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Baran’dan...

Selâm ve duâ ile…
İnancından dolayı ezilen insanımız, rejimin türettiği burjuvazi
eliyle, ekonomik bakımdan sömürüldü, emeği çalındı, cebi boşaltıldı.
Memleketin kazanımlarını Batı’ya
aktaranlar efendilerinden kalan kırıntılarla zevk-ü sefa içinde yaşarken,
Müslüman Anadolu halkı sefalete
mahkûm edildi. Kemalist rejime olan
tepkinin neticesi olarak Anadolu
halkının iktidara taşıdığı Ak Parti
de, bu vaziyetin farkında olmasına
mukabil sürekli krizler çıkararak
kesesini doldurmaya bakan oligarşik
zümreye dokunmaktan kaçındı, hatta
bununla yetinmedi merkeze doğru
taşıdığı yeni sermayedarları da onlara ortak etti.
Ak Parti’nin Batı’ya uyumlu şekilde ilerlediği, Türkiye’nin İslâm dünyasına rol model olarak gösterildiği
dönemde ülke ekonomisinde yabancı
sermaye girişiyle sahte bir refah
ortamı oluşturulurken, Gezi Parkı
eylemleriyle başlayan sürecin ardından yabancı sermayenin çekilmeye
başlamasıyla üretmeden tüketmenin
alışkanlık hâline geldiği Türkiye’de
iktisadî şartlar “normal”e dönmeye
başladı.
Bilhassa pandemi ile global iktisadî sistemin kökten çatırdaması, Türkiye’de etkisini fazlasıyla hissettirdi
ve son bir yıl içerisinde ekonominin
kıymet göstergesi olan para biriminde değersizleşme süreci, halkın
cebine giren üç kuruşa göz dikenlerin ekmeğine yağ sürdü. İktidarın,
yabancı yatırımcının memleketimizde faizden para kazanmak yerine
yatırım yapması üzerine tasarladığı
faizi düşürme ve kuru yükseltme,
böylelikle ithalatı düşürüp ihracatı
artırma politikasının neticesi olarak
ortaya çıkan aşırı dalgalanma yine
halkı vurdu. Özellikle bu hafta kurda
yaşanan oynaklık dolayısıyla birkaç
trilyon liralık değer kur oyunu aktörlerinin cebine aktı. Bu para kimin
parası mıydı? Tabiî ki Müslüman
Anadolu halkının!
Halkın düştüğü bu vaziyeti sadece
“dış mihraklar”ın operasyonlarına
bağlamak, hastalığı teşhis ve dolayısıyla tedavi noktasında zafiyete sebep
oluyor. Gerekli tedbirin alınmasının
ve devrimci adımlar atılmasının da
önünü tıkıyor.
Her meselede olduğu gibi bunun

da bize ihtar ettiği, çözümün, kapitalist-modernist düşüncenin zihinleri
piçleştirmek suretiyle yerleştirdiği
madde merkezli anlayışın yerine
İslâm ahlâkına nazaran oluşturulmuş bir anlayışla yeni bir insan ve
toplum modeli ortaya koymak ve bu
çerçevede onu müesseseleştirmekten,
devletleştirmekten geçtiğidir. Cemiyete manevî bir ideal aşılanmadığı
takdirde bizi bekleyen önümüzdeki
zor günleri atlatmak da o denli zorlaşacaktır. Elbette öncelikle mevcut
sistemle, onu kurgulayanlar, yaşatanlar ve nemalananlarla hesaplaşmak
ve içeride muhkem bir yapı kurmak
zarurettir.
Kapağımızda halkın parasını kur
oyunlarıyla cebine indirenleri işledik
ve “Boğazınıza dizilsin!” manşetini
attık. Ömer Emre Akcebe, kapak
mevzumuzu “Milletten Çalınan Birkaç Trilyon Lira Kimin Cebine Girdi?” başlıklı yazısında işledi.
Cemiyetin vaziyeti, faiz ve İslâm
iktisadı çerçevesinde Muhammet
Yazıcı ve Melikşah Sezen ile kısa birer mülakatı dergimiz sayfalarında
bulabileceksiniz.
Mustafa Kökmen, “MERCOSUR
Gerçeği ve 2030 Hedefleri” başlıklı
yazısında, Ortak Pazar noktasında
dünyadaki ilk oluşumlar arasında yer
alan ve Güney Amerika bölgesindeki
en önemli girişim olan MERCOSUR’u ele alıyor.
Çakal Carlos (S. Muhammed),
emperyalizme karşı mücadele merkezinin Türkiye olduğunu söylüyor.
29 Kasım 2014 tarihinde Salih
Mirzabeyoğlu “Adalet Mutlak’a”
isimli bir konferans vermişti. Orta
sayfamızı konferanstan bazı pasajlara
ayırdık.
Faruk Hanoğlu, “Kız Çocuklarını Çok Sevelim; Elma da Onlarda
Kalsın, Lira da...” başlıklı yazısında,
toplumda ve aile içerisinde meseleyle
tek başına mücadele etmek zorunda
bırakılan kızlarımız için adaletin ve
ahlaki ortamın sağlanmasına dair
Müslümanların Kemalist şuur süzgecinden baktığını, bu meselenin
de diğer meseleler gibi en haysiyetli
şekilde bizim çözüme ulaştırmamız
gerektiğini anlatıyor. Yazarlarımız
arasına katılan Faruk Hanoğlu’na hoş
geldin diyoruz.
Osman Temiz, “İdman ve Spor
Kelimelerinin İştikak Bilgisi veya
Etimolojisi Çevresinde” başlıklı yazısının sekizinci kısmını yayınlıyoruz.
Abdulkerim Kiracı, “Portre: Emîr
Sultan”ın hayatını ele alıyor.
Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de
bulabileceksiniz.
Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle… Allah’a emanet olun…
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Milletten Çalınan Birkaç Trilyon Lira Kimin Cebine Girdi?
Ömer Emre Akcebe
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 12 Kasım
haftasında döviz mevduatları 235,17
milyar dolara yükseldi. 5 Kasım haftasında döviz mevduatları 233,30 milyar
dolar olarak gerçekleşmişti. Kabaca
230 milyar dolardan hesaplayacak
olursak, 5 Kasım’dan 23 Kasım’a kadar
geçen vadede Amerikan Doları’nın
Türk Lirası karşısındaki değeri 3,3
TL arttı ve bunun karşılığında bahse
konu olan mevduatların Türk Lirası
cinsinden karşılığı 759 milyar TL artmış oldu. Birileri, hiçbir emek harcamadan, üretmeden, paylaşmadan sırf
parası olduğu için para kazanırken,
759 milyar TL’lik bu fark, sabit gelirli
işçi, memur ve emeklinin cebinden
enflasyon adı altında çalındı. Bu
yalnız son bir ay içinde el değiştiren
servet. Türk Lirası’nın düşüş trendine girdiği son birkaç senelik vadeye
baktığımızda birkaç trilyon liralık bir
servetin el değiştirdiğini rahatlıkla
tesbit edebiliriz.
Peki, bu noktaya nasıl gelindi?
İktisadî Hayatın Faiz Dışında Kalan Ciheti Yok Muydu?

25 Kasım
1925 - Şapka Kanunu…
(Silindir şapka tarih
olmasına rağmen
kanunu hâlâ yerinde
durmaktadır.)
27 Kasım
1943 – Altun yol silsilesinin 33. Halkası Esseyyid Abdülhakîm Arvasî
Hazretlerinin ebediyete
irtihali.
1943 - Samsun’da
deprem, 4 bin ölü…

Anladığımız kadarıyla, iktidar,
Türkiye ekonomisine giren ve çıkarken faiz adı altında iktisadî faaliyetlerin kaymağını da yanına alıp götüren
bıyıklı ve bıyıksız yabancı yatırımcının bu şekilde Türkiye ekonomisini
sömürmesine mâni olmak adına yüksek kur, yüksek enflasyonu göze alarak düşük faiz politikası izliyor. Yalnız
bu perspektiften bakıldığında iktidarın izlediği siyasetin doğru olduğu
düşünülebilir; fakat düşük faiz politikası karşılığında yüksek kur ve buna
bağlı olarak gelişen yüksek enflasyon
tercihi ölümlerden ölüm beğenmeye
benziyor.

İktidarın, izlediği bu siyaseti millete izah etmek ve böylelikle de iktisadî
kıymet vahitlerinin tayininde birince
dereceden etkili faktör olan toplum
psikolojisi üzerinde niçin durmadığını gerçekten de anlayamıyoruz.
İktidarın, bahse konu siyaseti başarıyla uygulaması için alması gereken
diğer tedbirlere niçin yönelmediğini,
yalnız bir kapıyı kapalı tutmak suretiyle binbir kapılı Türkiye ekonomisi
üzerinde nasıl inisiyatifi elinde tutabileceğini zannettiğini anlayamıyoruz.
İktidarın, hayatın olağan akışını
düzenleyen hiçbir alanda ön plana
almadığı İslâm’ın emir ve yasaklarını,

Kabaca 230 milyar
dolardan hesaplayacak
olursak, 5 Kasım’dan 23
Kasım’a kadar geçen
vadede Amerikan
Doları’nın Türk Lirası
karşısındaki değeri
3,3 TL arttı ve bunun
karşılığında bahse konu
olan mevduatların Türk
Lirası cinsinden karşılığı
759 milyar TL artmış
oldu. Birileri, hiçbir
emek harcamadan,
üretmeden,
paylaşmadan sırf
parası olduğu için para
kazanırken, 759 milyar
TL’lik bu fark, sabit
gelirli işçi, memur ve
emeklinin cebinden
enflasyon adı altında
çalındı.

yalnız kuyruğu sıkıştığı zamanlarda
başa almasının millet nezdinde izlenen siyasete yönelik ciddiyetsizlik
doğurduğunu nasıl anlayamadığına
da şaşıyoruz.
İktidarın, izlediği bu siyasetin, son
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Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşundan beri bu
memlekette servet
devlet eliyle dağıtılıyor
ve devlet müessesesi bu
sebeble ferd ile toplum
arasında muvazene
kurmaya dayanan
varlık sebebini yerine
getiremiyor. Devletin
varlık sebebinin
ortadan kalkması ise
Napolyon’un meşhur
“toplar niçin sustu”
hikayesine benzer.
Barutun bittiği yerde
geri kalan meseleleri
konuşmaya bile
değmez.

yıllarda kendi dar çevresinde teşekkül
eden servet sahibleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri yerleşik hâle gelmiş olan ahlâksız sermayedarlardan başkasına faydası olmadığı,
ortaya çıkan maliyetin tamamıyla
orta ve dar gelirli vatandaşın, birçoğu
da Erdoğan seçmeni olan vatandaşın
sırtına yüklenmesinden doğan maliyeti nasıl hesab edemediğini de anlayamıyoruz.
Globalizm dolayısıyla hiçbir ithâl
girdisi olmasa bile üretilen bir malın
yahut hizmetin fiyatının uluslararası
piyasalara göre belirlendiği bir dönemde, yalnız düşük kur politikası
izlemek suretiyle burada hakiki bir
kalkınmanın gerçekleşmesini beklemenin ancak fantastik bir fikir ol-

28 Kasım
1925- Rize’de, Şapka
Kanunu’na muhalefet
eden 82 kişi tutuklandı.
29 Kasım
2014 - Haliç Kongre
Merkezinde, tarihî bir
katılımın olduğu “Adalet Mutlak’a” başlıklı
konferans gerçekleşti.

duğunun 20 senedir memleket idare
eden bir kadro tarafından nasıl anlaşılamadığı ise ayrıca hayreti mucib.
Liberalizm’in kurucularının bile
belli bir çerçeve içine mahkûm etmeye çalıştığı “serbest piyasa”ya hayvanî
bir hürriyet alanı açıp, onu adeta
kutsar ve haşa lâyüsellik atfederken,
mevcut kur politikasından beklenen
faydanın, toplumu da korumak suretiyle nasıl devşirileceğini de anlayamıyoruz.
Naslar Yalnız
Faiz Konusunda Mı Ortada?
Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük
faiz, yüksek kur politikasını savunurken geçtiğimiz hafta dedi ki: “Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum
sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi
sonuna kadar sürdüreceğim. Bu
konuda nas ortada. Nas ortadayken
sana, bana ne oluyor?”
Fuhuş serbest, hele ki vergisi ödeniyorsa, bir de turizm gibi döviz getiriyorsa ayrıca teşvik konusu.
Kumar serbest, satın alınan çeşitli
medya organları karşılığında belli
başlı sermaye grublarına finansman
sağlamak için bile kullanılmasında bir
sorun yok.
Vergi oranları yüksek tutulduğu
taktirde alkol de serbest.
Rantiye serbest ve hatta bir kalkınma modeli.
Vurgunculuk serbest.
Yalan söylemek serbest.
İftira atmak serbest.
Verdiği sözde durmamak serbest.
Stokçuluk serbest.
Tekelleşme serbest ve hatta vergi
işlerinin düzenli olması dolayısıyla
teşvik ediliyor.
Hepsinin de ötesinde bütün bu

haramlardan nemalanmanın başlıca
vesilesi olan küfür düzeni, bırakın
serbestliği ayrıca “mübarek”.
Ama faiz konusunda nas ortada,
sanki diğer naslar gizli saklı ya. Ha,
bu arada sanki yüksek faiz haram da
düşük faiz helâlmiş gibi…
Menfaat Ehlinin
Devlet Ehlinden Ayrılması
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri bu memlekette servet
devlet eliyle dağıtılıyor ve devlet
müessesesi bu sebeble ferd ile toplum
arasında muvazene kurmaya dayanan
varlık sebebini yerine getiremiyor.
Devletin varlık sebebinin ortadan
kalkması ise Napolyon’un meşhur
“toplar niçin sustu” hikayesine benzer. Barutun bittiği yerde geri kalan
meseleleri konuşmaya bile değmez.
Bu sebeble, menfaat ehlini devlet müessesesinden tecrit edecek bir idare
ruhu ve nizamı tesis edilmediği sürece
Türkiye’nin burnunun b.ktan çıkmayacağını kestirmek için kâhin olmaya
lüzum yoktur.

