar tesirleri bugüne kadar gelen büyük bir hataydı.
İş müntehasında 1948 yılında İsrail
devletinin kuruluşuna vardı. Bu kararın ardından Siyonistler, Filistin
yerlilerine daha önce hiç olmadığı
kadar çok saldırı gerçekleştirmeye
başladı. Filistinli Yahudiler antisiyonisttir. Siyonist hareketi başlangıçta

11 Kasım 1918’de,
yani 11. ayın 11. günü
saat 11’de bir ateşkes
antlaşması imzalandı.
Almanlar I. Dünya
Savaşı’nda kaybetti.
Fransa ordusunun ve
idaresinin bunda pek
bir payı yoktu. Aslında
zaferde İngiltere
ve bilhassa Doğu
cephesinde Rusya’nın
payı büyüktü. Rusya,
Almanların mağlup
edilmesine giden yolda
önemli rol oynadı. Fakat
İngiltere ve Fransa ile
Almanya arasında
ateşkes antlaşması
imzalandı.

sola yakın gözükmesine rağmen daha
sonra aşırı sağcı bir çizgiye geldi.
Son hükümetler ise aşırı uç sağ hükümetler oldu. Daha önce bunların
bazıları parlamentoda Müslümanlar
tarafından da enteresan bir şekilde
desteklendi. Bugünkü aşırı sağcı İsrail hükümetinin iktidarda olmasında
da Müslümanların desteğinin etkisi
var. Bunu gerçekten anlayamıyorum
ve kabul edilemez buluyorum. Hesap
hataları Filistin halkının mazlum
duruma düşürüldüğü suçların işlenmesine sebep oluyor. Müslüman Kardeşler Filistin’in hürriyeti için mücadele ediyor, savaş veriyor, kendilerini
kurban ediyor.

***
28 Eylül 1945 doğumlu olan yoldaşım Mariya (Fusako Shigenobu)
8 Kasım 2000 tarihinde tutuklandı.
Shigenobu, Japon Kızıl Ordusunun
lideri ve kurucusudur. Biliyorum ki,
Arap hükümetleri onun için de birtakım pazarlıklar yaptı. Suriye’den Lübnan’a geçti, Lübnan’dan Japonya’ya
gittiğinde havaalanında onu tutukladılar. Kendisi hâlâ hapishanede ve
orada ölmek istiyor. Japonya’daki cezaevlerinin durumu gerçekten kötü.
Benim ceza alma sebeplerim
arasında da bazı Japonların verdiği
ifadeler var, bunlar hain olmamasına rağmen işe yarayacağı zannıyla
verilen ifadeler. Özellikle Japon özel
servisinin de dahli olan şeyler.
***
Hâlâ hayattayım ve hayatta kalmaya çalışıyorum, Filistin davasına
destek vermeye çalışıyorum. Filistin’de mücadele gerçek Müslüman
olan Hamas tarafından devam ettirilirken onların elinde kalan kısım
dışında her yer işgal altında. İngiliz
ajanı olmayan Müslüman Kardeşlerden onlar. Bir Müslüman Kardeşler
mensubu gibi konuşmuyorum çünkü
değilim; eski bir Stalinist-Komünist
olsam da Stalin’in bir sürü berbat hareketini asla kabul etmedim. Birçok
papazı idam etti, kiliseleri yıktı, fakir
insanlara acı çektirdi.
Kazanacağız, çünkü haklıyız.
Allahü Ekber!
* Carlos “Hatırla, Kasım’ın günlerini hatırla” diyerek, 2003 yılında vizyona giren V For Vandetta filminin
meşhur “Remember Remember The
Fifth of November-Hatırla 5 Kasım’ı
Hatırla” sloganına atıf yapıyor.
13.11.2021

28 ŞUBAT'TA
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28 Şubat 1997 tarihinde
Anadolu insanının meşru
iradesine karşı bir darbe
yapıldı. İttihat ve Terakki
çetesinin kalıntıları olan
Kemalist paşaların
yaptığı bu darbenin
arkasında da elbette
Allah ve Resulünün
düşmanı olan, urlaşmış
sermaye sahipleri ve
onların tetikçileri yer aldı.
Yine bir kısım iş adamı,
siyasetçi, medya ve ordu
mensuba da bu işin
içerisinde bulundu. Medya
ve sermaye patronları
eliyle manipülasyonlar
yapıldı, devlet başkanları
tehdit edildi ve Türkiye
büyük bir şekilde zarara
uğratıldı. Her ne kadar
28 Şubat darbesinden
sonra işin tetikçi kısmına
karşı gerçekleştirilen
operasyonları ve
tutuklamaları olumlu
buluyor olmamıza
rağmen, meselenin
sadece tetikçi-asker
zaviyesinde kalındığını,
iktisadi yönden yapılan
darbenin görmezden
gelindiğini hatırlatalım.

SERMAYE
VE MEDYANIN GÜCÜ
28 ŞUBAT’TA NELER OLDU?

Hükümet üzerinde, Sincan’da
tanklarla ordu tarafından, yapılan
haberler vasıtasıyla medya tarafından baskı oluşturulmuş, Refah
Partisi’nin bu baskıyı kıracak
cesareti kendinde bulamaması
neticesinde Erbakan’a iktidardan
el çektirilmiştir. Akabinde ise işin
iktisadî ve içtimaî veçhesine yönelik adımlar atılmıştır.
-Önemli şirketlerin ve bankaların yönetim kurullarına paşalar
atanmış ve mütedeyyin şahısların
elinde bulunan büyük şirketler
hakkında karalama kampanyaları
başlatılmıştır.
-Bankalar hortumlanıp, şirket-

ler batırılmış ve Türkiye ekonomisi yeniden daralmaya başlamıştır.
-Binlerce Müslüman fişlenmiş
ve “terör örgütü mensubu” yaftası
vurularak cezaevlerine gönderilmiştir.
-Genelkurmay’dan “yargı ve
basın mensuplarına”(!) brifingler
verilmiştir.
-Medya, tek elden çıktığı bariz
bir şekilde belli haberler yoluyla
algı yönetimi işini üzerine almış;
yargı bu düzmece haberlerin bulunduğu gazete kupürlerini delil
göstererek binlerce Müslüman’ı
tutuklamıştır.
-Satılık medya patronlarından

olan Yılmaz Özdil, başında olduğu Star gazetesi manşetine Salih
Mirzabeyoğlu’nun işkence görmüş
halini koymuş ve “Traş olurken
yüzünü kesti” diye alçakça bir başlık atmıştır.
-Yine satılık köşe yazarlarından Fatih Altaylı, “Yeni Vatandaşlık Görevim” başlıklı yazısıyla başörtüsü avına çıkacağını söylemiş,
algı yönetimini sürdürmüştür.
-Kur’an kursları ve İmam Hatipler kapatılmış, başörtüsü zulmü
ayyuka çıkmıştır. Üniversitelerde
kurulan ikna odalarıyla Müslüman gençlerin zihinlerinde gedikler açılmıştır.

YENI EKONOMIK DÜZEN
SERMAYE PATRONLARININ IŞINE GELMEDI
1923’ten beri süregelen ekonomik düzen Mirzabeyoğlu’nun
da bahsettiği 3000 aile ekseninde
kurulmuştu. Refah Partisi’nin iktidara gelmesiyle birlikte, ekonomi
politikaları değişmeye başladı.
Refah-Yol hükümeti, devletin
kurumları arasında paylaştırdığı
bütçeyi, havuz hesabında toplamak istedi. Havuz sistemine göre
devlet kurumları kendi bütçelerini
aşmaları hâlinde, diğer kurumların kullanmadığı bütçeleri kullanabileceklerdi. Kâr eden devlet
kurumlarının bütçeleri de
özel bankalarda düşük faizle
dururken, devlet bütçesini
aşan müstakil kurumlar
için yüksek faizlerle özel
bankalardan kredi almak
veya para basmak zorunda kalmayacaktı. Ayrıca
kurumların hesapları da
şeffaflaşacaktı. Havuz hesabına geçilmesiyle beraber
Türkiye’deki faiz oranları
düşmeye başladı. Bu durum
sermaye sahiplerinin işine
gelmeyen bir husustu.

EKONOMININ KAYIT ALTINA ALINMASI ISTENMEDI
18 - 24 Kasım 2021

Refah-Yol hükümeti ekonomiyi
kayıt altına alma hususunda önemli
adımlar atmıştır. Ayrıca faiz gelirlerine de vergi getirmiştir. Refah-Yol
hükümetinin 1996’da aldığı bir
kararla, Türkiye’de kumar oynan-

masına resmî yasak getirildi. Bu
durumun anlaşılması için kumarın
ne olduğuna bakmak lâzım. Kumar,
kim tarafından oynanırsa oynansın,
her zaman oynatanın kazandığı bir
oyundur. Bu duruma göre sermaye

sahiplerinin kurduğu lüks otellerin
casinolarında oynanan oyunlardan, kimin sermayesini büyüttüğü
malûmdur. Nihayetinde, ekonomik
olarak işaretleyebileceğimiz bu gibi
sebepler, 28 Şubat sürecinin hazır-

lanmasında önemli rol oynamıştır.
3000 ailenin çıkarlarına göre düzenlenen hukuk ve ekonomi, askerin
tetikçiliğinde Anadolu insanının
meşru iradesine kastetmiştir.

28 ŞUBAT’IN EKONOMIK SONUÇLARI
28 Şubat darbesi her ne kadar hükümete yapılmış bir darbe gibi gözükse de, özellikle iktisadi manada bir operasyon yapılmasına ve faiz lobileri irtica
maskesi ile Türkiye’nin kanını emmesine vesile olmuştur. 28 Şubat’ın Türkiye’ye maliyeti, daha sonra doğurduğu ekonomik tesirlerle beraber 300 milyar doları geçmiştir. Başlıca zararlar şu şekildedir:
-Milli gelirdeki azalmanın Türkiye’ye toplam maliyeti 93.3 milyar dolar.
-Bütçe yolu ile ödenen faizin maliyeti 45.9 milyar dolar.
-Banka kredi faizlerindeki artışların maliyeti 37.2 milyar dolar.
-İç borç stokundaki artış 41.4 milyar dolar.
-Dış borç stokundaki artış 27.2 milyar dolar.
-Hortumlanan bankaların maliyeti 46 milyar.
Yine darbeden sonra Türkiye'deki firmaların kârlılık oranlarına bakıldığında en karlı çıkan kuruluşlardan birinin Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
olduğu görülür. OYAK, 2000 yılında 4.9 milyar dolarlık ciroyla Koç ve Sabancı Holding'den sonra üçüncü sıraya yükselmiştir.
Refah-Yol hükümetinin devrilmesinin ardından, başında Mesut Yılmaz’ın bulunduğu hükümet, “havuz hesabını” iptal etti.

2001 KRIZI

28 Şubat’ın hemen ertesinde meydana gelen 2001 krizini bu sebeplere
bağlamak, sanıyoruz ki hiç de haksız
olmayacaktır. Belki de olan şeyler 28
Şubat’ın figürlerine hakedişlerinin
ödenmesi olarak da değerlendirilebilir. Hazinenin yüksek faiz oranlarıyla borçlandığı, gecelik faizin 7.500

olduğu dönemden bahsediyoruz. Bu
rakamlar altında faiz gelirine ortak
olabilmek adına bankalara yatırılan
tasarruflar birileri tarafından hortumlandı. Yani birileri bankalara
yatırılan mevduatları, kendi etraflarındaki kişilere kurdurulan şirketlere
kredi adı altında dağıttı ve paraları
geri toplamadı.
Bu dönemlerde adıyla tanıştığı-

mız bir devlet kurumu var BDDK.
Yani Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu… Bu kurum
2001 krizinden sonra hortumlanan
bankalarda olan mevduatları kurtarmak ve bir daha böyle bir durumun
söz konusu olmasını engellemek
maksadıyla çalışır. Hatırlarsınız,
hortumlanan bankalara el koydular,
çalıştırdılar, sattılar ve hortumlanan

AK PARTI SERMAYE SAHIPLERINE KARŞI HIÇBIR CEZAI IŞLEM BAŞLATMADI
Ak Parti hükümeti ekonomi politikalarında Kemal Derviş’in çizdiği
yolu izlemeye devam etti. Havuz hesabı gibi risk arz eden hususlara hiç
yanaşılmadı. Ayrıca 90 yıldır Anadolu insanının kanını emen, köleleştiren urlaşmış sermaye sahiplerine
karşı da hiçbir çalışmaya girişilmedi.

Pasta büyütüldü, kendi ekseninde
elde edilmesi gereken kazançlar
dağıtılırken, 90 yıllık sermaye sahiplerinin de gelirlerini arttırarak yükselecek aksi sesler kesildi. Bir süre için
izlenebilir olarak görünse de mutlaka
bir cerrah hünerine muhtaç olan bu
politika, urlaşmanın büyümesinden,

kökleşmesinden ve vücuda yayılmasından başka bir şeye sebep olmadı.
Şu iki durum ele alınmalıdır:
-Aydın Doğan’a kâğıt sahtekârlığından verilen ceza miktarının düşürülmesi,
-Sanal kumardan verilen cezaların
iptal edilmesi.

mevduatları ödemeye çalıştılar. Burası çok önemli; hortumlanan paralar bulunamadı! Birileri servetlerine
servet kattılar ve incinmeden bu
işin içinden sıyrıldılar. Bu paralar ne
oldu, kimin cebine girdi, kimler kazançlı çıktı belli değil. Kaybeden hep
Anadolu insanı…
Sanal kumara kesilen milyar liralık ceza bir kalemde iptal edildi.
Rejim içinden bakacak olursak,
bu cezanın iptal edilmesi doğrudur.
Ancak bu tip hamleler, Anadolu
insanının ekmeğine gözünü dikmiş
hırsızların, daha fazla şehvetlenmesinden başka bir şeye de yaramamıştır.

HÜKÜMET SERMAYE SAHIPLERINI SILKELEMELIDIR
Bu memlekette 28 Şubat da buna
benzer birçok operasyon da bu sermaye
sahiplerince tezgâhlanmaktadır. 90 yıldır küfrün diline pelesenk olmuş irtica
lafzının ehemmiyeti, sermaye uruna
uzanan keskin bir bıçak oluşundandır.
Yani, bunların din ile olan dertleri, kendi hırsızlıklarıyla alâkalıdır.
Hükümetin izlemesi gereken en temel politika, bulduğu her fırsatta (sanal
kumar ve kâğıt sahtekârlığı gibi) ser-

ASIL HEDEF NEYDI?

28 Şubat darbesiyle hedeflenen
İslâm’ı bu topraklardan söküp atmak,
bu tutmazsa ılımlı Kemalist FETÖ’cüler vasıtasıyla ifsad edilmiş bir
İslâm anlayışını sahih İslâm anlayışının önüne takoz yapmaktı. İslâm’ı bu
topraklardan söküp atmayı başara-

madılar. Dönemin şahitlerinin ifadeleri göstermektedir ki, 28 Şubat’ın en
önemli hedefi olan Kumandan Salih
Mirzabeyoğlu’nun “1999 Kurtuluş
Yılı” çıkışı bunu engelleyen sebeptir.
Nitekim bu çıkışın ardından 28 Şubat
ile alakalı yargılamalarda ortaya çı-

kan askeri istihbarat yazışmalarından
da anlaşılacağı üzere, darbecileri,
halka daha çok baskı yapılırsa, o
dönemde sayılarının 250-300 bin
civarında olduğu tahmin edilen
İbdacıların bir halk ihtilali gerçekleştirebileceğine yönelik bir korku

maye sahiplerini silkelemek olmalıdır.
Aksi hâlde meydan yerinde “Bunlar
ülkeyi dolandırdı” demek hiçbir işe
yaramayacaktır.
Müşahhas mânâda yapılması gereken budur. 28 Şubat ile hesaplaşılacaksa, Anadolu insanının cebinden
doğrudan veya dolaylı şekilde çalınan
bu paranın da hesabı sorulmalıdır. Ve
takım elbiselisinden, kamuflaj giyenine
kadar da, hırsızlara bedeli ödetilmelidir.

sarmıştı. Neticede İbda Mimarı Salih
Mirzabeyoğlu tutuklandı; ama onun
cezaevinde bile geri adım atmaması
darbe mekaniğini çökertti; darbeciler
birbirlerine düştüler ve birbirlerini
karşılıklı tasfiye ettiler.
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Simon Bolivar'ın Rüyası
Mustafa Kökmen
Dünyanın en etkili devrimcilerinden biri olan Simon Bolivar, Büyük
Kolombiya Devleti fikri ile büyük
bir hayale sahipti. Amerika kıtasının
keşfedilmesi sonrası İspanya ve Portekiz’in Latin Amerika bölgesine yönelmesi Bolivar’ın hikayesinin başladığı noktadır. Brezilya bölgesi Portekiz’e bırakılırken, Latin Amerika’nın
diğer tüm toprakları İspanya’nın
inisiyatifine bırakıldı. İspanyollar,
Latin Amerika’da ele geçirdikleri
bölgelerde küçük yerel yönetimler
oluşturarak bölgede hegemonyasını
kurmaya başladı. 19. yüzyıl başında
Latin Amerika’da dört büyük İspanyol yerel yönetimi bulunmakta ve
bu yönetimlerin başında İspanyol
krallar hüküm sürmekteydi. Bu dört
yönetim, bugünkü Meksika’nın bulunduğu yerde Yeni İspanya, bugünkü Kolombiya’nın bulunduğu yerde
Yeni Granada, Peru ve bugünkü Şili
sınırlarında yer almış olan Rio de la
Plata yerel İspanyol mandalarıydı.
Latin Amerika, Avrupa Kıtasına
ve dolayısıyla İspanya’ya çok uzak
olduğundan, sömürülen bölgelerde
hiçbir zaman merkezi otorite sağlanamamıştır. Ortaya çıkan otorite
boşluğu, sömürülen bölgelerde feodal yapıların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Aynı zamanda manda olan
bu bölgelerde yaşayan yerliler asimile
olmuş ve köle olarak kullanılmıştır.
Sömürge olan yerel halkların baş
kaldırması 18. ve 19. yüzyılda dünyada ortaya çıkan yeni fikir akımları ve
siyasî ideolojiler çerçevesinde hareket alanı bulmuştur. Direnişçi Latin
Amerika halklarının cesaret bulması,
Amerika’daki, İngiliz Kolonilerinin
Londra’ya baş kaldırıp bağımsızlıklarını kazanması ile sağlanmıştır. Temel olarak sıralanacak olursa; Amerikan bağımsızlık savaşları, Fransız
İhtilali’nin dünyada oluşturduğu etki
ve fikir akımları ve İngilizlerin Güney Amerika halklarını İspanyollara
karşı kışkırtması ile bölgenin bağımsızlık mücadelesi başlamıştır.
Özgürlük fikri, yüzyıllardır ezilen
ve sömürülen bölge halkları için çok
kıymetliydi. Latin Amerika bölgesindeki tarihi değiştiren Creol kitleleri
(İspanya’dan gelip yeni topraklara
yerleşmiş, bölgeye ait olabilmiş ve
bölgede büyük topraklara sahip zengin kesim) ne Avrupalı ne de yerli
değillerdir.
Avrupa’yı derinden etkileyen Napolyon Savaşları, Latin Amerika’nın
da kaderini etkilemiştir. Napolyon
1808 yılında İspanya’yı ele geçirmiş
ve Kral Ferdinand’ı tahttan indir-

miştir. Akabinde ise İspanyol Latin
Amerika Kolonileri isyan etmiştir.
1810 yılında Latin Amerika’da Napolyon’a karşı Ferdinand’ı destekleyen askeri cuntalar kurulmuştur. Bu
cuntalar Creollar tarafından kurulmuştur. Eğitimli ve zengin Creollar
Fransızlara karşı gibi görünse de asıl
amaçları tam bağımsızlıktır. Kralcılar
ve Cumhuriyetçiler diye ayrılan hizipler arasında Latin Amerika’da bir
dizi savaş meydana gelmişti. Ancak
bu savaşların Amerika’daki bağımsızlık mücadelesinden temel farkı, tek
bir elden yönetilememiş olmasıydı.
Meksika sınırından Arjantin’e kadar
ortaya çıkan bağımsızlık mücadelesi
farklı devrimci liderlerin etrafında
şekillenmiştir. Cumhuriyetçi Simon
Bolivar 1812 yılında bugünkü Kolombiya -Venezüella bölgesinde ortaya çıkmıştır. S. Bolivar, Cartegena
Manifestosu’nu yayınlayarak, tüm
kıtaya İspanyollara karşı birleşme
çağrısında bulunmuştur. Simon
Bolivar topladığı askeri birlikler ile
“Ölümüne Savaş” tezini yayınlamış
ve Venezüella’ya doğru ilerlemiştir.
Bu tez savaşın kralcılar ile cumhuriyetçiler arasında değil, İspanyollar ile
Amerikalılar arasında gerçekleştiğini
ifade etmektedir. Bu noktada Simon
Bolivar’ın asıl amacı; savaşı milliyetçi bir çizgiye çekmekti. S. Bolivar
1813’te Venezüella’yı ele geçirmiş
ve yerliler tarafından El Libertador
(Kurtarıcı) unvına layık görülmüştür.
Ancak Kral Ferdinand İspanya’da
tekrar tahta çıkmış ve Latin Amerika’daki olayları kontrol etmesi için
büyük bir ordu yollamıştı. Akabinde
ise İspanyollara karşı başarısız olan
Simon Bolivar, Haiti’de direnişçi kitleler oluşturdu.
“Benim vatanım Venezüella değil,
tüm Latin Amerika’dır!” düşüncesiyle hareket eden Simon Bolivar çok

Simon Bolivar’ın asıl
amacı; savaşı milliyetçi
bir çizgiye çekmekti.
S. Bolivar 1813’te
Venezüella’yı ele
geçirmiş ve yerliler
tarafından El Libertador
(Kurtarıcı) unvına layık
görülmüştür. Ancak Kral
Ferdinand İspanya’da
tekrar tahta çıkmış ve
Latin Amerika’daki
olayları kontrol etmesi
için büyük bir ordu
yollamıştı. Akabinde
ise İspanyollara karşı
başarısız olan Simon
Bolivar, Haiti’de direnişçi
kitleler oluşturdu.