Adaletsizlik
Biri yatırım yapacak, istihdam sağlayacak, üretecek; bir diğeri ise elinde
tuttuğu serveti yalnız dövize yatırmak
suretiyle ondan daha fazla gelir elde
edecek. Böylesine adaletsiz bir düzen
daha ne kadar ayakta kalabilir ki…
***
Her fırsatta hatırlattığımız üzere,
Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun
şehadetinden evvel “1400 Gergini”
şeklinde işaret ettiği günleri idrak
ediyoruz ve neyin neye vesile teşkil
edeceğini ise şu toz dumanın içinde
hiçbirimiz kestiremiyor, ancak hayra
yoruyoruz.
28 Şubat’ta indirilen milyarlarca
dolar başta olmak üzere tüm bu süreçten kim nemalanmış, tüyü bitmemiş yetimin bir kuruşuna bile kim
tamah etmişse hepsinden, haksızdan
haklının hakkını soracağı gün pek
çetin olacaktır, bizden söylemesi.

söyleşi: faruk hanedar
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MUHAMMED YAZICI:
ÖNCE IÇERIDEKI
AMERIKA ILE
MÜCADELE ET
VE MUHKEM
BIR DÜZEN KUR
İktidarın kendisine hiçbir fayda
sağlamayacak olmasına rağmen
Kemalizm’e ve Kemalistlere karşı
tavrında yaranma psikolojisinin
hâkim olduğunu görüyoruz. Müslüman Anadolu halkının rejime öfkesi
sayesinde iktidara gelen Ak Parti
Kemalistlerle barışıyor mu?
Barışma ne demek, barışmanın
ötesinde, Kemalistlere teslim olmuş
vaziyette. Sadece FETÖ’yü kendisine
düşman edinmiş, başka düşmanları
görmüyor. Erdoğan, Kemalist rejimi
hiçbir dönemde olmadığı kadar yükseltti. Ölmüş ve çürümüş bir rejimi
diriltti. Müslümanlar burada azınlığın
da azınlığı durumuna düştü. Yani
Süleyman Demirel'e anıt yapma talimatını niye veriyorsun, bu adam 28
Şubatçı değil miydi? Diyarbakır’daki
en önemli caddeye Mesut Yılmaz’ın
ismini niye veriyorsun? Hem talimat
veriyor hem de bizzat kendisi denetliyor. Ayasofya Camii’ni bizim için açtı,
bizim ağzımıza bal çaldı. Fakat Kemalist rejimi devam ettiren, sürdüren
bir parti halini aldı. Bunu söylemek
benim ağırıma gidiyor ama bu bir
gerçek.
Erdoğan’ın faizle ilgili açıklamalarında faizin haram olduğunu
bunun da nass olduğunu söyleyerek
faizi indirmesi, şu soruyu doğuruyor; madem faiz haram, peki devletin vergisine tâbi olan spor toto,
loto, genelevler vs. bunlar da haram
değil mi?
Aslında Erdoğan çok iyi bir siyasetçi. Halkın nabzını ölçmede ve
halkı yönlendirmede… Yani genel
olarak hangi kliğin hangi değerlere
sahip olduğunu çok iyi biliyor. Burada
doğru bir şey yapıyor, faizle mücadele
ediyor, ben burada faizle mücadele
ederken bu kadar karmaşık ekonomik
gerekçeleri, üretim ilişkilerini halka
anlatamam, halk da anlamaz, diye düşünüyor. Bunu ifade etmenin en kolay
yolu olarak “faiz haramdır, nass var”
diyor. Burada da hocalara iş düşüyor.
Çünkü bugün ekonomide vermiş
olduğumuz savaşta dini bir referans
kazandırmaya çalışıyor. Yoksa Erdoğan’ın faizle ilgili laf olsun diye bunu
yapmadığını düşünüyorum. Şu anda
politik bir pozisyon aldı ve bunun da
halka anlatılabilmesi lazım. Çünkü

gerçekten de ekonomik olarak sıkıntılı
bir dönemden geçiyoruz. Şimdi bunu
anlatabilmenin en iyi yolu da budur.
Zaten sadece o konuşmada faizle ilgili
nass vardır demiyor. Aynı zamanda
istiklal mücadelesi olarak da anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla dediğinin
gerçekçi bir karşılığı yok. Şimdi millet
yaşayarak şunu öğreniyor; II. Dünya
Savaşı galipleri yeni bir dünya kurdular ve her ülkeye de bir kurucu atadılar. Yani Churchill Hıçkırığı diye bir
şey var. Masa üstündeki harita çizilirken adam hıçkırıyor, Ürdün diye bir
ülke çıkıyor ortaya. Dolayısıyla artık
millet şunu yaşayarak öğrendi; küresel
sistemden bağımsız bir ülkenin kendi başına böylesine önemli bir karar
almış olmasının hiçbir karşılığı yok.
Bedeli çok ağır, üstelik bir sonucu da
yok. Yâni bir Bayburt, Türkiye’deki
merkezî yönetimden bağımsız bir şey
yapmaya kalksa ne olur? Gülersin
yâni. Dünyadaki ithalat ve ihracatın
yüzde 62’si dolar üzerinden yapılıyor. Yüzde 27’si ise avro üzerinden…
Bir de sterlin var… Onun dışında ne
var? Türkiye’nin ithalat ve ihracatının
yüzde 62’si dolar üzerinden yapılıyor.
Dikkat edin bu rakama… Şimdi sen,
doları hiç hesaba katmadan ABD ile
savaşa girmeye, ters düşmeye kalkarsan bunun bir bedeli olur. Şunu sorarlar sana: “Buna dair tedbirin nerede?
Bizim doğal kaynaklarımız hani?” Süleyman Demirel zamanında “Bu coğrafyayı kim çizmişse doğal kaynakları
dikkate alarak çizmiş…” demişti. Lafa
bakın, hani kazanılmıştı… Yâni, çizginin öbür tarafı Suriye, Irak’ta petrol
var, bu tarafta yok… Anlatabildim
mi? Demirel aslında diyor ki, “Kurtuluş murtuluş numaralarını bize yedirdiler. Burası böyle yâni.” E şimdi senin
doğal kaynağın yok, yeni yeni bir
şeyler bulmaya çalışıyorsun… Senin
doğal kaynakları çıkartıp, onu paraya
dönüştürmen, ekonomik katkıya dönüştürmen için on yıl sürekli gelişerek
yola devam etmen lâzım. ABD ile
mücadele ederken, Suudi Arabistan’ı
BAE’yi de yanına alamadın. Onlar da
ayrı bir hain. Bir şeye kalkışırken, en
azından üç-beş ülke beraber hareket
edersin, “kardeşim biz alternatif bir
şey oluşturuyoruz” desen, bunun karşılığı olur. Evet, şu anda da görüyoruz

zaten, evdeki hesap çarşıya uymadı.
Meselenin özü bu.
Dünyanın bu kadar entegre olduğu şartlarda uluslararası sistemi
değiştirmeden istediğini yapmak
mümkün müdür?
Dünya dediğimiz yer tabir yerindeyse artık tek bir köy. Burası Londra
Borsası’ndan bağımsız çok büyük
karar alamaz. Bankan bile senin değil.
Özerk olmak zorunda. İkinci dünyanın galipleri böyle kurmuş. Ekonomi
dediğin şey aslında üretim ve tüketim
ilişkilerini belirlemektir. İki tır kayısı
yolluyorsun, karşılığında bir tane
Apple ürünü alıyorsun. Bir telefon
geliyor mesela sana. Apple’ın üretim
sürecinde sarf edilen emek, para, insan kaynağını kayısıya karşı hesapla.
Normalde küresel ekonomiye entegre
hareket ettiğinde bu Apple bilgisayar
alınabiliyordu. E şimdi sen buna karşı
hareket edince böyle oldu. Sen Türkiye vatandaşı bir ferd olarak bu Apple’ı
o fiyata almaman gerekiyordu. En
azından onun fiyatını karşılayabileceğin kadar bir şey üretmen gerekiyordu. Biz ne üretiyoruz? Kayısıdır, zeytindir… Ne var bu topraklarda başka?
Hakikaten ne var ya? Zamanında yüksek teknoloji yatırımı yapılmadı, sonradan yapıldı. 200 yıllık hikâyeyi 20
yılda mı aşacaksın? Adam orada araba
yaparken, sen burada şapka kanunlarıyla uğraşıyordun. Bu kadar basit.
Ordunun temel görevi köylere baskın
yapmak idi. Niye? Kur’an okunuyor
diye!.. Bir jandarma birliğini köye
yolluyorsun, sebebe bak… Bunun bile
bir maliyeti var.
Kemalist rejim…
Bunlar bu milletin başına gelmiş
en büyük musibet. Madem bu düzeni değiştiremeyecektin, bu düzende
çalışacaktın, e niye iktidarda kalmak

için mücadele ediyorsun ki? Biz zaten
bunun bir parçasıyız. Bu ülkenin millî
eğitim bakanı her zaman CHP’lidir,
zihniyet olarak... Türkiye’de CHP’ye
eleman yetiştirmek üzere kurulu
bir eğitim sistemi var. Çocuklara “z
kuşağı” falan diyoruz ya… Bir şey
anlatayım; arkadaş, öğretmen olan
hanımının ders kitabına bakmış, bana
diyor ki, “Bu çocuklar her gördüğü
heykelin önünde secde etmiyorsa,
bunların gönüllerinde iman nuru var.”
Sen şimdi millî eğitime dokunamıyorsun, senin haddine mi ABD’ye kafa
tutmak. Sen içindeki Amerika ile mücadele et önce, evvela içeride muhkem
bir düzen kur.
“Kalem, kâğıt, okul kitabını bedava yaptık” diye devamlı açıklama
yapıyorlar. Sanki eğitim bundan
ibaret gibi. Aslında bütün problem
Batıcı rejimin kodlarıyla hareket
etmek değil mi?
Evet, bu Batıcılığı da bunlar yaşatıyor. Arabayı sen sürüyorsun ama mal
sahibi başkası. Vakti gelince ineceksin.
Demokrasi böyle işte. Demokrasinin
nasıl bir şey olduğunu görecekler.
Adam, başbakanlık yapmış bir adamı
seçimlerde nasıl pespaye etti? Paçasından tuttu, attı kenara. Beylikdüzü’nün
kenar mahallesindeki müteahhit belediye başkanı oldu. Demokrasi böyle.
Ahlâk olmayınca iktisad da olmaz.
Müslümanca yaşayabileceğimiz bir
iktisadî sistemin varolması için İslâmî
bir nizam şart değil mi?
Pek tabiî… İslâm’ın buyurduklarının bir kısmını uygulayıp, öbür kısmını uygulamazsan, tastamam yapmazsan olmaz. Yarım yamalak olmaz.
Buyrulanın tamamını tatbik etmek
lâzım. Başka türlü iş değişmez.
Teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
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MERKEZ
BANKASI FAIZ
KARARINI
AÇIKLADI
Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde
15'e düşürdü.
Merkez Bankası’nın kararı
öncesi 10,57 olan dolar/TL, 10,97’yi
gördü. MB, enflasyonda yüzde 20’ye
yaklaşılmasına rağmen eylül ile
ekimde toplamda 300 baz puanlık
faiz indirimi yaptı. Akabinde ise
dolar 11,30’u görerek tarihî zirveye
koştu.

FAIZ KARARIYLA BIRLIKTE
AVRUPA BANKALARININ
HISSELERINDE DE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'nın (TCMB) faiz indirim
kararının ardından Türk lirasındaki gerileme hız kazanırken,
Türkiye'de ortaklığı olan Avrupa
bankalarının hisselerinde de düşüş
dikkat çekti.
Bloomberght’nin haberine göre
Türk lirasının günlük bazda yüzde
5 düşüş kaydettiği faiz kararı gününde BBVA'da günlük düşüş yüzde 6'ya vardı. BBVA kadar olmasa
da Unicredit ve BNP Paribas hisselerinde de düşüş izlendi. İki hissede
de yüzde 1 civarı gerileme görüldü.

Geçtiğimiz pazartesi günü
BBVA Garanti Bankası'nda gönüllü
pay alım teklifi kararı alındığını
açıklamıştı.
BBVA, Garanti’de kendisine ait
olmayan hisselerin alınması için
gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar vermiş ve hisse başına
12,20 TL gönüllü pay alım teklif
fiyatı belirlemişti.
Gönüllü pay alıma konu olan
tüm payların satın alınması durumunda BBVA tarafından 25,7 milyar TL, (yaklaşık 2,25 milyar euro)
ödeme yapılacak. Pay alım teklif

EKMEK ÜZERINDEN MANIPÜLASYON!
ACIL TEDBIR ALIN!

Daha önce şeker, patates, soğan ve
diğer önemli gıda maddelerinde
stokçuluk yapmak suretiyle fiyatlar
yükseltilmişti. Bugün de un üzerinden
benzer bir senaryo ile karşı karşıyayız.
“Serbest piyasa ekonomisi”ni âdeta “nass” kabul edip ödün vermemek
adına elinden geleni yapan devletin

haber

bu politikası sebebiyle memleketimizde her türlü manipülasyon yapılabiliyor. Son günlerde en temel gıda
maddesi olan ekmek üzerinden de
manipülasyon kokuları yükseliyor.
Daha önce şeker, patates, soğan
ve diğer önemli gıda maddelerinde
stokçuluk yapmak suretiyle fiyatlar
yükseltilmişti. Bugün de un üzerinden benzer bir senaryo ile karşı
karşıyayız.

Stokçuluk sebebiyle un fiyatları
yükselirken, acil tedbir alınması
gereken bu konuda devlet derin uykusuna devam etmeyi tercih ediyor.
Başta Sözcü olmak üzere bazı yayın
kuruluşları da haberleriyle meseleyi
köpürtüyor. Sözcü, geçtiğimiz ay
düzenleme yapılan ekmek fiyatlarında yüzde 100’e varan artışların gelebileceğine yönelik manipülatif bir
habere imza attı.
Sözcü gazetesinin haberine göre;
Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası (TEÜS) Genel Başkanı
Cihan Kolivar, yüksek maliyetler
nedeniyle fırınların 10 güne kadar
kepenk kapatmaya başlayacaklarını
söyledi. Kolivar, İstanbul'da bazı
fırınların 3-4 TL aralığında ekmek
satacaklarını belirtti.
Yüksek maliyetlerin un fiyatlarını
da vurduğu söylenen haberde, fırınların 10 güne kadar kepenk kapatmaya başlayacakları, 50 kilogramlık
un çuvalının fiyatının son 2 haftada
200 TL'den 360 TL'ye çıktığı söylendi. Kolivar, fırınların un alamamaya
başladığını ve böyle giderse ekmek
üretiminin büyük riske gireceğini
anlattı. Kolivar, bugünden itibaren
İstanbul'da bazı fırınların 3-4 TL
aralığında ekmek satmaya başlayacaklarını ifade etti.
Haberde Kolivar’ın “Pazar günü
için 305 TL'ye un aldık, pazartesi
için 360 TL istediler” dediği belirtilirken Kılıçdaroğlu’ndan yardım
talebinde bulunduğu ifade edildi.

fiyatı 12 Kasım 2021’de Borsada
oluşan fiyatından yüzde 15 primli
olarak belirlendi.

HAZIR GIYIMDE
IPLIK KRIZI:
SEKTÖR TEMSILCILERI
IHRACATA SINIRLAMA
ISTIYOR

Hazır giyim ve konfeksiyon
sektöründeki 18 birlik ve dernek,
hammadde fiyatlarındaki olağanüstü artışa işaret ederek pamuk
ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanması; iplik ithalatında
ise ek verginin kaldırılması çağrısı
yaptı.
Hazır giyim ve konfeksiyonda
hammadde fiyatlarındaki olağanüstü artışın hem üretimi hem de
ihracatı tehdit eder hale geldiğini
belirten sektör temsilcileri, sorunun krize dönüşmemesi için bir
dizi çözüm talep etti.
Hazır giyim ve konfeksiyondaki beş ihracatçı birlik ile 13
sektörel derneğin ortak açıklamasında özellikle pamuk ve pamuk
ipliği tedarikine yönelik tedbir
alınmaması halinde ürün fiyatlarında önemli artışlar yaşanacağı
ve bunun enflasyona olumsuz etkilerinin de önümüzdeki aylarda
görüleceği belirtildi.

söyleşi
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MELIKŞAH SEZEN:
İKTISADÎ NIZAMIN
BAŞTAN AŞAĞI YENIDEN
DIZAYN EDILMESI
GEREKIYOR
Bu hafta faizle mücadele meselesi
gündemdeydi… İslâmî bir nizam
tesis edilmeden faizle mücadele
mümkün müdür?
Başyücelik’te İslam iktisadına dair
bir sistem var. Bütünlükçü bir iktisat

Başyücelik’te İslam
iktisadına dair bir
sistem var. Bütünlükçü
bir iktisat politikası da
bunu gerektiriyor. Yoksa
parçacı bir şekilde
bizim nassa ittibamız
var, bu nassdır demek
olmaz. Eğer iktisatta
gerçekten İslami,
Müslümanca bir duruş
göstermek istiyorsan
baştan aşağı iktisadi
hayatı dizayn etmen
gerek.

politikası da bunu gerektiriyor. Yoksa
parçacı bir şekilde bizim nassa ittibamız var, bu nassdır demek olmaz.
Eğer iktisatta gerçekten İslami, Müslümanca bir duruş göstermek istiyorsan baştan aşağı iktisadi hayatı dizayn
etmen gerek. Bunu dizayn edebilmek
için de dünya düzenine dair bir tartışmaya girilmesi gerekiyor. Hükümet
eğer iktisatta İslami bir tavır takınmak
istiyorsa onda da parçacı yaklaşmamalı. Faiz alanında tamam; ama faize
dair bütün faaliyetleri de kendisi
organize ediyor. Müessese olarak
bunlara meşruiyet kazandırıyorsun
sonra bununla mücadele edeceğim
diyorsun. Nasıl edeceksin, önce kendi
açığını kapat. O tutarlılık için de bir
bütünlük lazım.
Büyük hatalar yapılmasına mukabil yaşananların takdir olduğu,
tevekkül edilmesi gerektiği yönünde
de bir söylem hâkim. Bu hususta
neler söylemek istersiniz?
Ekonomi ile ilgili krizi Allah'la,
dinle, diyanetle vs. ilişkilendirerek
izah etmeye çalışanlar hata ediyor.
Bunu yapmayın. Elbette her şey

Allah'ın takdiri ile ama siz evvela
elinizden gelen, mantıklı, rasyonel
adımları atarsınız sonra takdire tevekkül mevzubahis olur. Şu an ekonomi
alanında hangi adımın atıldığını yahut atılacağını bilen, alınan-alınacak
önlemlerden haberi olan bir kişi varsa
beri gelsin. Belirsizliğin bu denli büyük olduğu bir ahvalde konuyu dinle,
diyanetle ilişkilendirmek asla doğru
değil.
İnsanlar ekonomik olarak zorluk
yaşıyor, hayat pahalılığı artıyor, geçim
sıkıntısı bir kısım ailelerin kâbusu
oluyorken dinî edebiyat yapmanın cahillik ya da istismar dışında bir tarafı
olduğu kanaatinde değilim. Ekonomik olarak rahatta olabiliriz fakat bu
durum bizim mağdur, garip kardeşlerimizin derdine bigâne kalacağımız,

asgarî ücretin asgarî bir hayata dahi
imkân bırakmaz hâle geldiğini söylemeyeceğimiz mânâsına gelmez.
Her şeyi duygusal bir şekilde
ele almaya meyyal olduğumuz için
ekonomiyi dahi duygusal ifadelerle
anlıyor, yorumluyoruz. Ekonomi
rasyoneldir. Gerçekten işsizlik yoksa,
üretim varsa, dış borç bulunmuyorsa
vs. ekonomi kendi kendine bir ülkeye
operasyon yapmaz, yapamaz. Dilerim
en kısa sürede ayakları yere basan,
güven veren, kısa ve uzun vadeli olarak ne yapıldığı-yapılacağını bilen
adımlar atılır da garip gureba evine
götüreceği bir yağ bir ekmekten dahi
üç kuruş tasarruf için marketler arasında gezip durmaz.
Teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.

ERDOĞAN: FAIZLE MÜCADELEMI SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞIM

17 Kasım’da Ak Parti'nin haftalık
olağan grup toplantısında konuşan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyon nedir, yüksek faiz
nedir bilmeyen ülkelerin, çift haneli
fiyat artışları ve bozulan dengeler
karşısında şaşkına döndüğü bir
dönemde, Türkiye'nin de bu yaşananların tamamen dışında kalma-

sının mümkün olmadığını söyledi.
Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran
önemli bir farkın olduğuna dikkati
çeken Erdoğan, "Onlar giderek daha
çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya
başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon
neticedir. Bunu farklı yere çevirme
gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını
bu milletin sırtından kaldıracağız.
Biz faize kesinlikle milletimizi ezdirmeyiz. Bunu kabulleneceğiz, bunun
başka çıkışı olamaz. Salgın döneminde tüm ülkeler kepenkleri indirirken
bizim yatırımlarımıza kesintisiz devam etmemiz, açılıştan açılışa, temel
atmadan temel atmaya koşmamız
bunun en somut örneğidir, ispatıdır.
Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur
bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi
savunanla beraber olamam, olmam"

değerlendirmesini yaptı.
Erdoğan, "Şu anda dünyaya bakalım. ABD'ye, Batı'ya, İsrail'e bakın. Bütün bunlarda faiz, aşağılara
çekilmişken tamam da bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi
savunur hale geliyorlar? Enflasyonun
buralarda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Peki bizim arkadaşlarımıza ne
oluyor? Bu görevde olduğum sürece
faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadele
mi de sürdüreceğim. Bu konuda nas
ortada. Nas ortada olduğuna göre
sana, bana ne oluyor?" diye soran Erdoğan, değerler silsilesi içinde olaya
buradan bakılması gerektiğini ve ona
göre adım atacaklarını söyledi.
Erdoğan konuştuktan sonra
dolar arttı
22 Kasım’da yapılan kabine toplantısının ardından da konuşan Erdoğan, faiz indirimlerini ve TL'deki
değer kaybını olumlu bulduğunu

duyurdu ve yaşanan ekonomik hadiseleri “ekonomik kurtuluş savaşı” olarak nitelendirdi. Erdoğan, “Ülkemizi
bunca tuzaktan, bunca badireden
nasıl çıkardıysak, Allah'ın yardımı ve
milletimizin desteğiyle bu ekonomik
kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız.” ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar öncesinde 11,20
civarında olan dolar/TL kuru, açıklama sonrasında çok sert yükselişe
geçti ve 23 Kasım itibariyle 13,45'lik
yeni tarihi zirve görüldü. Artışla
birlik birilerinin malı hamuduyla
götürmesinin ardından tekrar 12’lere
kadar gerileyen dolar, dergimizi baskıya hazırladığımız saatlerde 12,70
seviyelerinden işlem görüyor. Avro/
TL de 15 seviyesine çıktı. Türk lirası
gelişen ülke para birimleri arasında
yine en fazla değer kaybeden para
birimi oldu. Bu değer kaybı eylül
ayından bu yana yüzde 62'nin üzerinde oldu.
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MERCOSUR Gerçeği ve 2030 Hedefleri
Mustafa Kökmen
Dünyadaki büyük ortak pazar
kurumları, bölgesel bir kalkınmanın
yanı sıra jeopolitik bir güç de ifade
etmektedir. Ortak pazar noktasındaki
ilk örnek, Avrupa Birliği (AB) olarak
gösterilebilir. Ortak bir ekonomik iş
birliği ve ittifak, yalnız aktörlerin ittifakın gücü ile farklı bir boyutta değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu
noktada diğer güncel bir örnek Türkiye’nin de içinde bulunduğu Türk
Devletleri Teşkilatı olmaktadır. Türk
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (TDİK) olarak da bilinen kurum,
ekonomik bir ortak pazar ve ticaret
anlaşmaları bakımından son derece
önemli ama geç kalınmış bir oluşumdur. Yeni Dünya’da bu oluşumlar çok
kıymetlidir. Ancak kurulabilmesi ve
kurumların oturması uzun sürebilmektedir. Türk Konseyi bu anlamda
çok geç kalınmış bir oluşum olmasına rağmen dünya kamuoyunda ses
getirmiştir.
Ortak pazar noktasında dünyadaki ilk oluşumlar arasında yer alan,
MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı)
Güney Amerika bölgesindeki en
önemli girişimlerdendir. 1991 yılında
kurulan MERCOSUR 30 yılı geride
bırakmış ve son dönemde bölge devletlerinde ekonomik gelişmelere vesile olmuştur. Böylesi bir ortak pazar
ve ekonomik iş birliği Latin Amerika
bölgesinde 30 yılı aşkın tecrübesi ile
dünyada örnek kurumlar arasında
yer almaktadır.
1957 yılında Amerikan Devletleri
Ekonomik Konferansı düzenlenmiş,
bilahare 1960’da imzalanan Montevideo Anlaşması ile Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay, Meksika,
Şili ve Peru arasında ALALC (Latin
Amerika Serbest Ticaret Birliği) kurulmuştu. İlk ekonomik iş birliği ve
ticari entegrasyon Batıya karşı bir
direniş hareketi ile başlamıştır. Akabinde bölgesel bir entegrasyon için
tüm Latin Amerika kıtasını kapsama
amacıyla, 1980’de 2. Montevideo Anlaşması ile ALALC Teşkilatı, ALADI
(Latin Amerika Entegrasyon Birliği)
olarak değişmiştir. ALADI, kuruluş
gayesi vesilesiyle tüm Latin Amerika devletlerine açık bir oluşumdur.
Bölgesel bir kalkınma ve ticari entegrasyonu amaçlamaktadır. ALADI bu
bağlamda bağımsız bir ticari iş birliği
arzusunda olsa da bölgenin tüm devletleri yer almamış ve tam manasıyla
bölgesel bir entegrasyon kurulamamıştır. Batı’nın dayattığı kapitalist
sistem kabul edilmemiştir, bağımsız
ve yerli bir bölgesel pazar ve ticari
entegrasyon için girişimler devam

etmiştir. ALADI kapsamında Brezilya ve Arjantin 1986’da karşılıklı ticari
yakınlaşma için bir protokol imzalamıştır. Protokolün imzalanmasının
ardından MERCOSUR’un hukuki
çerçevesini hazırlayan 3 önemli anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmalardan
ilki, Brezilya, Arjantin, Paraguay ve
Uruguay’ın 26 Mart 1991 tarihinde
imzaladığı Asuncion Anlaşması’dır.
Bu Anlaşma ile “Güney Ortak Pazarı”
(MERCOSUR) oluşturulmuş, üyeleri arasında serbest ticaret, gümrük
birliği ve ortak pazar hedefleri belirtilmiştir. Bu süreç sonrasında 1994
ve 2002 yıllarında imzalanan diğer
protokoller ile gelişmiştir. Kurulma
gayesi üye ülkeler arasında iktisadi
rekabet ve verimliliği arttırmak olan
MERCOSUR, bu bağlamda ticaretle
ilgili her saha faaliyet alanı içerisindedir. MERCOSUR’un, Ortak Pazar
Konseyi (CMC), Ortak Market Grubu (CMG) ve Ticaret Komisyonu
(CCM) olmak üzere üç ana organı
vardır. MERCOSUR’un Daimi Sekretaryası Uruguay’ın başkenti Montevideo’da bulunmaktadır. Entegrasyon
sürecine ilişkin siyasi kararların
oluşturulmasında en yetkili organ
Ortak Pazar Konseyi’dir. Devlet başkanlarının oluşturduğu Ortak Pazar
Konseyi yılda iki kez toplanmaktadır.
Ev sahipliği rotasyonla değişmektedir. Konseyin aldığı kararlar, dışişleri
ve ekonomi bakanları ile merkez
bankası başkanlarından ve ülke koordinatörlerinden oluşan Ortak Pazar
Grubunca icra edilmektedir. 2011
yılında Türkiye, MERCOSUR’a Gözlemci Statüsü Üyeliği için başvuruda
bulunmuştur. Günümüzde güncel
üyelik durumu ise; tam üyeler; Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Urugu-

ay kurucu devletler olurken, ortak
üyeler Şili, Bolivya, Ekvator, Peru,
Kolombiya, Venezuela (Venezuela
2005 yılında katılım anlaşmasını imzalamış olup, Paraguay Kongresi’nin
onayı beklenmektedir).
MERCOSUR kendi içinde kurumsallaşma ve derinleşme sürecinin yanı sıra, bölgesel ve bölge
dışı ülkeler ve bloklarla da ilişkiler
geliştirmektedir. Şili, Bolivya, Venezuela, Ekvator, Kolombiya’nın yanı
sıra, MERCOSUR, bölge dışından
İsrail ile de serbest ticaret anlaşması
imzalanmıştır. AB, KİK, Fas, Meksika, Güney Kore, Ürdün, Pakistan ve
Suriye ile MERCOSUR arasında serbest ticaret anlaşmaları imzalanması
süreçleri ise devam etmektedir. Ayrıca örgüt Türkiye ile de ilişkiler kurmuştur. 2010 yılında Güney Amerika
ülkelerine ihracatımızın yaklaşık üçte
ikisi MERCOSUR’un tam üyesi olan
dört ülkeye yapılmıştır. Türkiye’nin
MERCOSUR ülkelerine ihracatı 2010
yılında yüzde 83 artarak 1,2 milyar
ABD dolarına ulaşmıştır. (Dışişleri
Bakanlığı, mfa.gov.tr) 2008’de Buenos
Aires’te ortak bir serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. 2010 yılında
ayrıca Türkiye – MERCOSUR arasında Siyasi İstişare ve İşbirliği Mekanizması Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.
Bu anlaşma ile siyasi bir iş birliği ve
ittifak sağlanması istenilmektedir.
Türkiye, okyanus ötesine giderek
Latin Amerika bölgesi ile ilişkiler
kurmaya ve geliştirmeye devam etmektedir.
MERCOSUR, Uluslararası Sistem
içerisinde kapsayıcı ve köklü bir kurumdur. Geniş bir entegrasyon gayesi
vardır. Günümüzde gücü ve etkisi
her geçen gün daha da artmaktadır.

Bunun nedeni ise yalnızca Latin
Amerika bölgesinde değil, her alanda
iş birliği için tüm kurumlara açıktır.
30 yılı geride bırakan oluşum bugün
Dünyada önde gelen ticari entegrasyon ve ortak pazarlardan biridir.
Türkiye’nin, Latin Amerika bölgesine farklı bir bakışı vardır. Türkiye
ve Latin Amerika arasındaki iş birliği
iki tarafın ekonomik potansiyelinin yanı sıra, derinlikli bir siyasi
potansiyel de içermektedir. AB gibi
ekonomik bir entegrasyon gayesi ile
kurulmuş ancak günümüzde birçok
farklı konuda çalışmalar ve projeler
yapmaya başlamıştır. Siyasi, sosyal,
ekonomik, sağlık ve eğitim konularında da alt kurumlar kurulmuş ve
çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda
MERCOSUR, Avrupa Birliği’nden
sonra en köklü ve başarılı ortak pazar
oluşumudur. MERCOSUR’un güncel
ticaret hacmi 1 trilyon doları aşkın
durumdadır. Dünya kapitalist sistemin iştahını kabartan Bölge Ortak
Pazarı ciddi bir yükselme içerisindedir. 21.yüzyılda Latin Amerika zorlu
geçmişini bilmekte ve planlarını yapmaktadır. Güncel tüm teoriler Latin
Amerika bölgesinin gelecekte çok
daha fazla muhatap alınmak zorunda
kalınacak bir bölgesel güç ifade ettiğini belirtmektedir. Uruguay, Meksika, Arjantin ve Brezilya öncülüğünde
Latin Amerika yeni dünyada varlığını
hissettirmektedir. Köklü tarihi, kültürü, medeniyeti ile bölgenin yeni kurumları gelecek için iddialı durumdadır. 2030 yılı planları MERCOSUR
öncülüğünde yapılmıştır. Latin Amerika diğer kurum ve birlikleri ile 2030
yılına hazırlanmaktadır.