çabuk geri dönmüştür. İngilizlerin
maddi desteğiyle daha büyük bir güç
ile yeniden direnişe geçen Bolivarcılar Venezüella’yı üçüncü kez ele geçirmiştir. Akabinde ise, 1819 yılında
İspanyolları yenerek, Kolombiya’yı
ele geçirmiştir. Kısa bir süre sonra
kongre toplanmış ve Büyük Kolombiya Cumhuriyeti ilan edilmiştir.
Venezüella, Ekvator ve Kolombiya
bu birleşmenin üç büyük devletidir.
Panama devleti de bu cumhuriyete sonradan dahil olmuştur. 1824
yılında Peru’da bulunan ve Latin
Amerika’daki tek İspanyol temsilcisi
olarak kalan Jose De La Serna, İspanyol tacını devam ettirebilmek için
Simon Bolivar’ı durdurmak zorunda

olduğunu düşündü. 1824 yılında
Ayacucho muharebesi ile Bolivarcılar
ve İspanyollar arasında bir varolma
mücadelesi verildi. Simon Bolivar’ın
ordusu bünyesinde bulunan Llanero
(Amerika Çobanı, Kovboy) isimli
süvari ordusu büyük bir güce ulaştı
ve savaşın yönünü değiştirdi. Simon
Bolivar’ın Devrim Ordusu, Peru’da
Jose De La Serna’yı mağlup etti ve
Güney Amerika’nın bağımsızlığını
ilan etti. Bu gelişmeler neticesinde,
İspanyollar kıtadan tamamen atılmıştı.
Bolivar başarmıştı; ancak merkezi
otoriteyi sağlayamadı ve kurduğu
büyük yapı parçalanmaya başladı.
Tek elden yönetilemeyen bölgeler,
ekonomik sıkıntılar ve farklı yerel
kavgaların yol açtığı sorunlarla Bolivar’ın hayalini kurduğu yapı sekteye
uğramıştı. Bolivar tarih sahnesinde
bir kez daha başarısız olmuş ve Büyük Amerika ideali yok olmuştu.
Sürgün edilmek üzere hazırlanırken
öldü. Tarihte Bolivar hakkında birçok şey söylendi; o bazılarına göre
Creol burjuvazisini güçlendiren bir
hain, bazılarına göre ise Latin Amerika’yı bağımsızlığına kavuşturan bir
El Libertador.
Her şeye rağmen devrimciler arasında tarihe geçmiş bir liderdir. Bolivar, Latin Amerika bağımsızlığı için
mücadele etmiş ve çok kez başarılı
olmuştur. Bolivar, kıtadan İspanyolları kovmayı başarmış, ancak kendi
yerel halkları tarafından sahipsiz
bırakılmıştır. İngilizlerin desteği ile
kıtadan İspanyolları çıkartmış ancak
sonrasında Amerikalılar ve İngilizler
vesayet için kıtaya girmiştir. Bolivar,
Latin Amerika’nın bağımsızlığı için
büyük bir anlam ifade etmektedir.
Bolivar’ın son sözü “Özgürlüğü seven insanlar, sonunda özgür olacaklardır.” olmuştur.
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ERDOĞAN: YUNANISTAN'IN KENDISI
AMERIKA'NIN BIR ÜSSÜ
"Maalesef Dedeağaç ile ilgili konuda aslında sadece Dedeağaç bir üs değil,
Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Macaristan Başbakanı
Victor Orban ile anlaşmaların imza
töreni ve ortak basın toplantısına
katıldı.
Burada gündeme ilişkin önemli
açıklamalarda bulunan Erdoğan,
ABD'nin Yunanistan'a yaptığı
askeri sevkiyatla ilgili dikkat çeken
ifadeler kullandı.
Erdoğan, "Maalesef Dedeağaç
ile ilgili konuda aslında sadece De-

deağaç bir üs değil, Yunanistan'ın
kendisi şu anda Amerika'nın bir
üssü durumuna gelmiştir. Şu anda
Yunanistan'ın içerisinde Amerikan
üslerinin sayısını ben saya saya
bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri
var. Ortaya öyle bir tablo çıkıyor
ki, Yunanistan'ın kendisi adeta
Amerika'nın bir üssü gibidir." diye
konuştu.
ABD'ye tepki gösteren Erdoğan,

AB’NIN TÜRKIYE’YE DOĞU AKDENIZ
YAPTIRIMLARI 1 YIL UZATILDI
Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları 1 yıl
süreyle, 12 Kasım 2022'ye kadar
uzattı.
Avrupa Konseyi’nin açıklamasında; Doğu Akdeniz’de “yetkisiz” olarak nitelendirdiği sondaj
faaliyetlerinden sorumlu kişi ve
kuruluşlara karşı hedefli olarak
getirdiği sınırlayıcı tedbirlerin
uygulamaya devam edeceği ifâde
edildi.
“Doğu Akdeniz’deki yasadışı
sondaj faaliyetlerine yönelik yaptırım rejimi 1 yıl uzatıldı” başlıklı
kararda şu ifâdeler yer alıyor:
“Konsey Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’deki yetkisiz sondaj
faaliyetlerine tepki olarak almış
olduğu kısıtlayıcı tedbirler çerçevesini bir yıl süreyle 12 Kasım
2021 tarihine kadar uzatma kararı
almıştır. Avrupa Birliği, Doğu
Akdeniz'de hidrokarbonlarla ilgili
yetkisiz sondaj faaliyetlerinden
sorumlu veya müdahil olan kişi
veya kuruluşlara hedefli kısıtlayıcı
tedbirler uygulayabilecektir. Bu
tür kısıtlayıcı önlemler aşağıdakilerden oluşur: Listedeki kişi ve
kuruluşlar için mal varlıklarının
dondurulması ve AB'ye seyahat

yasağı. Ayrıca, AB kişileri ve
kuruluşlarının listelenenlere fon
sağlamaları yasaktır. Şu anda iki
kişiye yaptırım uygulanıyor”
Karara iliştirilen “Arka plan”
başlıklı bölümde ise “Doğu Akdeniz'de izinsiz sondaj faaliyetlerine karşı yaptırım rejimi, 17-18
Ekim 2019 tarihlerinde Avrupa
Konseyi tarafından onaylanan 14
Ekim 2019 tarihli kararın doğrudan takibidir. AB, bu kararıyla uluslararası hukuka uygun
olarak egemenliğine ve egemenlik
haklarına saygı konusunda Kıbrıs
(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ile
tam dayanışmasını teyit etmiş ve
Yüksek Temsilci ve Komisyonu
kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve
için öneriler sunmaya çağırmıştı.”

"Dedeağaç bunların içinde sadece ufak bir bölge. Şu anda bütün
bunlar neden yapılıyor? Biz bunu
tabii gerek Biden'la gerek ilgililerle
Savunma, Dışişleri Bakan'ım yaptıkları görüşmelerde sorduklarında
kaçamak cevap veriyorlar, dürüst
davranmıyorlar. Kendilerine
seçtikleri komşu yanlış bir komşu.
Üs olarak Ege'de Yunanistan'la
takındıkları tavır doğru değil."
ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Biz, Amerika, Yunanistan NATO üyesi. Ama NATO
üyeleri olarak Amerika en çok
destek veren olduğuna göre biz
niye birbirimize düşüyoruz. NATO
içerisinde asker sayısı, mali destek
itibariyle Türkiye Amerika'dan
sonra ilk 7 içerisinde yer alan bir
ülke. Yunanistan çok gerilerde. Biz
kendimize inanıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Bu bölgenin biz
sigortasıyız.” şeklinde konuştu.

"RUSYA
100 BIN ASKERI
SINIRIMIZA YIĞDI!"

ERDOĞAN’IN EVINI
ÇEKEN İSRAILLILER
TUTUKLANDI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna
sınırı yakınlarında konuşlandırılan
Rus askeri kuvvetleri konusunda
açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığının resmi internet sayfasında, dün
yayımlanan açıklamada Vladimir
Zelenskiy, Batılı ülkelerin Rus
ordusunun hareketliliğiyle ilgili
bilgileri Kiyev’e aktardığını bildirerek, “Bundan sonra umarım, dünya
kimin gerçekten barış istediğini ve
kimin bizim sınırlarımız yakınında
100 bine yakın asker konuşlandırdığını net bir şekilde görür.” ifadeleri
kullandı.

Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
evinin fotoğrafını çektikleri iddia
edilen üç İsrailli gözaltına alındı.
Olaya dair yetkililerden resmi
bir açıklama gelmemekle beraber
fotoğrafı çeken üç kişinin 'siyasi
veya askeri casusluk' suçundan
tutuklandığı belirtildi.
İhsan A. isimli bir Türk ile iki
İsrailli Natali ve Mody Oknin’in
görselleri anlık olarak bir grupla
paylaştığı; konut ile aradaki mesafenin de mesajda belirtildiği ifade
edildi.
Yahudi başbakan
casusluk sebebiyle tutuklanan
çift için açıklama yaptı
İsrail Başbakanı Naftali Bennett,
casusluktan tutuklanan Natali ve
Mody Oknin ile konuştuğunu ve
kendilerini İsrail’e getirmek için
yapılan çalışmalar konusunda bilgi
verdiğini ifâde etti. Bennet İstanbul'da tutuklanan Natali ve Modu
Oknin'in İsrail istihbaratı için
çalışmadığını kaydetti.
Bennett, haftasonu boyunca Dışişleri Bakanlığı liderliğinde İsrailli
yetkililerin konuyla ilgilendiklerini
söyledi.
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İdman ve Spor Kelimelerinin
İştikak Bilgisi veya Etimolojisi Çevresinde -VIIOsman Temiz
Tarihte Gotik kabilelerine çeşitli
isimler verilmiştir. Mesela “Vesi”
(Vizigotlar), “Ostrogoti”, “Thervingi”
ve “Greuthungi” bunlardan bazılarıdır. Pek çok bilim adamı, “Vesi” ve
“Tervingi” terimleri belirli bir kabileyi isimlendirirken, “Ostrogoti” ve
“Greuthungi” terimlerinin başka bir
kabileyi belirtmek için kullanıldığına
karar vermişlerdir.
Herwig Wolfram, iki farklı kabileden bahsedilirken her zaman
“Vesi ve Ostrogoti” ya da “Tervingi
ve Greuthungi” olarak sıralandığını
ve bu kombinasyonun hiçbir zaman
değişmediğini belirtir.
“Tervingi” terimine ait ilk kaydedilen belge, yaklaşık 291 (belki
de 20 Nisan 292'de Trier'de) yılında
yapılan ve geleneksel olarak Claudius
Mamertinus'a atfedilen, İmparator
Maximian'ın (285-305) bir kasidesidir. Kasidede, Gotlar'ın bir başka
bölümü olan Tervingiler'in (Tervingi pars alia Gothorum), Vandal ve
Gepidler'e saldırmak için Taifallar'a
katıldığı yazılıyor.
Moritz Schönfeld'in 1911'de yaptığı ve hala yaygın olarak alıntılanan
bir öneriye göre, Tervingi adı muhtemelen Gotik kelime “triu” ile ilişkiliydi ve İngilizce “Ağaç”a (tree) eşdeğerdi ve bu nedenle de “Orman İnsanları” anlamına da geliyordu. Bilindiği
üzere “Ağaç” kelimesi, Arapça’da “Şecere” ile de ilgilidir. Bu durum, “Mağara Adamı” veya “Mağara İnsanları”
mânâsı üzerinden meselâ Germenlerin kendi kökenlerini bizzat “Köken”
mânâsına gelen Germen kelimesi ile
örtüşen bir mânâda kullanmalarının
da başlıca sebebi olabilir (mi?)...
Not: “Ağaç” ve “Şecere”, dolayısıyla
da “Tohum” üzerinden hatırlanması
gereken, Üstad Necip Fazıl’ın “Ağaç”
mecmuası, “Tohum” isimli tiyatro
eseri ve “Tohum” ile ilgili olarak da,
meselâ “Çocuk” isimli şiirinde olduğu gibi, “Annesi gül koklasa, ağzı gül
kokan çocuk; / Ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk...” şeklindeki derin
mısralar ve “yeni insan yeni nizam”a
dair kavgası verilen Başyücelik Devleti İdeali!.. Bu tür bir devlet ideali,
“Yüceler Yücesi olan Allah”ın yeryüzündeki temsil makamına talib “Halife İnsan” manası üzerinden “Hilafet
Devleti” mânâsını da mündemiçtir…
Gotik kabilelerinin Vasisi Vizigotlar
(ki Vizigot, Macarca’da “Vezir” mânâsınadır ve günümüz dünyasında bu
vasilik, Küresel Sermaye Baronlarının
güdümündeki Kıta Avrupa’sı ve Ame-