haber
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ALMANYA,
AVUSTURYA
VE HOLLANDA
YENIDEN
KOVID’IN
PENÇESINDE
Avrupa yeniden Kovid-19
dalgasıyla sallantıda; Hollanda’da
ameliyatlar ertelenirken, Avustura ve Almanya’da yeni önlemler
devreye sokuldu.
Hollanda'da Kovid-19 vaka
sayılarının tekrar artmaya başlamasının ardından yoğun bakım
ünitelerinde yer açabilmek için
kanser ve kalp hastalarına yapılacak operasyonların ertelendiği
açıklandı.
Ulusal Sağlık Enstitüsü, günlük
yeni vaka sayısının günlük bazda
23 bine çıktığını ve bunun salgında son dalganın zirvesi olduğunu
duyurdu.
Yetişkin nüfusun yüzde 85'inin
Kovid-19'a karşı aşılandığı ülkede,
yoğun bakıma kaldırılma oranı
Nisan 2020'ye göre düşük kaldı.
Ancak yetkililer, ilk bulaşma ile
hastane yatışı arasında zaman
farkı olduğunun da altını çizdi.
Ayrıca ülkede şu an 200 civarında yoğun bakım yatağı kaldığı
aktarıldı.
Avusturya’da aşı zorunluluğu
Avusturya'da artan Kovid-19
vakaları nedeniyle 20 gün süresince ülke genelinde sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanacak. Şubat
ayından itibaren de herkese aşı
zorunluluğu getirildi.
Almanya’da vaka sayısı rekor
seviyeye ulaştı
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısının son günlerde rekor seviyelere çıkmasının ardından bir dizi
önlem alınmasına karar verildi.
Almanya Başbakanı Angela
Merkel, eyalet başbakanlarıyla
yaptığı görüşmenin ardından
Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz,
Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti
Başbakanı Hendirk Wüst ve Berlin
Eyaleti Başbakanı Michael Müller

ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Ülkedeki salgın durumunun
çok endişe verici olduğunu ifade
eden Merkel, "Çok ciddi durumdayız." ifadesini kullandı.
Merkel, çok hızlı artan vaka
sayılarını bir an önce durdurmak
gerektiğini kaydetti.
Bunun için hızlı ve kararlı bir
şekilde hareket edilmesini isteyen Merkel, bu konuda tedbirler
paketinin kabul edildiğini bildirdi.
Tedbir paketine göre yaşlı ve huzurevlerinde kalanların salgında
özellikle korunması gerektiğinden
buralarda çalışanlardan ve ziyaretçilerden aşı olup olmadığına
bakılmadan günlük negatif testi
istenecek.
Eyaletler, hastaneler, bakım ve
yaşlı evleriyle gezici sağlık hizmeti
veren sağlık çalışanlarının riskli
gruplarla temas etmeleri halinde
Kovid-19'a karşı aşı yaptırmalarının zorunlu hale getirilmesi
istenerek, eyaletler federal hükümetten bunu hızlı bir şekilde
uygulamaya koymasını talep etti.

AVRUPA’DA KISITLAMALARA KARŞI
PROTESTOLAR BÜYÜYOR

Kovid-19 enfeksiyonlarında artış
kaydedilen Avrupa’da kısıtlamaları
yeniden devreye sokan ülkelerin sayısı artarken, önlem amaçlı yürürlüğe giren yeni kurallara karşı tepkiler
de büyümeye devam ediyor.
Hollanda, Avusturya, Hırvatistan dahil Avrupa’da çeşitli ülkelerde
büyük çaplı protestolar düzenleniyor.
Hollanda’nın Rotterdam kentindeki protestolarda protestocularla
polis arasında çatışma çıktı. Kentin
en işlek noktasında biraraya gelen
yüzlerce protestocu şiddet eylemlerine başvurdu. Onlarca kişinin
gözaltına alındığı protestolarda, en
az 7 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında iki kişinin hastanede tedavi
altına alındığı belirtiliyor.
Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebutalip, çok sayıda otomobil
ve bisikletin Cuma akşamı protestocular tarafından parçalandığı,
polis araçları dahil bazı araçların
kundaklandığı ve birçok binaya taşlarla zarar verildiği olaylarda polis
memurlarının “silahlarını devreye
sokup ateş açmak zorunda kaldığı-

nı” belirtti. Grapperhaus’un açıklamasına göre, hastaneye kaldırılan
iki protestocu ateşli silah sonucu
yaralandı.
Gözaltına alınan 50’den fazla
protestocunun yarısından fazlasının
18 yaşının altında olduğu belirtiliyor.
Avusturya
Avusturya’da da binlerce protestocu Viyana’da biraraya geldi.
“Özgürlüğümüzü geri istiyoruz”
sloganıyla toplanan protestocular,
Pazartesi günü yürürlüğe girecek
olan yeni kısıtlamalara tepki gösterdi.
Hırvatistan
Hırvatistan’da binlerce kişi,
hükümetin Kovid-19 virüsüyle mücadeleyi amaçlayan yeni kurallarını
protesto etti.
Yeni kurallar kapsamında “Korona virüsü pasaportu” uygulaması
yürürlükte.
Bu kurala göre, kamu binalarına
yalnızca Kovid-19 aşısı olanlar, son
6 ay içinde enfeksiyonu atlatanlar ya
da son 48 saat içinde Kovid-19 test
sonucu negatif çıkanlar girebiliyor.

“RUSYA OCAK SONUNA KADAR
UKRAYNA'YI IŞGAL EDECEK!”
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Batı basınında, ABD’nin dikkatini Pasifik’e çevirdiği, Avrupa Birliği
ülkelerinin ise enerji krizi gibi kendi
iç meseleleriyle alakadar olduğu
dönemde Rusya’nın Ukrayna’yı işgal
için eline fırsat geçtiği sıklıkla dile
getiriliyor. Bu haberlerden biri de
Dailymail’de yayınlandı.
Dailymail’in haberine göre;
Kiev'deki üst düzey bir general
Rusya’nın Ukrayna’yı işgale hazırlandığını ve sınıra 92 binden fazla
asker gönderdiğini belirtirken
Ocak ayı sonuna kadar Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığını söyledi.
Haberde Rusya'nın
önümüzdeki Ocak ayının
sonunda Ukrayna'yı işgale
hazırlandığı iddia edilirken
Rusya'ya ait olduğu söylenen planın ayrıntılarını
sundu, Rusya'nın
Uk-

rayna sınırlarına yığdığı asker sayısının 92 bini geçtiği ve bu sayının
artmaya devam ettiği ifade edildi.
Ukrayna Savunma ve İstihbarat
Ajansı'na göre Rusya bu yığınakla
beraber önümüzdeki Ocak ayının
sonunda Ukrayna'yı işgal etmeye
hazırlanıyor. Ajansa göre Rusya'nın
işgal planı şu şekilde:
- Rus ordusu, Ukrayna'nın merkezi yönetiminin kontrolünden çıkan Donetsk ve Luhansk bölgelerini
köprü başı yaparak hava saldırıları
ve top ateşi eşliğinde Doğu Ukrayna'yı işgal edecek ve Dinyeper
Nehri'ne ulaşılması hedeflenecek.
- Kırım ve deniz yönünden
saldırılarla Ukrayna'nın
Karadeniz sahili baştan
başa işgal edilecek.
- Ukrayna ordusunun gücünü bölmek
için Belarus yönünden
de bir taarruz yapılacak.
- Öncelikli hedef
Ukrayna'nın doğusunun ve güneyinin
işgali olacak. Bu
hedef tamamlandığında
askeri, ekonomik ve siyasi
şartlara göre başkent Kiev'in ve
ülkenin kalanının istilası hedeflenecek.
Ukrayna'nın doğusunda 20142015 döneminde yaşanan kanlı
savaşın artçı çatışmaları halen
devam ediyor.

MACRON:
İNGILTERE SINIRLERIMIZLE OYNUYOR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz kara sularında
avlanmaları için Fransız balıkçıların
tamamına lisans vermeyen İngiltere’yi ülkesinin "sinirleri ile oynamakla" suçladı.
Macron, ülkenin kuzeyindeki Aulnoye-Aymeries kentinde bir sağlık
kuruluşuna gerçekleştirdiği ziyaret
sonrasında basın mensuplarının
sorularını cevapladı.
İngiltere’nin imzalanan Brexit anlaşmasını uygulaması konusunda sorun yaşadıklarını ifade eden Macron,
Fransız balıkçılarının tamamına lisans verilmediğini ve bunun nedenini
anlamadıklarını belirterek "(İngiltere)
Sinirlerimizle oynuyor." dedi.
Macron, son haftalardır seslerini
yükselttiklerini, bu konunun sadece
Fransa’yı değil aynı zamanda Belçika,
Hollanda, Almanya ve Norveç’i de
ilgilendirdiğini belirtti.
Balıkçılık sorunu
AB ve İngiltere arasında 2021'deki
balıkçılık kotalarının belirlenmesine
yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlana-
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bildi ancak özellikle Fransız balıkçılar
belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.
İngiltere'ye bağlı Jersey Adası
yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız
balıkçı teknelerinden geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum İngiltere ve Fransa
arasında gerilime neden olmuştu.
Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin
elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil
uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor.
Kendine has bir yönetimi olan
ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan
Ada, uluslararası arenada İngiltere
tarafından temsil ediliyor.

İSVIÇRE’DE CINSI SAPIKLIK
YASALAŞTI: EŞCINSEL EVLILIK
KANUNU YÜRÜRLÜĞE GIRIYOR

İsviçre'de parlamento tarafından
seçilen 7 kişilik Federasyon Konseyi, 26 Eylül'de düzenlenen referandum sonucu uyarınca sapık çiftlerin
“evlilik ve evlat edinme hakları”nın
yasallaşmasına dair açıklama yaptı.
Eşcinsel sapıkların başka ülkelerde yaptıkları evliliklerin 1 Ocak
2022'den itibaren medeni ortalık
muamelesi görmekten çıkacağını
ve resmi nikah olarak tanınacağını
duyuran hükümet, referandumda
kabul edilen Herkes İçin Evlilik

başlıklı yasanın 1 Temmuz 2022'de
yürürlüğe gireceğini belirtti. Yâni,
Bu tarihten itibaren eşcinsel sapıklar
evlat edinebilecek ve normal çiftler
gibi haklara sahip olabilecek. Batı
Avrupa'da eşcinsel evliliklerine hala
izin vermeyen az sayıdaki ülkeden
biri olan İsviçre'de eşcinsel çiftlerin
çocuk evlat edinme ve “partnerlerinin vatandaşlığa geçmesini sağlama
dahil normal çiftlerle aynı haklara
sahip olmasına referandumda üçte
iki çoğunlukla destek çıkmıştı.

yorum
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Emperyalizme Karşı Mücadelenin Merkezi Türkiye
Carlos (S. Muhammed)
Yarın (21 Kasım 2021) Venezüella’da uzun zaman aradan sonra
seçimlerin yapılacak olması güzel.
Seçimlerin ilk turunda, hükümet
üyelerinin bütün hatalarına rağmen,
mevcut iktidar yine oyların çoğunluğu elde edecektir. Venezüella, kırılgan yapıya sahip bir ülke olmasına
karşın son derece modern bir seçim
sistemine sahip. Bu sistem seçimlere
müdahale etme ihtimalini ortadan
kaldırıyor. Zaten bilindiği üzere
uluslararası kuruluşlar, seçimlerde
gözlemlerini ve her türlü kontrolü
istedikleri gibi yaparak paylaşıyorlar.
Buna mukabil ABD, ülkeyi harabeye
çevirmeye devam ediyor. Bu izah
edilebilir bir şey değil. Seçimlerin
Venezüella’daki kadar serbest ve
güvenli şekilde yapıldığı başka bir
ülke yoktur. Türkiye de dahil hiçbir
ülkede daha güvenli seçim yapılamaz. Elbette bizim tarafımızda,
halkımızın yanında olmasalar da
seçimler tamamen uluslararası kuruluşların kontrolünde yapılıyor. Buna
rağmen ABD’nin Venezeülla’ya karşı
saldırıları, Amerikan hükümetinin
değişiminden sonra da aynı şiddette
devam ediyor. Ayrıca Venezüella,
İsrail ile ilişkileri kesen tek ülke olmamasına rağmen sonradan İsrail’i
tanımayan tek ülke.
Mevcut hükümetin en büyük
hatalarından birisi benim 27 yıldır
Fransa’da hapishanede tutulmama
göz yummaları. Daha önce benim
buradan kurtulmam için teşebbüste bulunamamaları hakkında
konuşmuştum. İşin korkunç tarafı
aleyhimde hiçbir delil ve şahit olmamasına rağmen bu konuda bir
teşebbüste bulunulmaması. İlk duruşmamda meşhur Fransız hakimlerden biri benim cezalandırılmamı
reddetmişti. Ne bir şey yememe, ne
içmeme, ne tuvalete gitmeme müsaade edilmeyen, sadece karanlıkta
beklediğim günler yaşadım. Bütün
dünyada binlerce insan benim gibi
terörle mücadele sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen yargılamalara
muhatap kaldı. Son derece zor şartlarda mücadeleme devam ediyorum.
İyi avukatlarım var. Ziyaretime gelenler oluyor.
***
Dünyadaki sıkıntıların temelinde Siyonist İsrail devletinin varlığı
yatıyor. Suudi rejimi Siyonistler tarafından yönetiliyor. Mukaddes beldelerimizin güvenliği dahi Siyonist bir
şirket eliyle sağlanıyor. İslâm dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir
işgal bu. Arap rejimleri mukaddes

Filistin topraklarını işgal eden İsrail
ile işbirliği yapıyor.
ABD’nin dahi bağımsız bir ülke
olduğunu söylemek mümkün değil,
çünkü onlar da Siyonistler tarafından yönlendiriliyor. Evet ABD,
çok güçlü, her yerde askerleri var,
bankacılık sistemi ve parayla her
yere girmiş durumda; İkinci Dünya
Savaşı’nın ardından dolar dünyanın
en önemli para birimi oldu ve hâlâ
öyle. Fakat ABD’dekilerin neredeyse
hepsi dünyadaki özel bankaların
ise neredeyse yarısı Yahudilerin
elinde. Esasında dolar da ABD’nin
olmaktan ziyade özel bir para birimi ve seçilen FED başkanları dahi
her zaman Siyonistlerden olmuştur.
Nesiller uyuşturucuyla, alkolle, cinsî
cihetle yozlaştırılıyor. Fransa’da da
ne yazık ki vaziyet böyle. Fransa hukuk sisteminde görevli memurların
birçoğu farklı cinsi yönelimlere sahip alkolikler.
Siyonistler, Türkiye’ye saldırıyorlar, Erdoğan’ı indirmeye çalışıyorlar.
Türkiye Müslüman bir ülke. Elbette
birtakım problemleri var. Her zaman
belirttiğim gibi Kürt meselesi bunların başında geliyor. Kürtlerin haklarına saygı gösterilmeli; siyasette
olmaları sağlanmalı. Çünkü Türkiye,
siyonizme ve emperyalizme karşı
mücadele için herkesin ülkesi olmalı. Türkiye’de Ermeniler, Rumlar,
Araplar ve diğer milletlerden insanlar da yaşıyor. İstanbul merkezli bir
hükümet etrafında başta Türkler
olmak üzere sadece Türklere ait olmayan bir rejim kurulmalı.
Her yerde aynı problemler var.
Venezüella’da ordu tarafından gerçek
bir devrim yapıldı, bazıları legal şekilde hükümete girdi. Bu kişilerden

bazıları hayatını kaybetti. Daha önce
kargaşanın hâkim olduğu ülkede
Chavez döneminde istikrar yakalanırken sonrasında yine kaotik bir
dönem geldi. İnsanların birbiriyle
mücadelesi sorunlara sebep oldu.
Öte yandan Kolombiya ile de sorunlar yaşanıyor. Elbette Türkiye ile Venezüella’nın şartları aynı değil; fakat
benzerlik gösteriyor. Türkiye’nin
Suriye sınırında büyük sorunları var
ve bu savaşın mutlaka sona ermesi
gerekiyor. Büyük bir mülteci krizi
yaşanıyor ve bu krizde tüm dünyayı
etkiliyor. En çok da masum savunmasız insanlar bunun acısını çekiyor.
Orta Doğu’dan insanlar Avrupa’ya
göç etmeye çalışıyor. Diğer taraftan
Latin Amerika’dan milyonlarca insan
ABD’ye göç etti ve etmeye devam
ediyor. Daha önce çalışacak insan
arayan ülkeler ekonomik şartlar
sebebiyle topraklarına göçmenler
girmesin diye çaba sarfediyor.
***
Doğu’da ilk Hıristiyan kilisesini
kuran Ermeniler tarihte çok acı çektiler. Şimdi bir devlete sahipler; fakat
Azerbaycan ile sıkıntıları, Sovyetlerin çökmesiyle ortaya çıkan sorunları hâlâ devam ediyor. Aşırılıkçı
Ermeniler meseleleri köpürtüyor, bu
hususta başı da Ermenistan başbakanı çekiyor.
***
Bütün karışıklıklar içinde siyasî
bir mahkûm olarak mücadeleme
devam ederken Fransa’nın Siyonistlerden hürriyetini kazanmasını ümid
ediyorum.
Allahü Ekber!
20.11.2021

VENEZÜELLA'DAKI
SEÇIMLERDE
IKTIDAR PARTISI
23 EYALETTEN
20'SINDE
KAZANDI

Venezüella'da, bölgesel ve
yerel seçimlerin sonuçlarına
göre, iktidar partisi ülkedeki 23
eyaletten 20'sinde kazandı.
Ulusal Seçim Konseyinden
(CNE) yapılan açıklamaya
göre, iktidar partisi Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi
(PSUV) başkent Karakas dahil
ülkedeki 23 valilikten 20'sini
aldı.
Muhalif partiler ise 4 yıllık
boykotun ardından katıldığı
seçimlerde, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Zulia olmak
üzere 3 eyalette seçimleri
kazandı.
Avrupa Birliği (AB) seçim
heyeti başkanı Isabel Santos,
yaptığı açıklamada, Venezüella'daki bölgesel ve yerel seçimlerin huzur içinde yapıldığını
belirtti.
Seçime katılım oranının
yüzde 41,80 olduğu bilgisi
paylaşıldı.
Maduro seçim zaferini
kutladı
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Devlet
Başkanlığı Sarayı Miraflores'te
yaptığı açıklamada, "Kazanan
ve kazanmayan herkese çağrım;
sonuçlara saygı duymasıdır,
siyasi diyalog, ulusal olarak yeniden birleşilmesidir." ifadesini
kullandı.
Venezüella halkına seçimlere gösterdikleri ilgi nedeniyle
teşekkür eden Maduro, "İyi
zafer, iyi sonuç, azimli çalışmanın ürünüdür. Teşekkürler
Venezüella." dedi.

ANADOLU’NUN RUH AD
25 Kasım - 1 Aralık 2021

ADALET MUTLAK’A (29 KA

22 Temmuz 2014’te
Bolu F-Tipi Cezaevi’nden
tahliye olan Mütefekkir
Salih Mirzabeyoğlu, 29
Kasım 2014’ye Anadolu ile
kucaklaştı. Haliç Kongre
Merkezi’nde “Adalet
Mutlak'a” başlığıyla bir fikir
ziyafeti veren Kumandan
Salih Mirzabeyoğlu’nun
konferansına binlerce
vatandaş iştirak etti, Haliç
Kongre Merkezi’nde tarihî bir
güne şahitlik edildi.
Ilich Ramirez Sanchez-Salim
Muhammed namı diğer
Çakal Carlos da, konferansa
Fransa Poissy Cezaevi’nden
telefonla bağlandı.
Kumandan Mirzabeyoğlu,
Carlos’u “Selâmün aleyküm,
şimdi bütün dostlarım
toplandı çoğunluğuyla,
sevgili dostlarımın
toplandığı bir yerden,
kitabımda sana imzaladığım
şeyi söylüyorum: Sen hayatı
lüzumsuz yere geçmeyen
nadîr insanlardan
birisin ve hâlâ “Filistin
Davası”nın hapiste de
olsa seslendiricisisin. Aynı
gönüldaşlık bağı içinde senin
de kurtulmanı diliyoruz ama
içeride de olsan, dışarıda
da olsan seni taşıyan, seni
anan yürekler var, bunu
hiçbir zaman unutma. Bir
devrin gurur kahramanıydın
ve onun da ne kadar
kıymetli olduğu bugünlerde
daha çok anlaşılıyor. Sana
hayırlı ömürler diliyorum,
inşallah buluşuruz…”
sözleriyle taltif etti.
Kumandan Salih
Mirzabeyoğlu, “Adalet
Mutlak’a” konferansında
memleketimizin temel
problemlerinin çözümüne
dair önemli tavsiyeler
verdi ve ifadeler kullandı.
2014’ten bu yana
geçerliliğini muhafaza eden,
her zaman da muhafaza
edecek olan ve her kelimesi
son derece kıymetli bu
konferanstan, bazı pasajları
sizler için derledik:

Derinleşme

Hangi davadan olursan ol ileriye doğru kendini derin derin izah
etmeye bak! Kendini derin derin
izah etmeye bak; yoksa başladığın
yerlerde “sen şunu yedin, sen bunu
yedin, o yedi de, bu yemedi de, o
onu tuttu da peki bu onu tutmadı
mı” falan gibi demagojilerle bir
yere varılmaz.

Silahlar sustuğu zaman…

Şimdi mesele şundan ibaret;
silâhlar sustuğu zaman, gazetecinin konuşacak bir lafı kalmıyor…
Veyahut da silâh yerine başka bir
şey olarak “o yedi, bu bunu itti”
falan filan… Şimdi mevzu şundan
ibaret; sen şuraya geldin, senin hiçbir düşmanın da yok, sen buraya
nasıl bir şey teklif ediyorsun? Hangi düşünceyi teklif ediyorsun? Şimdi böyle bir durumda kalır kalmaz
herkes kendine düşman aramaya
başlıyor, çünkü düşman yoksa,
kendi de yok gibi bir vaziyette…
Bu anlamda da bizim söylediğimiz
bir lâf var, burada fasıllara ayırmıştım ama erken girmiş oluyorum.
Hangi düşünceye mensub olursa
olsun, insandan çıkmış olan her
şeyin muhakkak insanı ilgilendiren bir tarafı var. Şimdi burada
doğruların, yerinde doğruların
genelleştirilmesinden düşülen yanlışlıklar vesaire vesaire… Şimdi bu
söylediğim lâfı da herkes karşı taraf için söyleyebilir; mevzu şundan
ibaret: Bütün dünyaya sunulabilir,
bütün insanlığa sunulabilir bir
ideolocyan yoksa -bütün dünya
derken bütün insanlığı kastettiğimi
anladınız- bir de her ferde tek tek
sunulabilir bir ideolocyan yoksa
senin fikrinin fikir haysiyeti yoktur. Şimdi neticede herkes fikrini
kâinat muhasebesi içinde, kâinatı
bir bütün olarak izah içinde, onun
için de kendisinin gayet tabiî ferdî
ve toplum olarak yaptığı izah içinde her meselenin kendine mahsus
problemlerini getirdiği düşünce
ile çözebilecek, önce düşünceyle
çözebilecek biri…

Yarım Marksist
olur mu,
yarım Müslüman olur mu?
En geniş
çapta her şeyi
kendine

göre izah etmeye çalışan, -doğrusu yanlışı ayrı mesele bunlar
konuşulur- bu çabada olan bir
düşünce değil mi Marksizm? Öyle
idi veya… Ve bunun tam karşılığı
da radikal… Şimdi, oturmuş solcu
geçinenler, “radikal” diye İslâm’ı
kötülüyor. “Radikal Müslüman”
dediğin, her meseleye kendi zaviyesinden fikrî çözüm getirebiliyor
ise bunun sadece bu yüzden haysiyeti vardır; benim aynı Marksizm’e
verdiğim gibi… Ben, Marksizm’e
fikri derinliğinden dolayı değer
vermiyorum dikkat edin! Her
meseleyi kendine göre çözme gayretinden ve iddiasından dolayı…
Dikkat ediyor musunuz? Hâlbuki
bugün bizde “radikal”, küfür gibi
kullanılıyor. Radikal, sonra ılımlı
vesaire… Şimdi siz bana yarım
Marksist diyebiliyor musunuz?
Yâni, yarım Marksist olur mu?
Yarım Müslüman olur mu? Şimdi
bir fikir, fikirdir; bütün olarak
benimsersin veya benimsemezsin.
Sonra saçma sapan lâflar, “herkes
düşüncesini istediği gibi yaşasın”...
Peki, sol kendi düşüncesini istediği
gibi yaşayabilir mi? Ben varım,
ben onun düşündüğü gibi yaşamam. Sol’u burada misâl olarak
veriyorum, yani ırkçılık, milliyetçilik, hatta PKK falan gibi de yayabilirsiniz rahatça konuşmayı…

Hep talep piyasası
oluşturmak gibi
bir yerde bulundum

Ben, buraya
“sevenleriyle
buluşuyor”
mevzuu
içinde
geldiğime
göre,
bu-

güne kadar hep talep piyasası oluşturmak gibi bir yerde bulundum,
fikirde, harekette… Talep piyasası
oluşturmak gibi bir yerde bulundum, arzım hep böyle oldu. Çoğu
zaman bu arz piyasasına, bizi boğmak üzere arsızlığa varacak kadar
sululuk, bazen hain beleşçiler de
oldu… Onların da istismarcısı bize
bakacak yerde, “onların da istismarcısı”, yâni karşısındaki taraf,
onların hazır karikatür hâllerini
esas alarak zıddımız, beleşçiler
oldu.

Bu memleketten çıkmış
tek orijinal fikir
Büyük Doğu

Burada Büyük Doğu diye bir
şey var; Büyük Doğu külliyâtı var,
dünya çapında iddiası
olan bir şey var ve bu
memleketten çıkmış tek orijinal
fikirdir bu.
Şimdi, adam
bunu bırakıyor, birilerinin peşine
takılarak
hani, “İslâm
bu” demeye
getiriyor…

Teknoloji ve
ahlâk

Dünyada
müesseseleşme
olmuyor. Teknolojinin geliştiği
sürat içinde örf
olmuyor, âdet
olmuyor,
ahlâk olmu-
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yor ve fikir de doğrudan doğruya
teknoloji üzerinden işliyor. Baştan
şöyle koyalım; yâni ahlâk oluşmuyor,
ki ahlâk müesseselerin daha lâtif şeklidir, sonra yaptırım hâline getirirsin
müesseseler oluşur. Eşya ve hâdiseler
karşısında ruhun “nasıl” tavrına karşı,
akıl “niçin”lerle yaklaşır ve fikir meydana gelir. Fikrin içine işlemiş işletici
sıfat ahlâktır ki, kendisinden doğduğu fikri ileriye doğru zuhur ettirir.

Ruhun intikamı

Teknoloji, meselâ “uzaktan haber alma” diyelim. Yâni bir insanın
bünyesi müsait, özellikle şamanlarda
falan da bu tip şeyleri görüyorsunuz;
uzaktan haber verme, bir insanın
meselâ aklından geçeni anlayabilme,
duyabilme vesaire falan gibi şeyler…
Şimdi, bunun yerini teknoloji almıştır; şamanlıktaki hadiselerin ve İslam’daki o küçük keramet denilen hadiselerin yerini almıştır. “Zihin kontrolü” diyoruz… Ben, zihin kontrolcü-

leriyle cep telefonundan daha pratik,
daha net ve daha çok çeşitleri olan bir
şekilde görüşüyorum. Sesi oradan veriyor, buradan veriyor, belki çoğunuz
bunu bilmezsiniz; beynin içine veriyor, vücudumu o sese göre hazırlayabiliyor, algımı hazırlayabiliyor, vücut
algımı hazırlayabiliyor ki sesini tesirli
yapmak üzere falan… Bunları şunun
için söylüyorum; bugün teknoloji o
tip şeyleri kaldırmıştır, bunları kaldırmıştır. Fakat burada İslâm için bir
şans doğuyor… Eskiden, şamanlık ile
İslâm tasavvufunu birbirine karıştırırlardı. İlkel kavimlerde örneklerini
gördüklerinde şaşırırlardı; “bunlar da
bize benziyor” gibi… Bugün teknoloji
bunu kaldırmıştır. Bu, teknolojinin
zaferi gibi empoze edilmeye çalışılırken; fakat başka bir şey ortaya çıkıyor, ruhun intikamı ortaya çıkıyor ve
gerçek ruhçuluğa yer açılmış oluyor.
Yâni sahteyi teknoloji kaldırdı, gerçek
ruhçulara da yol açıldı; “buyurun, ne
yapacaksanız gösterin” tarzında…

Her kesimi kendini izah etmeye davet ediyorum

1970 veya 80 yanlış hatırlıyor
olmayayım, Fransız Talebe Birliği
başkanı, bu ayaklanmalar olduğu
zaman –bizde de oldu ya, 70’lerdebunlar olduğu zaman fevkalade bir
lâf söylüyor. Diyor ki; “Biz mevcuda
inanmıyoruz, memnun da değiliz
mevcuttan. Eğer bize derseniz ki yerine ne koyalım, onu da biz bilmiyoruz.
Onu bulmak da yönetici olarak sizin
göreviniz.” Bu gençlik olayları hakkında benim bulduğum en harika söz
budur. “Ne olduğunu bilmiyorum;
ama onu bulmak da senin görevin.”
Şimdi söyleyeceğimi kendinize, akrabaya, eşe dosta bakarak değerlendi-

rebilirsiniz; psikolojik bir rahatsızlık
söz konusu olduğu zaman, umumiyetle onu izah etmesi gereken bir
kötü olması gerekir… Hâlbuki böyle
yapmakla onu da zora düşürüyorsun,
aslında onun böyle bir kötüsü yok da,
hâlini anlatamıyor. Tam olarak demesi lâzım ki; “ne bileyim ben bana ne
olduğunu” ve çoğu insan “ne bileyim
bana ne olduğunu” şeyinde olmadığı
için -yani, bir takım karı-koca ilişkilerinden tutun, çoluk çocuk işlerinden tutun, gençliğin bunalımından
tutun- bütün bunların içindeki demin
söylediğim cümleyle aynı mânâ var.
Yâni şunu demek istiyorum; insan ve
toplum meselelerinin hâlli babında
ortaya tezatsız ve bütün bir fikir ortaya koyma…

Demokrasi

“Kimsenin imanına karışmıyoruz!” Karışmak haddin değil ki, sen
benim imanıma nasıl karışacaksın,
bu benim içimde olan bir şey. Ondan
sonra da şu komiklik, “aa demokrasi
de ne güzel, herkes kendi istediğini
yapabiliyor”... Nasıl istediğini yapabiliyor? Sen gayet tabiî olarak diyorsun
ki “burada meyhane olmalı”, ben de
“hayır, camii olmalı” diyorum. Bu
ikisi de ihtiyaçtır; o onun ihtiyacıdır,
bu da benim ihtiyacım... Nasıl ikisi de
istediğini yapabilsin, hayat öyle değil
ki.
Demokrasinin yeri var. Demokrasinin tam yeri, bizim şu ânda
konuştuğumuz gibidir. Demokrasi
hedef değildir; gayeye götüren bir
yoldur. Bu da nedir? Burada güzelce
hesaplaşacağız, herkes neyi var, neyi
yok dökecek. Öyle uydurma lâflarla
“demokrasiden daha güzeli vardır”
bunları bırakın. Herkes kendini reel
olarak ortaya koyacak; ondan sonra
bunların kapışmasının her çeşidi fikrî, fiilî, bilmem ne, her neyse... Çünkü, “mutlak” bunlardan biri olacak.
Burada ne oldu; demokrasi hedefe
giden yol oldu.