Moritz Schönfeld'in
1911'de yaptığı ve
hala yaygın olarak
alıntılanan bir öneriye
göre, Tervingi adı
muhtemelen Gotik
kelime “triu” ile ilişkiliydi
ve İngilizce “Ağaç”a
(tree) eşdeğerdi ve bu
nedenle de “Orman
İnsanları” anlamına
da geliyordu. Bilindiği
üzere “Ağaç” kelimesi,
Arapça’da “Şecere” ile
de ilgilidir. Bu durum,
“Mağara Adamı” veya
“Mağara İnsanları”
mânâsı üzerinden
meselâ Germenlerin
kendi kökenlerini bizzat
“Köken” mânâsına
gelen Germen kelimesi
ile örtüşen bir mânâda
kullanmalarının da
başlıca sebebi
olabilir (mi?)...

rika’nın merkezinde olduğu Batı fikir
ve yaşayışı veya kültür ve medeniyeti
tarafından temsil edilmektedir),

Müslümanların hamisi veya temsilcisi olarak da, (İnsan, Halife, Sultan,
Başyüce), Allah Resûlü’ne Veraset
üzere olan “Başyücelik Devleti İdeali”
tarafından yerine getirilmektedir.
Evet; Tervingi adı muhtemelen
Gotik kelime “triu” ile ilişkiliydi ve
İngilizce “Ağaç”a (tree) eşdeğerdi ve
bu nedenle de “Orman İnsanları”
anlamına da geliyordu… Müntehasında meyve olan bir Ağaç, “kök,
gövde ve dallar” çerçevesinde üçlü
bir terkib ifade eder… Triu, Vietnamca’da “üçlü” mânâsınadır… Dünyanın
pek çok dil ailesinde olduğu gibi, Tri,
Rusçada da “üçlü” mânâsınadır…
Okunuşu Tri olan Three, İngilizce’de
“üç” rakamının lügat karşılığıdır…
Yukarıdaki “üç” veya “üçlü”
mânâsını nasıl okumak gerekiyor?..
Bu soruya cevap vermeden evvel yazımızın muhtevasına dair birkaç bir
şey söylemek istiyorum. Her şeyden
evvel bu yazı dizimiz ne doğrudan
doğruya bir tarih çalışmasıdır ve ne
de doğrudan doğruya spor tarihi
merkezli spor veya idman kelimelerin etimolojisine dair akademik bir
çalışmadır. Evet, mevzuun temelinde
spor ve idman var. Ancak, hatırlanacağı üzere, ilk yazımızda sıradışı
değerlendirmelerde bulunacağımıza
dair uyarmıştık. Bu mânadan olarak,
bu çalışma hakkında daha ziyade,
denilebilirse tabiî ki de, spor merkezli
bir spekülatif spor felsefesi çalışmasıdır denilebilir. Kronolojik tarih
bilgisi bizi bu yazı çalışmasında pek
ilgilendirmiyor. Hem sonra, tarih
mevzuunda çok zayıf olduğumuzu

daha evvel zikretmiştik. Evet, ben
bir tarihçi değilim. Tarih bilgisinden
lüzumu kadar yararlanmak ve esas
itibariyle de spor üzerinden dünü
bugüne taşımak ve bugünü de düne
şahid kılmaktır bütün çabamız.
Mesele sporun kendisinden ziyade
sporun doğumuna yataklık eden insanoğlunun duygu ve düşünce dünyasında dolaşmaktır. Dünden bugüne
tüm olup bitenleri, tez (asıl, ruh!)
ve antitez (tâli, nefs!) çerçevesinde
asıl kabul ettiğimiz “Yürüyen Büyük
Doğu: İBDA” ruh ve fikir sistemine
bağlamaktır. Takdir okuyucunundur.
Mevzuya bıraktığımız yerden
devam edebiliriz. Her şeyden evvel,
“Ağaç”, dolayısıyla da “Şecere”, yani
“Varlık Kütüğü” mânâsına “Soy Kütüğü” üzerinden bir okuma yapmak
icab ettiğinde, “Anne ve Babanın
sırrı: Çocuk!” hikmetine de kapı aralayacak bir şekilde, “Çekirdek Aile”,
dolayısıyla da “Tohum” mânâsına
“Anne, Baba ve Çocuk” şeklinde bir
okuma yapmak pek mümkün görünüyor!.. Bu tür bir okuma üzerinden,
“Eril, Dişil ve Yükümsüz mânâsına
Hükümsüz veya Masum” veyahut da
“Ruh, Beden ve Küllî Ruh” şeklinde
bir anlam genişlemesi yapmak da pek
mümkün görünüyor!.. Bu çerçeveden bakıldığında, meselâ “Yürüyen
Büyük Doğu: İBDA” ruh ve fikir sisteminin de üzerine bina edildiği “Üç
Işık Sırrı” ve buna bağlı olarak da anlam kazanan “Çocuk Hikmeti” ziyade
dikkat çekiyor!.. Geçmişi anlamak
için bugünü anlamak lazım geldiği
çok açıktır… Bu mevzuda İBDA Mi-
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marı’nın şahsında tecelli eden “Berzah” hakikati veya mânâsı, “zaman
üstü” keyfiyet belirten bir kavram
olması hasebiyle “zıtların birliği”ne
de delalet eden bir noktada, “denge
amili veya unsuru” mânâsına “mihenk” bir noktada duruyor… Bugünü
anlamanın asgari şartı, “her zaman
diliminde tecelli eden bir hakikat /
mânâ vardır ve bu hakikat / mânâ,
(dolayısıyla da ruh ve fikir), nedir
ve kimde tecelli etmiştir?” sorusuna
uygun bir cevap vermektir. Aksi takdirde ne bugün, ne bugünü doğuran
şartlar itibariyle ati, mazi, geçmiş
yani dün ve ne de, “an”da toplu olması hasebiyle de dünden bugüne yarın,
dolayısıyla da geçmiş ve gelecek
hakkında söylenebilecek herhangi bir
şey de yok demektir… Ta başından
beri söylediklerimizi niçin söyleme
cesareti gösterdiğimiz gayet net anlaşılıyor olmalı!.. İçinde yaşadığımız
yeni zaman ve mekânda tecelli eden
hakikat “mutlak hakikat” hâlinde “İstikbâl İslâmındır” mutlak müjdesidir
ve bu mutlak müjdeye yataklık eden
de, “Yürüyen Büyük Doğu: İBDA”dan
başkası değildir. Hâl böyle olunca,
“İstikbâl İslâmındır” mutlak müjdesine yataklık eden, diğer bir ifadeyle
de “mânâya uygun suret” teşkil eden,
daha radikal bir ifadeyle de, “suret
mânânın aynıdır” noktasında belirli
bir ruh ve fikir sistemi hâlinde “Yürüyen Büyük Doğu: İBDA” ve onun
mimarı Mütefekkir Kumandan Salih
Mirzabeyoğlu olmadan ne dün, ne
bugün ve ne de yarın layıkı veçhile
anlaşılamaz, murada uygun anlaşılması da pek beklenemez.
Tervingi?.. Fince lügattan… Terve:
Sağlıklı, olumlu. Sağlıklı, sıhhatli. İyi,
sağlığı yerinde… Osmanlıca- Türkçe
lûgattan… Terviye: Düşünmek, akıl
yormak. Sulamak, suya kandırmak...
NOT: Vizigotlar’ın Tervingi, dolayısıyla da triu veya teriu olarak anılması!.. Teriu; üç, üçleme, üçlü!.. “Allah’ın hakkı üçtür” veya “Yaradılışın
aslı üçtür” sözleri bir tarafa, üçgen
veya trigonometrik durumlar… Hadîs ile de sabit olduğu üzere, “İki kaş
arasında konuşlanan nefs”in izdüşümü halinde Epifiz bezi ve Rene Descartes’ın bir tespiti halinde, “Ruh ve
beden tek bir noktada buluşur, o da
Epifiz bezi’nde” sözü hatırda… Epifiz
bezi’nin çam kozalağı ile ilişkilendirilmesi ve çam kozalağının ağaç formu yanında bizzat kozalağın üçgen
oluşu ayrıca dikkatlerden kaçmamalı!.. “Gitmek ve Gelmek” mânâsı üzerinden bir yönüyle İdris ve İlyas
Aleyhisselâm, diğer bir yönüyle de,
“İniş ve Çıkış” yoluna taalluk eden
veçhesiyle “Davud Yıldızı” ve müntehasında ve taçlandırılmış mucize
hâlinde ruh ve bedenin aşk potasında
veya Küllî ruh’ta eritilmesi mânâsına
“Miraç Mucizesi”!.. Üçgen şeklinde
inşa edilen Mısır Pramitlerinin durumu… “Zıtların Birliği”ne açılan kapı
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hâlinde “Ruh, Beden ve Külli Ruh”tan
mülhem “Salib” veya “Teslis”, yani
“Kutsal Ruh, Baba ve Oğul” durumları… Sokrates’in son nefesinde Eflatun’a miras olarak bıraktığı “Horoz
Borcu” üzerinden adil bir devlet nizamının ortaya çıkması çabasına taalluk eden “İdeal devlet plan, program ve projesi”nin temellendirilmesi
hâlinde “İdeler Alemi” ve “Gölgeler
Âlemi” üzerinden ruh ve fikir çerçevesinde Harmonia (Armoni) veya
muvazene arayışları… Whithead’ın
ifadesiyle söylersek, “Bütün bir Batı
Felsefesi Eflatun’a düşülen dipnotlardan ibarettir” sözü üzerinden, “hakikat arayıcılığı” mânâsına özelde Batı
Felsefesi, genelde ise bütün bir dünya
“Düşünce Tarihi”nin ana karakterini
ele veren olarak, “Felsefe Taşı” arayışlarının gelip dayandığı eski Yunanlıların “Harmonia” (armoni, denge,
muvazene) ve “Kalosgathia” (Kâmil
İnsan!) dedikleri ve “aslın aslı” olarak
da İslâm’da mündemiç olan “Zıt kutuplar arası muvazenenin üstün nizamı”na taalluk eden “Ruh ve Beden
Zıtlığı”ndan mülhem “Küllî Ruh”
arayışları… İdris Aleyhisselâm’ın
farklı kültürlerdeki yansıması hâlinde, meselâ eski Mısır’da Toth, eski
Yunan’da Hermes, uzantısı hâlinde
de, meselâ eski Yunan Mitolojisi’nde
“Sağlık Tanrısı” olarak inanılan Asklepios’un “Hayat Ağaçı Asası” ve bu
asada sağlı ve sollu beliren iki yılanın
helozonvari (vida!) görüntüsü!…
Şah-ı Nakşibendi Hazretleri’nin ilkin
İmam-ı Rabbanî Hazretleri ve sonrasında ise İBDA Mimarı’nı kurtarıcı
sözü hâlinde, “Mutlak Tevhid mümkün değildir.” hikmeti çerçevesinde,
diğer bir ifadeyle de “Tasavvuf ve
Şeriat” üzerinden söylersek, “Zâhir
ve bâtının birbirine yaklaştırılması”
durumları ve devamı hâlinde de,
İBDA Mimarı’nın “Ben Kimim?”
istifamı üzerinden “Sonsuz Varlık”
olan Allah’ta “kesintisiz oluş” veya
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“kesintisiz seyir” hâlinde olduğunu
gösteren olarak, “Bulamamacasına
aramak” durumları… Müntehasında
ise, “Allah’ın tutan eli, gören gözü,
işiten kulağı ve yürüyen ayağı olmak”
durumları… İBDA Mimarı’nın “sonunda var olmak müşkülü kaldı”
dediği sözünün hakikatini bizzat yaşayan olarak, “Berzah”ta bizzat yerini
alması durumları… Bu mevzuda,
“Kalb hakikatinde bitişik ruh ve nefs
kutuplarından birinden birine muhatap olmak” ve bunun gereğini yerine
getirirken, “Bütün kalbler Allah’ın iki
parmağı arasındadır” mutlak hakikati
üzerinden söylersek, meselâ “Melheme-i Kübra”, yani kıyamet öncesi
kanlı ve çok büyük bir savaşın tarafları hâlinde Mehdiyyet ve Deccaliyyet
faaliyetlerine de yataklık eden Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm ve Deccal-i
Lâin arasındaki “Büyük Savaş”ta Allah’ın iradesi veya rızasının Hazret-i
Mehdî Aleyhisselâm’dan yana olması
mevzuu, (çünkü; Allah, ruhçuluğun
hakikatini temsil eden İslâm’dan yanadır, ruhtan yanadır, kalbten yanadır, dolayısıyla da Müslümanlardan
yanadır), ki; her iki taraf için de sözkonusu olan “Allah’ın tutan eli, gören
gözü, işiten kulağı ve yürüyen ayağı
olması” durumları veya izleri!.. “Ettik
size bir oyun mutlak hakikati çerçevesinde, Kader ve Kaza’ya taalluk
eden durumlar, yani Mukadderat!..
Nasipler başka başka!.. Kafir ve mümin, eli mahkûm, kendisine biçilen
rolü oynayacak ve sırtına yüklenen
yükü taşıyacak!... Allah’ın “Mutlak
Varlık” olduğuna delalet eden fiili
durumların zâhir olması mânâsına,
İBDA Mimarı’nın “Bâtının zâhire
çıktığı bir zaman dilimine girdik”
sözünü bu çerçevede değerlendirmek
gerektiğini de bu vesileyle iyi anlamak gerekiyor… Bütün felsefi ekollerin ruhî ve bedenî olan hakikatler
üzerinden belirli bir denge arayışı
durumları… Sokrates’ın Eflatun’a