“Hâkimiyet Eminönü’nde
geziyor”

Şimdi ister halk iradesi de, ister
millet iradesi de, idare edenle idare
edilen ayrımı vardır. Söz konusu olan,
bu idare eden-idare edilen ayırımında
hangi metod olmalıdır? Bu lâf kurtarmıyor bunu... Çünkü bugün meselâ,
“hâkimiyet milletindir!” diyorsun,
tabiî bunu suçu işlemek için söylemiyorum da espri olarak alın hâkimiyet
Eminönü’nde geziyor, ayağı çıplak!..
Bu palavraları bırakalım. “Hâkimiyet
milletindir!” falan böyle bir şey yok!..

“Herkes tekâmül etsin”
diyoruz

Ne kadar kendimize güveniyoruz
biz? Benim bir sözüm var, “bir zaman
gelecek Marks’ın kitaplarını da biz

basacağız” dedim. Bugün özgüven
filan diyorlar, bu nefse güvenin neticesidir neticede. Dikkat edin her
kesime bir şeyler söylemiş oluyorum;
meselâ adam solcu idi, Müslüman
oldu, cepleri bomboş gelmiş... Solun
da itibarı militan faaliyetlerden dolayı
geliyor. Buraya geldiğin zaman da
Müslümanların gariban dönemlerinden bahsediyorum Müslümanların
arasında da militan taraftan geldiği
için itibar görüyor. Yahu sen o taraftan geldin bir şeyler anlat! Müslüman
olduğuna göre değil mi? Oradan
ceplerin dolu gel. Onun için “herkes
tekâmül etsin” diyoruz; çünkü biz,
birbirimizi nefyederken bile birbirimizden bir şeyler alıyoruz değil
mi? (…) Meselâ Roger Garaudy gibi
dönüşler de olacaktır ama adam gelirken cepleri dolu gelmiş... Şimdi, bu
mânâda da ben fikir faaliyeti bekliyorum.

Her fikir, kendinden
olmayanları bu şekilde hesaba çekmeyi denesin

Meselâ biz diyoruz ki İBDA; İslâm
tasavvufuyla Büyük Doğu tefekkürü
arasında kanatlarını açmıştır. İkinciyi birinciye mâl ederken, süzgeçten
geçirirken, birinciyi de bağlanacağı
ipuçları hâlinde çeker... Simdi bir
ucumuz “Mutlak”a bağlı, bir ucumuz
insanî hakikatimize bağlı... Başkasının nefsiyle ilgilenmekten rahat
bulan, bunun Türkçesi “başkasının
fikrini hesaba çekebilendir.” Nefs deyince lâf karışmasın diye söylüyorum.
Şimdi ben buradayım, benim şöyle
bir fikrim var; ben bunu yendim,
böyle bir fikir var bunu da yendim,
bunu da yendim ve en sonunda dönüp kendine diyorsun ki; “iyi güzel
ama ben kendimin doğru olduğunu
nereden bileyim?” Bunlara bizim
arkadaşlar aşinadır, anlatabiliyor muyum? Şimdi şöyle bir "Mutlak" olmalı
ki benim doğru olduğumu söylesin,
yoksa o söyleyen de izafî olacak.
İşin bu tarafını bırakın, her fikir,
kendinden olmayanları bu şekilde
hesaba çekmeyi denesin, anlatabiliyor muyum? Roger Garaudy, İslâm'ı,
Marksizm önünde hesaba çekerken,
yâni yapması gerekeni yaparken -yâni
Türkiye'de bizimkilerin yapması gerekirken- İslâm’ı hesaba çekerken karşılaştığı şeylerden dolayı Müslüman
oldu. Şimdi çok basit lâf, bize fazla
hitap etmez. Şimdi diyor ki; "Hazret-i
Ömer devesiyle giderken devesinden
inmiş, kölesini bindirmiş, işte aklın
devrimi budur" diyor. Şimdi bizde bu
kadar basitçe söylenmiş sözleri basitliğinden dolayı anlayamamak gibi bir
basitlik var. O yüzden büyük giriftleri
de kaçırıyoruz biz, anlatabiliyor muyum?...
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Kız Çocuklarını Çok Sevelim;
Elma da Onlarda Kalsın, Lira da...
Faruk Hanoğlu
İslâmî anlayışın çöküntüye uğradığı son birkaç yüzyıldır ülkemizde
kadına ve ismi ile müsemma kadın
olma yolunda bilhassa ilerleme kaydetmek isteyen, düşünen, araştıran,
fert ve toplum meselelerinin hallinde
sorumluluk üstlenmek isteyen kızlarımıza karşı anne, baba ve ailedeki
diğer erkekler tarafından kontrolsüz,
adaletsiz ve vicdanî mefhumlardan
yoksun davranışlar peydah oldu.
Büyük Doğu İbda dünya görüşüne sahip olan Müslümanlar Üstad’ın
"O ve Ben" adlı eserinde vicdan muhasebesi yapmış olduğu kız kardeşi
Selma'nın yarım sayfalık ancak koca
bir çağ sorununa ışık tuttuğu bölümü bilirler. Üstad şöyle anlatıyordu,
"Selma’ya ait bir hatıram beni yakacak
hale geldi. Büyük babamdan kıpkızıl
bir çeyreği kopardığım bir gün, onu
Selma’ya göstermiştim. Yavrucağın
elinde ısırılmış, mini mini dişlerinin
izini taşıyan bir elma vardı. Lira
çeyreği o kadar hoşuna gitmişti ki. O
ebediyen mahzun, yahut hüzün ebediyetiyle dolu gözlerini bana dikmişti
de ‘ağabey, bu elmayı sana vereyim
de o parayı bana ver! Biraz ısırdım
ama ziyanı yok, değil mi?’ Pırıltılı
lira çeyreğini vermiş, fakat elmayı da
almak gibi bir gaflete düşmüştüm.
Sonra sonra dövündüğümü hatırlıyorum. ‘ah, niçin lira çeyreğini verdim
de, hafifçe ısırılmış elmayı kendinde
bırakmadım? Niçin o da senin olsun’
diyemedim. Hayatımın ilk büyük vicdan azabı budur.” Ne acı bir şey değil
mi? Duası üzerimize olsun. Ne yazık
ki hemen her ailede içimizi yakan bu
hadiseye hem de yetişkinler tarafından rastlamak artık mümkün hâle
geldi. Bu kısır döngü bizden önceki
kuşakların yaşadığı sorunları ve acıları, bugüne ve yarına tekrar tekrar
taşımaktan vazgeçmiyor, vazgeçmeyecek. Meselenin halli üzerinde
samimi bir özeleştiri ve ezber bozan
devrimci bir tavır sergilenmedikçe
bu durum maalesef şu anki boyutlarından daha tehlikeli durumları
da beraberinde getirecektir. Anneler
çocukluklarından itibaren kendi
üzerlerinde uygulanan anlayışı sergilemeye, babalar da bu yolda ilerlemeye devam edecektir. Mevzuyu toplumun mevcut anlayışı üzerinden ele
aldığımızda sürekli bir önceki kuşak
suçlanıyor, herkes bir şekilde haklı
sebepler sunuyor ve bu tükenmiş
anlayış içerisinde somut bir şekilde
açıklanamayan hadise bir o kadar da
açık ve net olarak karşımıza çıkmaya
devam ediyor. Meseleleri meselelerin

istediği seviyede ele almak hikmetine
binaen çözüm elbette İslam’a muhatap anlayışın yenilenmesi; ruh ve fikir
sistemimizi çağı idrak noktasında yeterli seviyeye ulaştıracak bir usul tesis
etmektedir. Çünkü Müslümanların
mevzulara bir türlü yenilenemeyen
ve zamanın idraki dışında bir anlayışla bakmış olmasından dolayı bu
konu ahlakî çöküşün temsilcisi kesim
tarafından "kadın hakları" adı altında durumu tersine kullanıcı ve çok
etkili bir malzeme konusu yapılarak
gençlerimizi şuur hataları yapmaya,
çareyi maalesef bu kesimin beslendiği
zihniyetin vicdanında aramaya sevk
edebiliyor.
Muradımız bu muhakemeyi şuurlu Müslümanlar olarak bizim ele
almamız ve meseleyi en haysiyetli şekilde bizim çözüme ulaştırmamızdır.
Toplumun genelinin, tesiri altında
olduğu süregelen bu bozuk anlayışın
destekçisi ve yaşatıcısı konumunda
olan bazı vasat kürsü işgalcileri var.
Görüyoruz ki kendilerini Müslüman
kanaat önderi ve hoca diye pazarlayan kim varsa toplumu etkisi altına
alıyor ve bu şahıslar ezberlediği ilimleri sosyal medyada papağan gibi tekrarlarken, şuur sahiplerinin akıllarına
Abdülhâkim Arvasi Hazretlerinin
‘’ilim insanın cehlini alır, ahmaklığını
değil’’ hikmeti geliveriyor. Bu ahmaklıkla kendilerine toplumu irşad
vazifesi yükleyen bu kişiler de bambaşka bir dünyada yaşıyor ve bilhassa
idarede sanki İslam hakimmiş gibi
yaşadığını zannedenlerin dikkatini
celbederek bu yığını peşinden sürüklüyor. Bahsini ettiğimiz bu hoca takımı, yani kaba softa anlayış sahipleri,
toplumda ve aile içerisinde meseleyle
tek başına mücadele etmek zorunda
bırakılan kızlarımız için adaletin ve

Kızlarımızı dinlemeliyiz,
düşüncelerini doğru
düşünce etrafında
toplamalıyız ve bunun
için de işin doğrusunu
aktarmak anlamında
üzerlerinde ciddi bir
fikri tesir oluşturmalıyız.
Bu da demek oluyor ki
her an ve her saniye
değişen zaman,
eşya ve hadiseler
karşısında anne
ve baba her daim
kendisini geliştirerek
güncel kalabilmelidir.

ahlakî ortamın sağlanmasına herhangi bir fikir sunmayı geçin, işleri
daha da felakete sürükleyerek suçu
ve çözümü yine onların omuzlarına
acımasız bir tavırla bindirmek gibi
ağır bir vebal altına girmekte buluyorlar. Asıl ahlâksızlık, ahlâksızlığın
sebeplerini ortadan kaldırmamaktır.
Her nereden ilim tahsili ve üst düzey
şahsiyetlerden icazetler almış olsak
da insan her daim yolu kendi aklıyla
yürüyecek ve kendi anladığıyla amel
edecektir. Bataklık yuvası bir rejime
razı olup ve bundan zerre rahatsızlık
duyma tavrını sergileyemeyen sözüm
ona bu hocalar, bu konuda hiçbir

samimiyet gösteremedikleri gibi kızlarımıza "kendinize gelin, ahlâksızlık
yapmayın!” gibi ucuz, hedefsiz, altı
boş ve kendi üzerlerine vazife olan
aslî görevleri gölgelemek amaçlı, konforlarından da zerre taviz vermeyerek, anlayışı zaten pörsümüş ve tatbik
fikrinden yoksun olan zamane anne
babasına tam aksi istikamette bir yol
sunuyorlar. Bu genel tutumun da işleri çok daha kötü hâle getirmekten
başka bir işe yaramadığını görüyor ve
şahit oluyoruz.
Kızlarımız kayda değer olmayan
sebeplerle evlere kapatılmamalı, okumalı, anlamalı, alanında derinleşmeli,
akademik anlamda üst düzey faaliyetler yürüterek dünya meselelerine
kafa patlatmalı, idealist Müslümanlar
olarak kendilerindeki yetenekleri keşfetmeli ve vazife kazanarak, aile olma
ve yuvasını salim bir şekilde, İslam’a
nispetle yepyeni bir anlayışla, hadiselerin ve zamanın şuurunda olarak
kadına yakışır biçimde yaşamayı öğrenmelidir. İçerisinde bulunduğumuz
çağı iyi okuduğumuzda bütün bunların kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu fark edeceğiz. Kızlarımızı vicdanî
hassasiyetleri gözeterek farketmek,
tanımak ve dünya gerçeklerine hazır
hâle getirmek mecburiyetindeyiz.
İslâm'ın temel kuralları ve ölçüleri
sabittir. En azından bu hususlara
riayet ederek özellikle evlatlar arasındaki adaleti sağlamak suretiyle aksi
ihtimalleri azaltabiliriz.
Sorunun kaynağı, genellikle anne
babanın korkusu, çocuklar arasında
yapılan adaletsiz ayrımcılık ve vicdanî hassasiyetlerden yoksun tavırlar
olarak görünüyor. Evet maalesef
toplumumuz müthiş bir fikrî ve ahlakî çöküntü içerisinde, ancak biz
Müslümanız ve her durum ve şartta

haber
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şuur, fikir ve akılda üstünlük sahibi
olmayı biricik ve yegâne ölçümüz
olan kılavuzumuz Efendimiz’den
(sav) öğrenmiş bulunuyoruz. Elbette
topyekûn çözümün mevcut sistemin
değişikliği olduğunu kabul ediyoruz
ve Kemalist nizam ve eğitim sisteminin evlatlarımızda ortaya çıkardığı
tahribatın da farkındayız. İşte bu
farkındalığı hadiselere bakışta kızlarımıza en önemli husus olarak aktarmak birinci vazifemizdir. Büyük
Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun
şu sözü kuşaktan kuşağa gelen bozuk anlayışın özeti mahiyetinde;
"gençlik bir dönem değil, düşünce
biçimidir’’ evet bu hikmette aranması gereken şey, yaşlıların gençleri
gençlerin de yaşlıları, kendilerini
haklı çıkarmak için eleştirmesi değil,
tamamen ruhu bulmak, yenilenmek
ve çağa İslam’ı söyletmektir.
Kızlarımızı dinlemeliyiz, düşüncelerini doğru düşünce etrafında
toplamalıyız ve bunun için de işin
doğrusunu aktarmak anlamında
üzerlerinde ciddi bir fikri tesir oluşturmalıyız. Bu da demek oluyor ki
her an ve her saniye değişen zaman,
eşya ve hadiseler karşısında anne ve
baba her daim kendisini geliştirerek
güncel kalabilmelidir. Gençler yani
içerisinde bulunduğumuz zamanda doğmuş ve büyümüş olan nesil
artık yeni şeyler duymak ve yeni
şeyler söylemek istiyor. Pek tabiî biz
Müslümanlar bu işin ferdî olarak
üstesinden nasıl geleceğiz, toplum
anlayışını ve nizamı nasıl değiştireceğiz buna ayrıca değinmeliyiz.
Kızlarımız toplumda adaletsizliği,
ahlâksızlığı ve ne kadar vicdanî
sorun varsa halledici görevi üstlenecek olan ismi ile müsemma erkeği
yetiştirme konusunda kendi içine
kapatılmadan uzmanlaşmalıdır. Bir
erkek çocuğun öğrenmesi gereken
ne varsa kız çocuğunun hem erkeklik adına hem de kadın olarak
öğrenmesi gereken şeyler vardır.
Kadının "erkeklik" üzerinde de ilim
sahibi olması sağlanmalıdır. İşin kadın fıtratı boyutunun ayrıca takibine
önem verilmeli, konuyla alakalı uzman kişilerle iletişimde olunmalıdır.

Velhasıl ideal erkeği de yetiştirecek
olan kadındır.
Ülkemizde erkeklik görüntüsü
ve imajını veren kişi sayısı pek azdır
ve bu eksikliklerini örtme gayretiyle tüm dikkati kadın ve kızlarımız
üzerinde toplamayı, onlara bu vicdansızlığı yapmayı kendilerine görev
saymışlardır. Eşya ve hadiselere
tesir edemeyen ve şuurunu katiyen
göremediğimiz, insan hakikatine
dair ortaya hiçbir şey koyamamış bu
erkek profilleri, dikkatlerini ve dillerini kadın ve kızlarımızın üzerinden
çeksinler.
Müslümanlar olarak halâ uygulamaya geçmiş bir idare ruhu
ve buna bağlı bir idare sistemimiz
yok. Bu nedenle kızlarımızdan beklentilerimiz konusunda daha adil
ve daha şuur sahibi olmak gerekir.
Onları kendimizi sevdiğimiz ve
değer verdiğimiz için değil, Allah'ı
ve kusursuz nizamını sevdiğimiz,
İslâm ahkâmını ve sistemini özlediğimiz için sevelim ve özenerek, ince
eleyip sık dokuyarak -suçlayarak
değil- sonuna kadar masumiyet arayarak dünya sahasına hazır bir hâlde
yetiştirelim ki dünyayı insanlığa
yaşanmaya değer kılmak yolunda
vazife şuuru taşıyacak evlatlar yetiştirebilsinler. Anneler ve babalar,
bugün dünyanın hâli bu derece
kötüyse, bu kesinlikle kız çocuklarının suçu değildir. Onların en nazik
duygularla yetiştirilmesinin yanında
mevcut sistemin tüm zorluklarına
karşı da dirayetli ve hâkim olarak
yetiştirilmesi gerekir. Anne ve baba
olarak elimizi vicdanımıza ve taşın
da altına koyarak, geleceğimizi imar
etme hususunda kız çocuğunun
ehemmiyetinin bilincine varmamız
gerekiyor. Unutmamalıyız; hepimiz
ve her şey birbiriyle alâkalıdır. Bunu
malum anlayışla yetiştirdiğimiz
erkeklerin başkalarının ve özellikle
kızlarımızın hayatlarını nasıl karartabileceğini görerek ve bizzat tecrübe ederek müşahede edebiliyoruz.
Kız çocuklarını sevelim, elma da
onlarda kalsın lira da...

Çocuk Dili Sözlüğü, bu alanda Türkiye’de yapılmış ilk sözlük
çalışmasıdır. Dilbilim çalışmalarında çocuk dili, üzerinde
fazla durulmayan, "geçiştirilen”
küçük bir ayrıntı olarak kalmıştır.
Ancak bu çalışma, çocuk dilinin,
oldukça zengin içeriğiyle Türk
sözlükçülüğüne ve dilbilime yeni

bir alan eklemeyi kaçınılmaz
kıldığını göstermektedir.
Bu sözlük, Türkiye’de bugüne
dek çocuk diliyle ilgili yazılmış
az sayıdaki makalede "atlanılmış” bir alandan, yani oyunlar
ve oyuncaklardan da çocuk dili
kavramlarını devşirmiş olmakla
ayrı ve yeni bir özellik taşımaktadır. Birkaç kısmî girişim dışında,
ülkemizde yerli yerince yapıl(a)
mayan sağlıklı bir "çocuk dili”
tanımını da bu kitapta bulacaksınız.
Çocukların, daha bebeklik
çağlarından başlayarak gerek tamamen özgün ve anlamlı seslerle,
gerek yansıma seslerle, gerekse
toplu oyun çağında oyunlar ve
oyuncaklarla ilgili geliştirdikleri,
ürettikleri, türettikleri özgün
sözcükler bu çalışmada bir araya
topladı.
Çocuk diline ait sözcükler
yalnızca Türkiye Türkçesinden
değil, hemen bütün Türkçe lehçelerinden ve ayrıca Kürtçeden elde
edilmiştir. Ahmet Dinç’in kaleme
aldığı eser Litera Yayıncılık’tan
çıkmıştır.

ÜMRANIYE KITAP FUARI
ZIYARETÇILERINI BEKLIYOR
Kitaplar raflara dizildi, yazarlar standlarda okurlarını karşıladı. Anadolu yakasının en büyük
kitap fuarı ikinci kez kapılarını
açtı.
Ümraniye'deki kitap fuarının açılışını Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.
Standları tek tek gezen Kalın,
okuyucularla sohbet etti. Kitapla-

rını imzaladı.
Kitap fuarında Türkiye’nin
önde gelen 100 yayınevinin yanı
sıra, 200 değerli yazar da bulunuyor. Okurlar burada en sevdikleri
yazarlarla bir araya gelme fırsatı
buluyor.
Fuara ilgi, ilk gün olmasına
rağmen yoğundu. Kitap fuarı 28
Kasım'a kadar devam edecek.
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İdman ve Spor Kelimelerinin
İştikak Bilgisi veya Etimolojisi Çevresinde -VIIIOsman Temiz
İDMAN VE SPOR KELİMELERİNİN
İŞTİKAK BİLGİSİ VEYA ETİMOLOJİSİ ÇEVRESİNDE -VIIIZaruri bir not: Spor ve idman
kelimelerinin iştikak bilgisi veya
etimolojisi üzerinde derinleşmek
isterken, iş gelip Ortacağ Enkizisyon
Kültürü’ndeki meşhur tartışmalardan biri halinde, “Melekler dişi mi,
erkek mi?” şeklindeki bir tartışmaya
benzer bir duruma düşmek istemem.
Demek isterim ki, süreç içerisinde
yazının muhtevasında hiç de hesapta
olmayan şeylerle karşılaşmak durumunda kaldık. Bir bakıma, “aradıkça
bulmak ve buldukça aramak” hükmü
çerçevesinde, “aramak ve bulmak
aynı anda olmalı” hükmünün icrası ile karşı karşıya kaldık. Hâlbuki,
yazının seyri ilkin spor kelimesinin
etimolojisi üzerinden jimnastik ve
atletizm kelimelerinin etimolojisine
sarkmak, ardından da mevzuyu idman kelimesinin etimolojisi üzerinden riyazet mevzuuna bağlamak ve
akıncı kavramı ile nihayete erdirmek
şeklinde idi. Ama gel gör ki, henüz
spor kelimesinin etimolojisini incelerken karşımıza Dieter Voigt’in Spor
Sosyolojisi isimli eserinde yer verdiği
Guts Must’un bir tespiti hâlinde,
“Spor kelimesinin kökeni henüz tam
olarak bilinmemektedir.” tespitine
paralel olarak, Robert Hessen’in bir
tespiti halinde, “Spor kelimesi Gotik
İncil çevirisinde geçen çok eski bir
Almanca kelimedir ve bugün de aynı
anlamı taşımaktadır.” sözleri çıktı ve
bu sözlerin çözümlemesine bir daldık
ki, henüz oradan çıkabilmiş de değiliz. Aslında bir bakıma iyi de oldu.
Hele ki, Hessen’in sözkonusu kelimenin ne olduğu hakkında herhangi
bir bilgi vermemesi ve buna karşın,
mesela spor kelimesinin kökenine
dair, “Açık havaya duyulan özlem,
bedenî yetkinlik için gösterilen çaba,
Anglo-Norman ırkının haz duyduğu en derin Germen içgüdüleridir.”
şeklinde bir tespit yapmış olması,
bizim merakımızı daha da gıdıklamış
oldu. Meramımızı aslında doğrudan
doğruya, bağlı olduğumuz “Yürüyen
Büyük Doğu: İBDA” ruh ve fikir
sistemi üzerinden izah edip yolumuza devam edebilirdik. Ancak, öyle
yapmadık. Merak ettik ve mevzuya
hiç tereddüt etmeden derinlemesine
dalmayı tercih ettik. Bu meraktır ki,
tıpkı “kadında kâinat muhasebesi
yapmak” mevzuunda olduğu gibi,
spor kelimesinin kökeni üzerinden

bir “kâinat muhasebesi” yapmak
eşiğine geldik! Durmak yok, yola
devam! Bu şuurla, İBDA Mimarı’nın
“Her ilim dipsiz bir kuyu” tespitine
de şahidlik ederek, yolumuza devam
etmek istiyoruz. Canı sıkılan olduysa
ve bir özür borcumuz varsa onu da
şimdiden ödemek isteriz.
Bu arada şunu da söylemek isterim ki, spor kelimesinin doğumuna
yataklık eden her kimse veya her
neyse, -ki bunların dünkü Satanist ve
Putperest Klikler olduğu çok barizdir ve bugün de bu Klik, “bir şeyin
menşeinde olan merkezindedir de”
örneğinde olduğu gibi, tüm sportif
faaliyetlerin dün menşeinde olduğu
gibi, bugün de merkezindedir-, diğer
bir ifadeyle de spor kelimesi hangi dil
ailesinin örgüleştirdiği bir kültür ve
medeniyette doğdu ise, spora taalluk
eden tüm sosyal, siyasî, hukukî ve iktisadî faaliyetlerin de merkezinde bu
dil ailesinin olduğunu veya durduğunu görmek gerekiyor. Hıristiyan-Yahudi Batı kültür ve medeniyetinin
kökeninde yatan tüm Satanist ve
Paganist unsurların spor üzerinden
topyekûn dünyaya nasıl dayatıldığı ve
niçin yaygınlaştırılmak istendiğinin
de tahlilini bu veçhesiyle de yapmak
gerekiyor, ayrı mesele!
Bir önceki yazımızda Gotlar’ın
Ostrogot (Güneyli Gotlar) ve Vizigot
(Kuzeyli Gotlar) şeklinde iki koldan

tarih sahnesinde göründüklerine değinmiştik. Çoğrafi konumları itibariyle de Vizigotlar’ın Tervingi, Ostrogotlar’ın ise Greuthungi (Greutungi)
şeklinde tavsif edildiklerine de ayrıca
değinmiştik. Herwig Wolfram’ın dediğine göre, Tervingi ve Greuthungi
isimleri, Karadeniz'in kuzeyinde konuşlanan Gotiklerin yerleşim öncesi
ve sonrası durumlarına işaret etmektedir. Franz Altheim’in dediğine
göre ise, Thervingi ismi daha ziyade
“ormanla ilgili kişisel özellikler”e sahip Gotikler hakkında kullanılmıştır.
Nitekim Gotlar hakkında Tervingi
kelimesinin “Ağaç” mânâsı üzerinden
“Orman İnsanları” yakıştırması yapıldığı sözkonusudur. Bu arada, Vidigoia, Veduco ve Vidimir gibi isimlerin
ilk bölümlerinin İngilizce "Ahşap"
(Wood) kelimesi ile aynı kökten
geldiğini de söyleyelim. “Ağaç” mevzuunun Arapça’daki “Şecere” karşılığı
üzerinden söylediklerimize bakmak
isteyenler bir önceki yazımıza müracaat edebilirler.
Bir tarih bilgisi olarak söylemek
gerekirse, mesela Avrasya Kıtası’nda
pek çok Bozkır / Step İmparatorlukları kurulmuştur. Bunlardan bazıları
M.Ö. 220 yılında Teoman tarafından
kurulan Hunlar, m.s. 550-588 yılları
arasında Türkler tarafından kurulan Göktürkler ve M.S. 1206 yılında
Cengiz Han önderliğinde kurulan

Moğollar’dır. Bu İmparatorlukların
tamamı töre anlayışına bağlı olarak,
iklim şartlarına uyumlu bir “göçebe
kültürü” üzerinden geliştirdikleri
sosyal, siyasi ve ekonomik bir düzen
kurmuşlardır.
Kanaatimce, Büyük Hun İmparatorluğu’nun hakimiyeti altında yaşayan Gotlar hakkında “Gereuthundi”
tabirinin kullanılmış olması kuvvetle
muhtemeldir. “Greut” kelimesi ile
“kum, çakıl ve toprak” mânâsına
İngilizce “greot” kelimesinin doğrudan ilişkili olması, bu tür bir kanaati
daha da güçlendirmektedir. Belki de
sırf bundan dolayıdır ki Greuthungi,
daha ziyade Hunların idaresindeki
Gotiklerin yaşadığı coğrafi bölgeyi
tanımlamaktadır. Greuthundi’deki
“hun” hecesi de sanki bu durumu
teyit eder bir mahiyettedir. Nitekim
Wolfram da, Greuthungi adının, onların kumlu bozkırlarda veya “çakıllı
kıyılarda” yaşadıklarını gösterebileceğine işaret eder.
İngilizce “ağaç” kelimesi ile ilişkili
olarak söylersek, Tervingi ve Greuthungi kelimeleri aslında birbirine zıt
mânâları mündemiçtir. Tervingi daha
ziyade orman veya dağlık bölgelerinde yaşayan, diğer bir ifadeyle de dışlanmış, asi, barbar, eşkiya konumunda korsan veya yabani kültüre daha
bir yakın veya yatkın, Greuthungi ise,
düz ova bölgelerinde yaşayan olarak
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daha bir uyumlu ve “medenî”, diğer
bir ifadeyle de hâkim kültüre daha
bir yatkın veya yakın durmaktadır.
Başka bir değerlendirmede ise,
Greuthungi adının, görünüşe göre
Gothların Vistula yakınlarında yaşadığı bir zamana dayandığı ve adının
da o nehirdeki Polonyalı yer adı olan
Grudziadz ile bağlantılı olduğu şeklindedir. Ayrıca Greuthungi adının,
Vistül yerleşiminden önce, Pontus
öncesi İskandinav kökenli olduğu da
öne sürülmektedir. Bu tür bir düşünceden hareketle olsa gerektir ki Wolfram, Greuthungi’nin “kaya insanları”
manasına gelebileceğini, bundan dolayı da İsveç'in güneyindeki Götaland
olan Gauts'un batısındaki kayalık bir
bölgede yaşayan insanlar olabileceğine işaret etmektedir.
Bütün bunlardan farklı olarak,
mesela 19. yüzyılda Karl Müllenhoff
ile başlayan bazı bilim adamları tarafından, Jordanes'in Scandza adasında
yaşayan halkların bir listesinde “Mixi,
Evagre ve Otingis”in “kaleler gibi
oyulmuş kayalarda vahşi hayvanlar
gibi yaşayanlar” arasında yer aldığı
belirtilmiştir. Bu insanların mesela
Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın ondokuzuncu batından torunu olan
Hazret-i Salih Aleyhisselâm ve onun
bir Sayha ile helak olan Semûd kavmi
ile ilişkili olma durumları olabilir mi
sorusuna olumlu bir cevap vermek
mümkün görünmüyor. Çünkü sözkonusu kavim tamamen helak olmuştur. Dahası, “barbar” denilebilecek
bir kültürden de çok uzaktılar. Aksine çok yüksek bir medeniyet anlayışına sahibtiler. Ama yine de putperest
olmaktan kendilerini kurtaramadılar.
Tıpkı günümüz dünyasına hükmeden
Hırıstiyan-Yahudi Batı medeniyetinin Satanist ve Paganist kültürlerinde
olduğu gibi... Müllenhoff, Jordanes’ın
son bölümde Greutungi'lere atıfta
bulunduğunu düşünmektedir. Ancak
bu listedeki tüm halkların adlarını
açıklamak için bir fikir birliğine varılamamıştır. Buna karşılık, Greuthungi’nin etimolojik olarak “kum” veya
“çakıl” kelimelerine bağlı “Bozkır
İnsanları” anlamına gelen yorumlar
da yapılmıştır.
Burada kısa bir not düşmekte fayda var sanırım. Meselâ “Ağaç” mânâsı
üzerinden “Orman İnsanları” Gotlar,
“Kum” veya “Çakıl” mânâsı üzerinden “Bozkır İnsanları” ise Hunlar
hakkında kullanılmış olabilir mi? Bu
durum, aksi ispat edilemediği sürece,
aslında Greuthundi tabirinin, Hunların hakimiyet alanına dahil olmuş
Gotları ifade ettiğine kuvvetli delil
teşkil edecektir. Çünkü Hunlar, bir
“Bozkır İmparatorluğu” olarak hüküm sürmüşlerdir.
Sıradışı bir not: Şamanist kültür
ve anlayışa dair kısa bir değerlendirme yapmak icab ederse, şu şekil
bir soru sormak sanırım yerinde
olacaktır: Meselâ “tersine tekamül”e
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Amerika’da Lee
Dağı'ndaki Hollywood
yazısının yazılı olduğu
yerdeki görüntü
ile Gargat ağacı
arasındaki görüntü
benzerliği ehlince
hemen hemencecik
fark edilmiştir sanırım.
Bu arada, “sığınak,
korunak, barınak,
melce, kuytu/mahfuz
yer” mânâsında olan
Lee kelimesinde saklı
olan mânânın Leviler
üzerinden Yuda
nesebi Yahudi’nin
“Ahit Sandığı” başta
olmak üzere, Kutsal
Emanetlerin koruyucusu
olduğu da hesaba
katılırsa, mevzu daha
da anlamlı bir hale gelir