havale buyurduğu Horoz Borcu ve
bunun da doğrudan doğruya “Terazi
iplerini kendinde toplayan halka”
esprisine açılan bir kapı olması ve
bunun da, meselâ Tasavvuf ’ta Allah’a
remz olan güneş’in altın renginde
olması üzerinden “altın terazisi” veya
“hassas terazi” mânâsına “adalet terazisi”, dolayısıyla da İlahî Kelimetullah
Davası’na kadar çıkan İdeal Devlet
Nizamına taalluk eden devlet plan,
program ve projesi durumları… Hazret-i Süleymân Aleyhisselâm’ın doğu
ve batı hakimiyetini mündemiç Dünya Hakimiyeti mânâsı başta olmak
üzere, Zülkarneyn’in iki boynuzlu
olması mânâsı üzerinden dünya hakimiyetini de mündemiç olması bir
yana, Dünya Hakimiyeti için çaba
sarfeden Hakk ve Batıl kutuplarını
burada saymaya kalksak mevzu uzar.
Ama bunun menşeinde, boşa düşmüş
olarak, yani boş bir iddia olarak Yuda
Nesebi Lanetli Yahudi’nin “Arz-ı Mevud” üzerinden “Kristal Krallık” hâyali antitezi bir tarafa, Allah’ın “İstikbâl İslâmındır” mutlak müjdesinin
tez veya asıl olarak belirdiğini bilmek
gerekiyor… Ruh (ben), beden (nefs)
ve Külli ruhun bir tahrifi olarak anlam kazanan Freud’un id, ego, süper
ego durumları da cabası!.. Ve ve ve…
WWW… Üç <V> veya <W>… Ve
veya W’nin bizdeki karşılığı Vav’dır
ve Vav’ın ebced değeri’nin 6 olması
ve bugünkü Deccal Komitesi’nin kendi Şeytani Düzenleri için sıkça kullandıkları 666 esprisinden hiç de bağımsız değildir… WWW sözcüğünün açılımı World Wibe Web’tir.
Türkçe karşılığı ise <Dünya Çapında
Ağ> anlamına gelmektedir…. Zâhiri
görüntüsü ve mânâsı itibariyle de
İnternet ortamının ortak zemini…
Bu sembol, yani www yazılımı, Davud Yıldızı’nın zemine yayılımına
delalet eder ve bundan maksad da,
Kristal Krallık üzerinden Tek Dünya
Devleti ve Yeryüzü Hakimiyeti’dir…
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Gündemde olan “Metaverse” hakkında az buçuk bilgisi olan ne demek
istediğimizi gayet iyi anlayacaktır. Ki
bu mevzu üzerinde, meselâ “FRP:
Rol Yapma Oyunu” veya “Fantastik
Oyun” çerçevesinde durmak mümkün olacaktır… Malumdur ki, bizim
Deccal dediğimiz şahıs bizden olmayanların Mehdî’si, bizden olmayanların Mehdî dediği ise bizim Deccal’imizdir… Hatırlanacağı üzere, “Ölüm
Odası”nda İBDA Mimarı aslen ve
hakikatiyle bizim olan Davud Yıldızı’nı mevzu etmiş ve bütün ihtişamıyla onun manasını hem temsil ettiğini
göstermiş ve hem de nasıl anlaşılması
gerektiğini meydan yerine koymuştu,
taşımıştı… Evet; www, yani “Dünya
Çapında Ağ” mevzuunun farklı bir
açıdan açılımına da bir bakmak gerekiyor… Bu mevzu, yani üçlü veya üç
mevzuu, aslında zıtların birliği manasını temsil liyakati savaşına da delalet ediyor… Her şeyde olduğu gibi
bu mevzuun hakikati de yine İslam’dadır. “Yürüyen Büyük Doğu:
İBDA” külliyatında sıkça tekrar edildiği üzere, “İslâm, zıt kutuplar arası
muvazenenin üstün nizamıdır.” Bu,
“ruh ve beden zıtlığı”nı veya “ruh ve
madde zıtlığı”nı hak ve hakikatiyle
“Külli ruh”ta düğümleyen, dengeleyen olmasındandır. Bu düğümün
müşahhas zemini, “Yürüyen Büyük
Doğu: İBDA”nın üzerine bina edildiği “Üç Işık Sırrı” çerçevesinde anlam
kazanmıştır. Ki bu mevzuun merkezinde İBDA Mimarı’nda tecelli eder
hakikat ahalinde, “Berzah” esprisidir
ki, tam da yerinde söylemek icab
ederse, “Dünya ve Ahiret arasındaki
denge amili” misyonuna taalluk eden
bir durumdur... “Berzah” iki şeyin
arasındaki perde, iki şeyin birbirine
karışmasına mani hakikat, kalb hakikatinde bitişik ruh ve nefs kutupları,
vs… Üstad Necip Fazıl tarafından
İBDA Mimarı’nın “Müjdelerin Müjdesi” olarak karşılandığını hatırlamanın tam yeri… “İstikbâl İslâmındır”
mutlak müjdesine yataklık eden bir
ruh ve fikir sisteminin kurucu iradesi
olarak beliren İBDA Mimarı’nın topyekûn insanlığa “Takdim” edilişi ise
bu mevzuun lübbü!.. “Berzah” hakikatinin ayan olmasının lübbü!..
“Dünya Çapında Bir Hadise: Kaptan
Kusto Müslüman”… Firavun ve Yuda
nesebi Yahudi’nin ortak hareketi ile
birlikte bir illüzyon gösterisi olarak
dünyaya atılmış bir ağın, ki müntehasında “Metaverse” vardır, Hazret-i
Musa Aleyhisselâm’ın elindeki
Asa’nın İlâhî İrade’nin tecellisine suret teşkil etmesine misal, İBDA Mimarı tarafından dünyaya atılmış bir
“Ağ” tarafından boşa çıkarılması!..
Metaverse?.. Meta ve Universe…
Çoğulu emtia olan Meta, lügatte “Satılmak amacıyla üretilen, alınır satılır
mal, ticaret malı”, Universe ise, “Evren. Kâinat. Cihan” mânâsınadır…
Hemen söylemek gerekir ki, meselâ

ilkin tüm Müslümanlara, sonrasında
ise tüm dünya insanına teklif edilen
“Yürüyen Büyük Doğu: İBDA”nın
mânâları arasında, “Kâri tamamen
sahibine ait olmak üzere sermaye
vermek” mânâsı, tez ve antitez çerçevesinde fevkalade önemli bir karine
olarak değerlendirilebilir gözükmektedir.
Müntehasında “İstikbal İslamındır” manasını mündemiç Mehdiyyet
karşısında Deccalizm olduğunu bilmek kaydıyla milenyum, küreselleşme, kristal krallık, tek dünya devleti,
“Leviathan”, sınıfsız toplum, kapitalizm ve materyalizmin dölü liberalizmin biricik çocuğu Metaverse!
Bu arada, Din ve Diyanet işleriyle
meşgul olanlara da sormak gerekiyor: Metaverse dünyası hakkında ne
ve nasıl bir hüküm vermeyi düşünüyorsunuz? Allah’ın insana üflediği
ruha karşılık, maddeye “ruh” üflemek
iddiasını mündemiç bir illüzyon
karşısında nasıl bir duruş sergilemek
düşünülüyor?.. Metaverse bir hayatta
mümin kalmak mümkün mü?
Metaverse, İBDA Mimarı’nın
Telegram dediği mevzu ile ne derece
örtüşüyor? Metavers’ın nefs üzerine
kurulu bir hayat olduğu çok açık.
İnsan yalnızken aklından veya kalbinden hayal olarak her ne geçiriyorsa bilfiil görüntüsü ile de karşılaşmak
gibi bir şey mi acaba?
İslâm’da teklif akladır; yani kaal
üzerindendir, hâl üzerinden değil!
Hâle kaal üzerinden geçiş yapılır.
Yeni zaman ve mekâna yeni hâl gerektiği içindir ki, yeni kaal hâlinde
“Yürüyen Büyük Doğu: İBDA” vaktin
icabı bir gereklilik olarak zuhur etmiştir! Kaal herkese açık, mücadele
ise yeni bir hâle ulaşmaktan ibaret!..
Deccalizm… Firavun ve kâhinlik.
İllüzyon ve frp/rol yapma oyunu/fantastik oyun. Spor ve eğlence. Kısacası:
Truman Show…
Ayet meâli: “Dünya bir oyun ve
eğlenceden ibarettir.” (Enam, 32)
Nefs/dünyanın hakikatinin ayan
olması… İBDA Mimarı: “Bâtının
zâhire çıktığı bir zamanda yaşıyoruz.”
Metaverse, “Çile Tacı”na bir
nazire yaparcasına, kafaya takılan bir
kask ile mümkün. Yoga seyr-i sülukunda Epifiz Bezi veya Taç Çakra
üzerinden Nirvana’ya ulaşmak arzusu ve Şaman kültüründe Mankurtlaştırmak için deve derisinin kel kafalara geçirilmesi ile de örtüşmektedir.
Metaverse, tüm sanal dünyaların,
artırılmış gerçeklik ve internetin
toplamı da dahil olmak üzere, neredeyse geliştirilmiş fiziksel gerçeklik
ve fiziksel olarak kalıcı sanal alanın
yakınsamasıyla oluşturulan kolektif
bir sanal paylaşılan alandır. Facebook
adını Meta olarak değiştirdiği için
Instagram'da da birtakım değişiklikler yaşandı. İşte Meta kelimesiyle
oluşan yeni Instagram from Meta
kavramı...

Metaverse, tüm sanal
dünyaların, artırılmış
gerçeklik ve internetin
toplamı da dahil olmak
üzere, neredeyse
geliştirilmiş fiziksel
gerçeklik ve fiziksel
olarak kalıcı sanal
alanın yakınsamasıyla
oluşturulan kolektif bir
sanal paylaşılan alandır.
Facebook adını Meta
olarak değiştirdiği
için Instagram'da da
birtakım değişiklikler
yaşandı.

Meta ne demek?... “Metaverse”
kelimesi, “meta” (ötesinde anlam) ve
“evren” önekinin bir portmantosudur; terim tipik olarak algılanan bir
sanal evrene bağlı kalıcı, paylaşılan,
3D sanal alanlardan oluşan, gelecekteki internet yinelemesi kavramını
tanımlamak için kullanılır.
Doğruya doğru… Deccalizm
oyununu Metaverse üzerinden, Mehdiyyet ise Meters: Metris’te kurmuş
gözüküyor…
Ne diyordu İBDA Mimarı: “Hayat
tercihlerden ibarettir.”
Zamane insanına sunulmuş iki
seçenek: Metaverse ve Meters!..
Metaverse hakkında Deccalizm’in
traji-komedisi de denilebilir…
İBDA Mimarı’nın “Ölüm Odası”ndan: “Meters: Mehdî Muhammed: (Toprak tümsek, siper, Metris:
Meters.) (Cild 1, s. 34)
Try, “çabalamak” mânâsınadır.
Heider’a göre, çaba (trying) neden ile
ilişkilidir… Bir şeyin nedeni, “niçin?”
sorusuna verilen cevap ile de doğrudan ilişkilidir.
Sıradışı bir not: Küresel Sermaye
Baronları’nın tetikçiliğini yaptığı
Deccalizmin dünya hakimiyeti Liberal Serbet Piyasa Ekonomisi üzerinden yürütülmek istenmektedir. Bu
ekonomik yapı içerisinde “Devlet-i
Ebed Müddet” mânâsının geride
kalan son bakiyesi olarak Anadolu
topraklarında konuşlanan Türkiye’nin para biriminin sembol yazımı
TRY’dir. Bunu “Çabalamak” mânâsı
üzerinden okumak icab ettiğinde,
sorulması gereken elim soru “Acaba
hangi yönde çabalamak?” şeklinde
olacaktır. Görelim mevlam neyler
meylerse güzel eyler!..
Spor kelimesinin etimolojisini
kurcalarken, Sport, Port, Portu, Porte, Per-tu, Per 2, oradan 2 per, 2 ber,
“berber”, 2 bar, “barbar” ve sonrasında “Berberiler” veya “Barbarlar”a,

yorum

oradan da Hun İstilasından kaçıp
Kıta Avrupası’nın neredeyse tamamını istila eden ve Romalıların başbelası olduktan sonra da, Romalılar
tarafından bütün yönleriyle “Barbar”
olarak nitelendirilen Gotlar ve “Vesi”,
yani veraset üzere olan Vizigot ve
akabinde, Tervingi kavramına ve bunun da triu, yani “üçlü” manasından
try yani “çabalamak” manasına kadar
geldik. Çok ilginçtir ki mesela beşer
lisanına ait bir kelime olan Adem
ismi de “çok işleyen, çok çalışan” manasınadır. Bu mevzu üzerinde İdman
kelimesinin etimoloji üzerinden
tekrar söyleyeceklerimiz olacaktır…
Bu mevzu, Gotik kelimesinin “İnsanlar” mânâsına Gotanes’ten geldiğini
söyleyenler açısından çok önemli
olsa gerektir. Hele ki, “İnsan-ı Kâmil”
mânâsına da gelen ve modern sporlarda, meselâ “Olimpiz Felsefesi”nin
temel argümanlarından biri olan
“KalasKagathos”(1) (Kalokagathia)
kelimesindeki “gathia veya gathos’un
Gotlarla olan ilişkisine de ayrıca
dikkat çekmek gerekiyor. Yeri geldiğinde üzerinde durmak mümkün
olacaktır… İBDA Mimarı’nın bizzat
kimliğini açık eden olarak “Kim” ve
“Adem” metaforları üzerinden “Ben
Kimim?” istifhamına ne denli yer
verdiğini, özellikle de “Ölüm Odası”
isimli eserinden biliyoruz. Bu mânâdan olarak, üzerinden bulunduğu
işin bizzat hakkını veren olarak da
ne denli çalıştığına hemen her İbdacı
şahittir. Düşman belledikleri de!..
Yani Deccalizm’in tetikçiliğini yapan
Küresel Sermaye Baronları’nın da!...
Son nefesine kadar, yani bizzat Şehid
olana kadar düşman karşısında ne
denli Dik durduğuna ve yine ne denli
yazı faaliyetinde bulunduğuna biz
ibdacılar olarak şahidiz, muhakkak
ki Allah da şahittir. Bu mevzuya idman kelimesinin etimolojisi üzerinden sahici bir derinlik kazandırmayı
düşünüyoruz…
***
Dipnot
1-İngilizceden çevrilmiştir. Kalokagathia'nın türetilmiş isim olduğu
Kalos kagathos veya kalokagathos,
klasik Yunan yazarları tarafından
özellikle askeri bağlamda centilmen
kişisel davranış idealini tanımlamak
için kullanılan bir ifadedir. Kullanımı
Herodot ve klasik dönemden beri kanıtlanmıştır… Kalokagathia: İngilizce’de “Gerçek/hakiki iyilik” (“the true
goodness”) anlamına gelen yunanca
bir deyiş… Eski Yunana’da Eflatun tarafından savunulan "güzel iyi olduğu
gibi, iyi de güzeldir" tezine de işaret
eden Kalokagathia, eski Yunanca’da
“calos-güzel” ve “agathos-iyi” kelimelerinden oluşmuştur... Eski Yunanca’da, meselâ Gotların “kötü, barbar”
olduğuna delalet eden bir mânâda da
kullanılmış olma ihtimalini hesaba
katmak gerekiyor, sanırım.
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6. PLENUMU’DAN
ŞI JINPING’E
TAM GÜVEN ÇIKTI:
HEDEF 2049
Çin Komünist Partisi’nin
kıdemli yetkilileri, üst düzey liderlerin son 40 yılın ilk tarihi çözüm
belgesini imzalayarak Devlet
Başkanı Şi Jinping’e süresiz liderliğin yolunu açmasının ardından,
Çin’in Şi Jinping Düşüncesi öncülüğünde yeni bir ‘tarihi başlangıç
noktasına’ ulaştığını söyledi.
Partililer Şi’nin parti tarihi
üzerine yeni doktrininin geçmişteki “yanlışlar” üzerine odaklanmadığını, zira bunların önceki
belgelerde çözüme kavuşturulduğunu, bunun yerine, yeni doktrinin partinin niyet ve icraatını
birleştirmeye yönelik başarılarını
özetlediğini söyledi.
Çin tarihinde sadece Mao
Zedong ve Deng Xiaoping böyle
bir doktrini kaleme aldı ve her iki
lider de ülke siyasetine hayatları-

nın sonuna dek hakim oldu. Bu
hafta düzenlenen “plenum”dan
sonra açıklanan bildiride, partinin
2049 yılına kadarki parti hedeflerini yerine getirebilmesi için Şi’nin
çözümünü uygulaması gerektiği
kaydedildi. Bu açıklama, Şi’nin
gelecek yıl düzenlenecek 10 yılda
iki kez yapılan parti kongresinde
Şi’nin üçüncü kez görev almayı
hedeflediğini işaret ediyor.
Plenum nedir?
Her parti kongresi arasında,
Çin Komünist Partisi Merkez
Komitesi plenum olarak adlandırılan ve farklı başlıkları kapsayan
yedi toplantı düzenliyor; eyalet
liderleri, askerî yetkililer ve bölge
başkanlarıyla beraber üst düzey
akademisyenler bir araya geliyor.
Yaklaşık 500 kişilik grup, toplantının başlıklarını istişâre ediyor.

ABD'YE KEŞIF UÇAĞI,
RUS SINIRINA 35 KILOMETRE YAKLAŞTI!
Rusya Savunma Bakanlığı,
ABD’ye ait E-8C keşif uçağının
Rusya sınırlarına 35 kilometre
mesafede tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı
açıklamada, ABD’ye ait E-8C
keşif uçağının bugün Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nden
havalanarak Karadeniz’e geldiği
belirtildi.
Söz konusu uçağın, Karadeniz’in merkez ve kuzeydoğu bölgelerinde beş saatten fazla uçtuğu
bilgisine yer verilen açıklamada
şunlar kaydedildi:
Uçak, Rus sınırına 35 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Rus
uçaksavar füze birlikleri radar
sistemleriyle ABD uçağını uçuş
süresince takip etti.

BEYAZ SARAY
INTEL’IN ÇIN’DE ÇIP ÜRETMESINE KARŞI
Intel'in Çin'deki çip üretimini
hızlandırma çabalarına ABD Başkanı Joe Biden hükümetinden itiraz
geldi.
Dünyanin belki de bir numaralı çip üreticisi Intel, Çin'deki bir
Chengdu fabrikasında silikon devre
levhası yapmayı teklif etti ve bu fabrikanın da 2022'nin sonuna doğru
üretime başlayabileceğini söyledi.
Ancak Intel'in planları, “güvenlik
sorunları” sebebiyle Beyaz Saray
yetkilileri tarafından pek de desteklenmedi.
Intel'in üretimi hızlandırmak için hükümetten fon
desteği alması gerektiğinden,
yönetimin görüşü Intel'in
ilerleme yolunda ciddi
bir engel. Bloomberg'in belirttiği
üzere Intel,
hükümet
yetkilileriyle
görüştükten
sonra şu

anda Çin'de silikon devre levhası
üretme "planı" olmadığını ve bunun
yerine "başka çözümler" düşüneceğini aktardı.
Biden kısa süre önce, hükümetin
Çin merkezli Huawei ve ZTE markalarını kullanmasına kısıtlamalar
getiren ve her iki şirketi de ulusal
güvenliğe tehdit olarak etiketleyen
Trump döneminden kalma mevcut
politikalar hakkında konuşmuştu.
Biden'ın yeni imzaladığı mevzuat ile
birlikte de bu iki markanın Federal
İletişim Komisyonu'ndan (Federal Communications Commission) lisans alması engellenmiş
oldu. Bunlara ek olarak, Biden
daha önce bilgisayar korsanlığı
araçlarının Çin'e satışına
kısıtlamalar getirerek,
ABD’nin Çin’de bulunan bazı şirketlere yatırım
yapmasına
da kısıtlamalar getirmişti.

ÇIN’DEN SOĞUK SAVAŞ CEPHELEŞMESINDEN
KAÇINMA ÇAĞRISI
Çin lideri Şi Cinping, Asya-Pasifik bölgesinde soğuk savaş
türü çatışma ve cepheleşmelerden
kaçınılması çağrısında bulundu.
Şi'nin önceden videoya kaydedilen konuşması, Yeni Zelanda'da
çevrim içi düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC)
Zirvesi'nde yayımlandı. Şi, açıklık
ve iş birliği çağrısı yaptığı konuşmada, "Asya-Pasifik bölgesi soğuk
savaş döneminin ideolojik bölünme
ve çatışmalarına geri dönemez,
dönmemelidir." ifadesini kullandı.

Bölgenin serbest ticaret ve yatırımı
daha fazla geliştirmesi gerektiğini
belirten Şi, "Sanayi bağlantıları ve
tedarik zincirleri işlevsel ve istikrarlı olmalı, ekonomik toparlanmayı
ve karşılıklı kalkınmayı sağlamak
için kaynak ve girdilerin düzenli
akışı teşvik edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.Şi, Çin'in reform
ve açılım sürecini ilerletme konusunda kararlılığını sürdürdüğünü
vurgulayarak, Asya-Pasifik bölgesinin kalkınmasında itici güç olmayı
hedeflediklerini kaydetti.
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Portre: Hoca İshak Efendi
Abdulkerim Kiracı
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un başhocası olan Hoca İshak
Efendi, Yunanistan’ın Arnavutluk
sınırında bulunan Yanya’nın Narda
kasabasında Musevi bir aileye mensup olarak doğmuştur. Doğum tarihi
kesin olarak bilinmemekle birlikte
M. Franco eserinde 1774 olarak vermiştir. İshak Efendi’nin Mühendishane’deki tahsilinden öncesine dair
herhangi bir bilgi bulunmamakla
birlikte, İstanbul’a gitmeden evvel
Arapça, Türkçe, Farsça, Yunanca,
Latince ve Fransızca öğrenmiş olduğu bilinmektedir. Kendisi İbraniceyi
aile muhitinde, Yunancayı doğduğu
kasabada öğrenmiştir. Türkçe, Arapça ve Farsça biliyor olması ise onun
İslamiyet’i erken yaşta kabulünü ve
sonrasında iyi bir medrese tahsilinden geçtiğini göstermektedir.
İshak Efendi İstanbul’a gittiğinde
Mühendishane-i Berri-i Hümayun’a
talebe olarak girmiş, 1806-1815 yıllarını burada eğitim görerek geçirmiştir. İshak Efendi Mühendishane’deki
talebeliği esnasında zekâsı, bilgisi ve
çalışkanlığıyla Osmanlı’da modern
matematiğin öncülüğünü yapmış
olan Başhoca Hüseyin Rıfkı Tamanî’nin dikkatini çekmiştir. Tamanî
1816’da Medine’deki mübarek binaların tamiri ile görevlendirildiğinde,
İshak Efendi’yi yardımcı olarak maiyetinde götürmüştür. Medine’deki
görevinden bir müddet sonra İstanbul’a dönmüş olan İshak Efendi’nin
1823-24 tarihinde Mühendishane’nin
son sınıfına 45 kuruş maaşla “şakird”
olmuştur.
Mezun olduktan sonra Mühendishane-i Berri-i Hümayun’da matematik hocalığına başlayan İshak
Efendi’nin Sami ve Bahai adlı iki oğlu
bir de kızı vardır. 1824’te Divan-ı Hümayun tercümanı olan İshak Efendi

24 Kasım
1072 - Sultan
Alparslan’ın vefatı.
1989 - Abdullah
Azzam’ın şehadeti.

Mühendishane-i Berri-i Hümayun
bu görevini aynı zamanda Mühendishane’deki görevini de devam ettirmek
şartıyla 1829 senesine kadar devam
ettirmiştir. Bu süreçte İshak Efendi
hakkında ileri sürülen töhmet, 1829
senesinin son aylarında onun Balkanlar ve sahillerdeki istihkamların
kontrol ve tamiriyle vazifelendirilmesine sebep olmuştur. Temmuz
1829’da Balkanlara gönderilen İshak
Efendi, buradan 1830’da dönmüştür.
1830’un sonunda kendisinin Mühendishane’ye başhoca olarak tayini
kararlaştırılmıştır.
Modern ilimlerin Osmanlı Devleti’ne girişine öncülük etmiş bir isim
olan Başhoca İshak Efendi, Mühendishane’ye tayin olur olmaz burada
birçok değişiklik yapmış, öncelikle
ehliyetsiz hocaların işine son vermiş
ve Mühendishane’deki derslerin işlenişini düzene sokmaya çalışmıştır.
İshak Hoca’nın eğitmenliğini yaptığı
son sınıfta bir günlük tedrisatta biri
tatbikat olmak üzere beş ders mevcuttur. Otuz altı mühendis adayı her
sabah erkenden geldikleri kütüphanede kendilerine ait olan sandalyelerde çalışmalarına başlamakta, her
gün üçlü takımlara ayrılarak o günkü
dersin yazı, hesap ve şekillerini sınıftaki büyük kara tahtaya nöbetleşe
işlemektedirler. Derslerin işlenişi,
önce hocanın dersi anlatması, sonra
nöbetçilerin bunu tahtaya yazıp, tale-

Modern ilimlerin
Osmanlı Devleti’ne
girişine öncülük
etmiş bir isim olan
Başhoca İshak Efendi,
Mühendishane’ye tayin
olur olmaz burada
birçok değişiklik
yapmış, öncelikle
ehliyetsiz hocaların
işine son vermiş ve
Mühendishane’deki
derslerin işlenişini
düzene sokmaya
çalışmıştır. İshak
Hoca’nın eğitmenliğini
yaptığı son sınıfta bir
günlük tedrisatta biri
tatbikat olmak üzere
beş ders mevcuttur.

belerin de ellerindeki yazı tahtalarına
bunları kopyalaması şeklindedir.
Daha sonra hoca derse dair değer-

lendirmesini yapar, dersin işlemleri
yapılır, soru-cevap şeklinde alıştırma
ile ders tamamlanmış olur ve talebeler ikinci derse kadar odalarında
istirahate çekilirler. Güne Bezout’un
Fransızca Matematik kitabından kısa
bir tercümeyle başlanır, yine bu kitaptan “hidrolik” bahsi işlenir, ikinci
derste ise İshak Efendi’nin Mecmua-i
Ulum-i Riyaziye’sinden mekanik kısmı okutulurdu. Üçüncü ders camide
öğle namazını müteakip gerçekleştirilir, burada mantıktan İsagoci kitabı
okutulurdu. Dördüncü derste ise
İshak hocanın kendi telifi olan Usul
üs-siyağa kitabı okutulurdu. Tatbikat
dersi olan beşinci ders, halifelerden
birinin o gün için seçilen bir ressam
ve on talebeyi araziye çıkarıp okunan
derslerin uygulamasını yaptırması
şeklinde gerçekleştirilirdi.
İshak Efendi’nin baş hocalığı
zamanında eğitim sistemine pek
çok yenilik getirilmiş, yeni alet ve
teçhizatlarla mühendishanelerin donanımı kuvvetlendirilmiştir. Bunlara
örnek olarak sınıfın ortasına dersin
şekillerini çizme ve hesap yapma
amaçlı yerleştirilen büyük kara tahta
ve talebelerin dersi yazabilmeleri
için tedarik edilmiş olan yazı tahtası
verilebilir. İshak Efendi başhocalığı
esnasında eğitim malzemesi tedariki
ve Mühendishane’de yapmış olduğu
düzenlemelerin yanı sıra fen eğitimi
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Başhoca İshak
Efendi’nin eserlerinin
en önemlisi 18311834 yılları arasında
basılmış olan, Osmanlı
Devleti’nin ilk pozitif
bilimler ansiklopedisi
mahiyetinde olan
ve modern bilimlerin
Osmanlı’ya girişine
öncülük eden
Mecmua-i Ulum-i
Riyaziye adlı eseridir.

için ihtiyaç duyulan birçok kitabı
telif ve tercüme yoluyla hazırlayarak
bastırmıştır. Başhoca İshak Efendi
Batı’da gelişen modern bilimin Osmanlı Devletine girişine öncülük
etmiş önemli bir bilim insanıdır.
İshak Efendi’nin gerçekleştirdiği
geniş ve hızlı tercüme hareketi ve
Mühendishane-i Berri-i Hümayun’un
eğitim sistemine getirdiği yenilik ve
düzenlemeler Osmanlı bilim hayatında önemli gelişmelere vesile olmuştur. Hazırladığı birçok eser ile Türk
bilim ve eğitimine pek çok katkıda
bulunmuş, pozitif bilimlerin Osmanlıya girişine öncülük etmiştir. İshak
Efendi derslerinde gayet ciddi, çalışkan, vazifesine düşkün, meslektaşları
ve talebelerince sevilip sayılan bir baş
hocadır.
Başhoca İshak Efendi’nin eserlerinin en önemlisi 1831-1834 yılları
arasında basılmış olan, Osmanlı
Devleti’nin ilk pozitif bilimler ansiklopedisi mahiyetinde olan ve modern
bilimlerin Osmanlı’ya girişine öncülük eden Mecmua-i Ulum-i Riyaziye
adlı eseridir. Mecmua-i Ulum-i Riyaziye, 4 ciltlik ansiklopedik bir eser
olup fizik, kimya, biyoloji, astronomi,
matematik, eczacılık, zooloji gibi
pozitif bilimleri Osmanlı Devleti’ne
derli toplu şekilde sunan öncü eser
olma niteliği taşımaktadır. Mecmua-i
Ulum-i Riyaziye’nin ilk iki cildi aritmetik, cebir, geometri gibi matematik
konularını kapsarken üçüncü cildi
fizik ve mekanikle ilgilidir. Dördüncü

cilt ise kimya, mineraloji, botanik
gibi konuları kapsamaktadır. Eserde
konuların işlenişi, öncelikle konulara ait temel tanımların verilmesi
ve ardından bu tanımları takip eden
kanunların sıralanması şeklindedir.
Her cildin sonunda işlenen konulara
dair şekillerin sunulduğu bir şekiller
bölümü mevcuttur. Konular bu şekiller üzerinden açıklamalı olarak anlatılmaktadır. Büyük kısmı çeşitli Batı
kaynaklarından çeviri yoluyla hazırlanan eserde uyarlama yoluna da
gidildiği görülmektedir. Birçok yeni
terimi Osmanlı bilim terminolojisine
katan bu eser, aynı zamanda Osmanlı
Devleti’ne kimyayla ilgili bir makale
sunan ilk eserdir. Eser, öte yandan,
diferansiyel ve entegral hesap gibi
modern matematik konularını sunarak, modern matematiğin Osmanlı’ya
girişini sağlamıştır. Eserin bir diğer
önemli özelliği, sunduğu bilgiler
bakımından Osmanlı askerî eğitim
müesseselerinde Batı fen eğitimine
denk seviyede bir eğitimin verilebilmesini sağlamış olmasıdır. Eserin,
1841-1845 yılları arasında Mısır Bulak matbaasında tekrar basılması da
sahadaki etkisinin büyüklüğünün ve
modern Batı bilimlerinin Osmanlı’ya
aktarımındaki rolünün göstergesidir.
Başhoca İshak Efendi, telif ettiği
ve Batı kaynaklarından tercüme ettiği pek çok eseriyle Osmanlı bilim
literatürüne çok önemli katkılarda
bulunmuştur. Bu katkılarında, Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un

kendi matbaasının olması ve arzu
ettiği eserleri rahatlıkla yayınlayabilmesinin etkisi de mevcuttur. Başhoca
İshak Efendi, tercüme ettiği eserlerdeki bilimsel terimleri direkt nakletmek yerine bunların Osmanlıcadaki
karşılığını bularak nekletmeye özen
göstermiştir. Öte yandan, Arapça ifadeleri zahmetli olan terimler yerine,
bunların yabancı dildeki karşılıklarını kullandığı terimler de mevcuttur.
İshak Efendi’nin kendisinden önce
türetilmiş olan fakat eserlerindeki
kullanımıyla yerleşmesine vesile
olduğu bir takım terimler de mevcuttur. Buna ilk defa Hekimbaşı Mustafa
Behçet Efendi tarafından kullanılan
Oksijen ve Hidrojen terimlerinin
karşılıkları olan Müvellidülhumuza
ve Müvellidülma terimlerinin İshak
Efendi’nin eserleri sayesinde uzun
yıllar Osmanlı kimya terminolojisinde kullanılması örnek olarak verilebilir. Böylece İshak Efendi, yayınlamış
olduğu eserlerle Osmanlı literatürüne
ciddi bir katkı sağlamış olduğu gibi,
kendisinin Osmanlı bilim terminolojisine de önemli katkıları mevcuttur.
1834 tarihinde, İshak Efendi başhoca iken Medine’de “ebniye-i mübarekenin” tamiriyle vazifelendirilmiş,
Şubat 1836’da Medine’den İstanbul’a
dönüş yolunda vefat etmiştir. Hasköy’deki Mühendishane yakınındaki
mezarlığa üzerine “Divan-i Hümayun
sabık serhalifesi ve Mühendishane-i
Hümayun Başhocası el-Hacc Hafız
İshak Efendi” ibaresi bulunan bir taş
dikilerek hatırası yad edilmiştir. Dönemin gazetesi olan Takvim-i Vekayi,
İshak Efendi’ye devrin ikinci Katip
Çelebi’si demekte ve şahsı hakkında
methiyelerde bulunmaktadır.
Kaynakça: Ekmeleddin İhsanoğlu
. “Başhoca İshak Efendi”. Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. c. 22.
İstanbul: 2000: 529-530; İDA.

TERCÜME-İ
KITÂB-I COĞRAFYA
MÜELLIF: OSMAN
B. ABDÜLMENNÂN

Osmanlı’da Acâ’ibü’l-Mahlûkāt tercümeleri ile başlamış
olan coğrafya çalışmaları, 16.
yüzyılda denizcilikte meydana
gelen gelişmeler ve Osmanlı’nın
denizlerde söz sahibi olması vesilesiyle nitelik ve nicelik bakımından artış göstermiştir. 18. yüzyıla
gelindiğinde ise Osmanlı’nın Batılı devletlere siyasî ve askerî alanlarda mukabele edebilmesinin
lüzumu, devleti coğrafya sahasında daha yoğun biçimde çalışmaya
sevk etmiştir. Tercüme-i Kitâb-ı
Coğrafya, söz konusu maksatla
bu dönemde hazırlanan tercüme
eserlerden biridir.
Tercüme-i Kitâb-ı Coğrafya,
Alman coğrafyacı Johann Hübner’in (ö. 1731) Kurtze Fragen
Aus der Neuen und Alten Geographie adlı eserinin, bir Alman
mühtedîsi olup Belgrad’da dîvân
kâtipliği vazifesinde bulunmuş
olan Osman b. Abdülmennân
(ö. 1785) tarafından hazırlanan
Türkçe tercümesidir. Köprülüzâde Hacı Hafız Ahmed Paşa’nın
talebi üzerine tercümeye başlayan Osman b. Abdülmennân,
altı babdan oluşan eserinde
Dünyâ’nın şekli hakkında genel
malumat verdikten sonra sırasıyla
Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika
kıtalarındaki ülkeler ile Kutup
bölgeleri ve civarındaki karalar
hakkında ayrıntılı bilgiler sunmaktadır.
Uzun süre ilim âleminde
yanlışlıkla Varenius’un coğrafya
eserinin tercümesi olduğu zannedilen Tercüme-i Kitâb-ı Coğrafya, Sadullah Kaya ve Şerife Boz
Kaya tarafından latinize edilerek
yayıma hazırlanmış olup eserin
neşrinde Süleymaniye Yazma
Eser Kütüphanesi Köprülü Hacı
Ahmed Paşa 175 numarada kayıtlı olan müellif hattı nüsha esas
alınmıştır.

ŞİİR VE SANAT HİKEMİYATI'NDAN
XVII. MÜLÂKAT

mükemmel eserlerde, böyle bir şey
yapılamaz; bu gibi eserlerde, aslında
onların müsbet özelliklerini sayıp
dökmek ve güzel bölümlerini belirtmek imkânsızdır… Çünkü bu gibi
mükemmel eserler, tamamlanmış bir
bütün olarak yalnız bir tek özelliğe sahiptir; canlılık onların bütün
organizmasına yayılır, yani hiçbir
parçasında eksik değildir…
Devam edecek…
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf: 81, 82.

Adam Riches

Güzel ve Çirkin
Bedî-Estetik, zihnî, ekonomik
ve ahlâkî değerlerin ve değer olmayanların, günlük dilde çeşitli adları
vardır: Güzel, doğru, iyi, faydalı,
uygun, haklı, kesin vs. gibi… Bunlar,
manevî faaliyetin hür gelişmesini
hareket, ilmî araştırma veya başarılı
sanat eserini adlandırırlar…
Şair-Bahsedilen kavramlar. Ve
sözler, dilde kullanılırken devamlı
olarak bir hâdiseler düzeninden
diğerine aktarılır… Meselâ, yalnız
başarılı bir ifade için değil, aynı
zamanda ilmî bir hakikat, faydalı
olarak yapılmış bir hareket ve ahlâkî
davranış için de “güzel” denir; buna
göre de, bir “zihnî güzel”den, bir
“hareket güzelliği”nden, bir “ahlâkî
güzel”den söz açılır… Ve…
Bedi-Bahsedilen kavramlar ve
sözler, bu kullanılışları içinde takip
edilecek olursa, içine girilemeyecek
karışık bir dil dehlizine varılır; onun
için, ifadeyi müsbet. Değeri çerçevesinde belirlemek bakımından, hem
günlük dilde hem de “teknik düşünce” dilinde GÜZEL kelimesninin
mânâsını doğrudan doğruya estetik
değerle sınırlama temayülünün
hâkim olduğu bilmezden gelinemez;
güzelliği, iyi ve doğrunun zarafet
ambalajı halinde “başarılı ifade” diye
tarif etmek mümkündür… Çirkin
ise, güzelliğe nazaran “başarısız
ifade”dir… Ve başarılı olmayan sanat
eserleri için şöyle bir çelişki doğrudur: “Güzel olan, bize güzelliğin
biricikliğini; çirkin ise, güzelliğin
çeşitliliğini gösterir.”… Bunun için,
çoğu zaman, estetik bakımdan az
veya çok başarısız eserler hakkında
olanların müsbet özelliklerinden,
yani “güzel bölümlerinden” söz
açmak âdet olmuştur…
Şair-Haklısınız!.. Gerçekten
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EVERGRANDE BELIRSIZLIĞI

Evergrande belirsizliği
Aylardır ödeyemediği borçlar
sebebiyle piyasa üzerinde yıkıcı etki
yapan Çinli emlak devi Evergrande’ın “iflas” ettiği yönünde açıklamalar geldi.
23 Eylül’de ödeme yapması
gereken ve iflasın eşiğinde olduğu
söylenen Evergrande’nin 300 milyar dolarlık borcu var. Evergrande,
Çin’in en büyük gayrimenkul şirketlerinden bir tanesi. Evergrande’ın

elinde hâlihazırda 1,4 milyon konut
var. Fakat şirket elindeki konutları
satamıyor. 23 Eylül’de tahvil faizlerini
ödeyemeyen şirketin 10 Kasım gecesi
iflas ettiği açıklandı. Bloomberg’in
11 Kasım’daki haberinde ise “şirketin ertelenmiş tahvil borçlarının bir
kısmını ödediği, temerrüde düşme
riskinin ertelendiği” yazıldı.
Bloomberg’in haberine göre,
uluslararası takas şirketi Clearstream
müşterileri, Evergrande tarafından

ihraç edilen üç dolar cinsi tahvilden
az iki tahvilin faiz ödemelerini aldı.
Kimliklerinin açıklanmasını
istemeyen kaynakların aktardıklarına göre, söz konusu iki tahvili de
elinde tutan iki yatırımcı, Evergrande tarafından ödemeleri aldıklarını
doğruladı.
Uluslararası piyasalarda yatırımcılar, Evergrande’nin toplam 148,1
milyon dolar tutarında üç dolar cinsi
tahvilinin kupon ödemelerinin 30
günlük yasal ek sürelerinin sona erdiği 10 Kasım gününe odaklanmıştı.
Evergrande nedir?
China Evergrande Group, Çin'deki en büyük ikinci emlak geliştiricisiydi. Fortune Global 500'de 122.
sıradadır.
Çin’den açıklama
Çin Merkez Bankası gayrimenkul
devi Evergrande’nin finansal sisteme
yönelik ortaya çıkarttığı risklerin
kontrol edilebilir düzeyde olduğunu
belirtip, Devlete ait Yuexiu Property
şirketi, Çin'li Evergrande Group'un
Hong Kong'da bulunan genel merkez
binasını satın almak için teklif edilen
1,7 milyar dolarlık anlaşmadan
çekilmişti.
Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin temerrüde
düşüp düşmediği belirsizliğini şu
anlık koruyor. Fakat iflas haberiyle
birlikte birçok piyasayı manipüle
edip bu krizden istifade edenler oldu.

KAZAKISTAN’DA KRIPTO PARA MADENCILIĞI
ELEKTRIK KRIZINE SEBEP OLDU

Kazakistan, ülkede sayıları hızla
artan kriptopara madencilerinin ihtiyaç duyduğu elektriği karşılamakta
zorlanmaya başladı.

Ucuz enerji fiyatları ve komşusu
Çin'deki yasaklamanın ardından
kriptopara madencilerinin akın ettiği
19 milyon nüfuslu Orta Asya ülkesi

ABD’nin ardından dünyadaki ikinci
büyük kripto madencisi durumuna
geldi.
Elektrik ithal etmek ve kesintilere gitmek zorunda kalan hükümet
ağırlıklı olarak kayıt dışı çalışan ve
yabancıların kontrolündeki sektörü
nasıl düzenleyeceğine ve vergilendireceğine karar vermeye çalışıyor.
Diğer taraftan ülkedeki elektrik
üretiminin büyük oranda çevreyi
fazla kirleten yaşlanmış termik santrallerde yapılması da karbon emisyonlarını azaltmaya çalışan Astana
yönetiminin işini zorlaştırıyor.
Kayıt dışı çalışan madencilerin
kayıtlı çalışanlara göre iki kat daha
fazla enerji tükettiğini söyleyen Kazak hükümetinin ilk baskınları bu
noktalara yapması bekleniyor.
Enerji Bakan Yardımcısı Murat
Zurebekov kayıt dışı çalışan kripto
madenlerine elektriği sınırlandırma
yönündeki kararı sene sonuna kadar
çıkmasını beklediklerini belirtmişti.

1 DOLAR
10,20 TL’YE DAYANDI
Geçtiğimiz hafta Dolar/
TL kuru 10 lira bandını aşarak
tüm zamanların en yüksek
seviyesini gördü. Dergimizi
baskıya hazırladığımız saatlerde Dolar/TL'de kaydedilen
haftalık yükseliş yaklaşık yüzde
5 oldu ve Dolar/TL 10,20 lira
seviyelerine dayandı. Gram
altın ise dolar ve onstaki yükselişe bağlı olarak 611 TL seviyelerine ulaştı.
Küresel piyasalarda ise doların yatay bir seyirde olduğu
görüldü. Bloomberg dolar endeksi 1.172 seviyesinden işlem
gördü.
Gelişen ülke para birimleri
içinde dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi yine
Türk lirası oldu.

ABD'DE ENFLASYON
31 YILIN EN YÜKSEK
SEVIYESINDE
ABD'de, TÜFE, ekimde
yıllık bazda yüzde 6,2 artarak
Kasım 1990'dan bu yana en
yüksek artışı kaydetti.
ABD'de Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE), ekimde aylık
yüzde 0,9 artarak beklentileri
aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2
ile 31 yılın en yüksek artışını
gösterdi
ABD Çalışma Bakanlığı,
ekim ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.
Buna göre, Amerikalı
tüketicilerin yaşam maliyeti,
ekimde bir önceki aya kıyasla
yüzde 0,9 arttı.
Piyasa beklentilerinin
üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0,6
artması öngörülüyordu. TÜFE,
eylülde ise aylık bazda yüzde
0,4 artmıştı.
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