de yataklık eden bir noktada topyekûn insanoğlunun “sürgünden
geri dönüş” macerasını Gotik, Hun
ve benzeri kavimler üzerinden nasıl
okumak gerekiyor? Meselâ “varlık
dereceleri” olarak da beliren “tekamül seyri”nde, yani “maden, bitki,
hayvan ve insan” ve sonrasında,
“mutlak varlık olan Allah’a doğru
sonsuz bir akış” seyrinde, mesela
“Orman İnsanları” olarak da görülen
Gotlar’ın “bitki”, “Bozkır İnsanları”
olarak görülen Hunlar’ın ise “Maden”
makamından hadiseleri seyrettiklerine dair bir yorum yapmak mümkün
mü?.. Yorum tekniği veya yorum sanatı anlamında kullanılması bir yana,
mantığın yargının bir aracı olması
örneğinde olduğu gibi, yorumun ve
anlamanın bir tür vasıtası olarak da
anlam kazanan Hermenoutik bilgi
çerçevesinde şekillendirilen, mesela
Ezetorik kültürlerdeki uygulamalara
bir bakmak icab ettiğinde, bu tür
bir soruya “evet!” cevabını vermek
yanlış olmayacaktır. Şamanist kültür
ve anlayışın tüm alt dallarında bu
çerçevede bir tekâmül seyrinin gırla
gittiğine bugün de şahitlik edilmektedir. Uzakdoğu, özellikle de Hint ve
Çin kültürlerinden mülhem geliştirilen New-Age Ezetorik kültürlere
dair türlü meditasyon uygulamaları,
bu mevzuda çok önemli birer karine
oluşturmaktadır. Halbuki, Peygamberler tarihinde, daha doğrusu “Mutlak Varlık”ın “Mutlak Fikir” çerçevesinde beliren mutlak öğretilerinde,
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meselâ Allah indinde ilk ve son din
olarak seçilen İslâm ve yine ilk ve son
Peygamber olarak gönderilen Allah
Resûlü’nün bildirdiği, öğrettiği ve
gösterdiği “Mutlak Fikir” ve “Mutlak
Tatbik Fikri”nde, diğer bir ifadeyle de
Kur’ân ve Sünnet’te haber verildiği
üzere, “varlık dereceleri” olarak beliren “maden, bitki, hayvan ve insan”ın
tekamül seyrinde, sadece insan “sonsuz varlık olan Allah”a doğru “şuurlu bir akış” hâlindedir. Bu durum,
“Kâinatın özü ve hülasası” olarak da
anlam kazanan insanda tecelli eden
“İnsanî Hakikat”in “Nefs-i Natıka-Konuşan Nefs” olarak belirmesi
dikkatlerden kaçmamalı!.. İnsanı
diğer varlıklardan ayıran en büyük ve
tek haslet, “varlıklar mecmuu” içerisinde “Allah’ın Hâlifesi” manasına
“Halife İnsan” oluşudur. Bunun biricik delili ve garantisi de, “insanî hakikat”in ayan olması veya açığa çıkması
için bizzat Allah’ın kendi Zâtından
bir nefes, nefs veya ruh üflemiş veya
ilka etmiş olmasıdır. Sözkonusu
“tekamül seyri”nde “sürgünden geri
dönüş”, hiç şüphesiz ki “kalb hakikatinde bitişik ruh ve nefs” arasındaki
kavgada “nefs ile mücadele”, diğer
bir ifadeyle de “nefs terbiyesi” olarak
anlam kazanıyor. Ki; bu mevzuda
daha evvel, “Küçük Cihad” ve “Büyük
Cihad” temel argümanlarına değinmiş ve müntehasında “Ya ol, ya öl!”,
diğer bir ifadeyle de, ya “Ölmeden
Ölmek” mânâsını mündemiç Velilik
tavrı (Tasavvuf!), veyahut da “Ölüp
de Ölmemek” mânâsını mündemiç
Şehidlik tavrı (Şeriat!) mevzuları üzerinde durmuştuk. Bu mevzuda “Aslolan Şeriattir” hükmü çerçevesinde,
“Suret mânânın aynıdır” noktasında
tecelli eden bir “mutlak hakikat”
hâlinde, meselâ “dinin direği” olarak
anlam kazanan namazdaki rükünler,
aslında “varlık dereceleri”nin de temsili olarak anlam kazanmaktadır. Meselâ namazda “ayakta hareket” olan
“kıyam hareketi”nin “insanî hakikat”e
yol veren olarak “madenler alemi”ni, “rükü veya eğilme hareketi” olan
“ufkî hareket” “hayvanlar alemi”ni,
“menkus-tersine hareket” olan “secde hareketi” ise “bitki veya nebatat
alemi”ni temsil etmektedir. Aslında
bu tür bir bilgi üzerinden pek çok şey
izah edilebilir gözükmektedir. Tam
da bu noktada, meselâ uzak doğu
sporları olarak da bilinen pek çok stil,
kata veya öğretide, mesela “hayvanlar
alemi” taklid edilerek belirli bir kemalâtın gerçekleştirilmek istenmesi,
orada “Çile” veya “Riyazet”e dair bir
tür ”Nefs Terbiyesi” süreci sözkonusu
olmakla birlikte, meselâ Amudi hareketin çok elzem bir hareket olarak
tercih edilmesi veya içselleştirilmesinin temelinde ise, “bitkiler veya nebatat alemi”nin taklidine, dolayısıyla
da tahkike geçiş sürecinde tekamüle
dair belirli bir “makam” elde etmeye
yönelik olduğu pekala düşünülebilir.

Bunun bir “geri dönüş süreci” olarak
algılanması hâlinde, “mücerredin
müşahhaslaştırılması” veya “mânânın maddeleştirilmesi” çerçevesinde
“hakikatin putlaştırılması” mânâsına “nefs” kavramının “plastisite”
anlayışına kurban edilmesi vardır
denilebilir. Bu mevzuun menşeinde,
Kaabil’in, sonrasında ateşe tapmak
için vesile kıldığı gökten gelen bir
işaret hâlinde, “nur, ziya, ışık” olup
olmadığı hakkında ne söylenebilir?
İslâm dışı tüm kültür veya medeniyetlerdeki temel sapkınlık veya arızanın bu çerçevede şekillendiği veya
şekillendirildiği pekala düşünülebilir
gözükmektedir. Bu gibi durumlarda,
meselâ “tenzih ve teşbih şuuru”nun
aynı anda müşahede etmek imkanından mahrum olmanın ağır bir
bedeli mi ödenmektedir? Halbuki,
insan, zati keyfiyeti itibariyle “müşahede makamı”nın da ta kendisidir.
Değil mi ki “İnsan, Allah’ın tutan, eli,
gören gözü ve işiten kulağıdır.” Bu
mevzuda İBDA Mimarı’nın “Sin-İnsan” hakikati üzerinden “Sin-İki kişi
demektir” hikmetine kapı aralaması
ve bunu da, “tenzih ve teşbih şuuru”
ile örtüştürmesi çok dikkate değerdir. Aynı zamanda bu mevzuunun
ebced değerleri üzerinden “Büyük
Doğu: İBDA” ile örtüştürülmesi de
büyük bir cömertlik örneğidir. Bu
gibi durumlarda, -ve tabiiki de her
daim insana düşen sadece ve sadece
emir ve yasaklar dairesinde hareket
etmektir. Çünkü insanı yaratan Allah
Azze ve Celle ne murad ettiyse ve ne
dediyse o!
Bir önceki yazımızdan kısa bir
not: Tervingi adı muhtemelen Gotik
kelime “triu” ile ilişkiliydi ve İngilizce
“Ağaç”a (tree) eşdeğerdi ve bu nedenle de “Orman İnsanları” anlamına da
geliyordu… “Üçlü” veya “Üç” kavramına ilave olarak, “İki Boynuzlu”
olmak hikmeti üzerinden yürümek
icab ettiğinde, mevzuunun lübbünün
İslam Tasavvufu üzerinden “Yürüyen
Büyük Doğu: İBDA”da düğümlenmiş
olduğu çok açık ve seçik bir şekilde
görülecektir. “Üç Işık Sırrı”nın bizzat
sahibi olarak, Efendi Hazretleri’nin
tasarrufunda, daha doğrusu Külli
olanın zâhir olması misâline de denk
bir şekilde zuhur eden “Yürüyen Büyük Doğu: İBDA”nın ıstılahi olarak
“çift” veya “ikiz” mânâsı üzerinden
“İki Boynuzlu” mânâsı da zahir olmaktadır. O gün öyle, bugün böyle,
var mı bir diyeceği olan?!.. Zülkarneyn Aleyhisselâm üzerinden “İki
Boynuzlu” ifade kalıbının Doğu ve
Batı hakimiyetini ifade ediyor olması,
“suret mânânın aynıdır” noktasında
bir değerlendirmeye tabi tutulması
gerektiği umarım gözlerden kaçmamıştır. Bugün bu suret ve mana ilişkisinin “Yürüyen Büyük Doğu: İBDA”
üzerinden anlam kazandığı gören
gözler tarafından itiraf edilmek durumundadır. Doğu ve Batı hakimiyeti-
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nin “Tek Devlet”, dolayısıyla da “Yeni
Dünya Düzeni” çerçevesinde anlam
kazanması, tıpkı ruh ve bedenden
müteşekkil insanın “Küllî ruh”ta düğümlenmesi örneğinde olduğu gibi,
yine tıpkı kalb hakikatinde bitişik
ruh ve nefs kutuplarının, Allah’ın iki
parmağı arasında olan kalb hakikatinde cem olması örneğinde olduğu
gibi, aynı şekilde, Batı Tefekkürünü
İslâm Tasavvufu karşısında hesaba
çeken “Yürüyen Büyük Doğu: İBDA”da düğümlenmesi zamanı içerisinde
yaşadığımızı bilmek gerekiyor. Bu
durumu formüle eden söz ise hiç
şüphesiz ki yine İBDA Mimarı’nın
bir sözü halinde, meâlen söylersek,
“Allahu alem kasdıyla, bâtının zâhire
çıktığı bir zaman dilimine girdik” sözünde düğümlenmiştir. Bu sözün hakikatinde saklı olan manalardan bir
tanesi de, Metavers üzerinden sahaya
sürülen “FRP: Rol Yapma Oyunu”
veya “Fantastik Oyun” çerçevesinde
şekillenen “oyun içinde oyun” dünyasının faş edilmesi bir yana, meselâ
Gargat ağacının arkasına saklanmanın ne demek olduğunun daha bir
anlaşılmasına vesile teşkil etmesidir.
Gargat ağacı’nın Gatlar ile olan ilişkisine yeri geldikçe değinmek mümkün
olacaktır. Gargat ağacı’nın sadece bir
“ağaç” olarak değerlendirilmemesi
gerektiği, bu şekil bir değerlendirme
yapmanın yanlış olma ihtimalini de
hesaba katmak gerekiyor. Sanırım bu
yazı dizimizin muhtevası bu mevzuda kısmen de olsa faydalı olacaktır.
Not: Bozkır / step denilen topraklar, fiziki coğrafyada kurakçıl otsu
bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman
iklimlerdeki ağaçsız ekolojik bir
bölge olarak tarif edilir. Kıtaların iç
bölgelerinde yağış miktarı 500-300
mm’ye düştüğü zaman ormanlar yerini otsu bitkilere ve çalılara bırakır.
“Çalı” kelimesi üzerinden birazdan
söyleyeceklerimizin dikkatlice takip
edilmesini salık veririz.
Yukarıdaki “ormanlar yerini otsu
bitkilere ve çalılara bırakır” ifade
kalıbı üzerinden spekülatif bir değerlendirmede bulunmak yerinde
olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle
ki, mesela Yuda nesebi Yahudi kültüründe hayati bir öneme sahib Gargat
ağacı var ve bu ağaç, hadîs ile de sabit
olduğu üzere, “Melheme-i Kübra” da
denilen “Son ve Büyük Savaş”ta Yahudi’nin arkasına saklanarak kurtulmayı hedeflediği bir ağaç formudur.
Ağaç demek için de ayrıca en az üç
şahid gerek, ayrı mesele. Bir Yahudi’yi arkasında saklayacak başka da
bir bodur-odun-ağaç bulunamazdı
herhalde!.. Yecuc ve Mecuc?..
Gothlar’a “Orman İnsanları”, Bozkır veya Step İmparatorluklarına ise
“Bozkır İnsanları” denildiğine yukarıda değinmiştik. Müslüman Türkler
ve Yuda nesebi Yahudiler! Mukadderat, ağlarını örüyor mu, örüyor!
Yukarıda “Çalı” kelimesi üze-

rinden söyleyeceklerimiz olacaktır
demiştik. İşte yerinde bir not: Amerika’da Lee Dağı'ndaki Hollywood
yazısının yazılı olduğu yerdeki görüntü ile Gargat ağacı arasındaki
görüntü benzerliği ehlince hemen
hemencecik fark edilmiştir sanırım.
Bu arada, “sığınak, korunak, barınak,
melce, kuytu/mahfuz yer” mânâsında olan Lee kelimesinde saklı olan
mânânın Leviler üzerinden Yuda
nesebi Yahudi’nin “Ahit Sandığı”
başta olmak üzere, Kutsal Emanetlerin koruyucusu olduğu da hesaba
katılırsa, mevzu daha da anlamlı bir
hale gelir… Hollywood, “holly” ve
“wood” kelimelerinden müteşekkil
İngilizce bir kelimedir. Hollywood, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde
bulunan Los Angeles kentinin bir
bölgesidir ve sinema stüdyolarının
ve film yıldızlarının oturduğu evlerin
bu bölgede yoğunlaşmasından dolayı
Amerikan sinema endüstrisiyle de
özdeşleşmiştir… İngilizce Lûgatta
“çoban püskülü” mânâsında olan
holly, aslında bir çeşit çalı veya odunun da adıdır. Bu çalı veya odunun
aslında Gargat ağacı ile olan ilişkisine
değinmek gerekiyor. Nitekim wood
kelimesi İngilizce lügatta tahta, odun,
ağaç mânâsınadır. Buradan bir terkip
sözkonusu olduğunda, Hollwood
kelimesi aslında çalılık mânâsı üzerinden Gargat ağacı ile de örtüşen bir
mânâdadır. Topyekûn dünya insanını
her türlü fitne ve fesada boğan mesela “FRP: Rol Yapma Oyunu” veya
“Fantastik Oyun” dünyasının merkezi
olması, “orman insanları” mânâsına
“ağaç” üzerinden Gotlar ile olan yakın ilişkisi bir yana, meselâ spor kelimesinin etimolojisinde yer alan port
kelimesi üzerinden de, mesela Port
Royal limanında dönen ahlak dışı
yaşanmışlıklar, -ki yeri geldikçe üzerinde durmak mümkün olacaktır-,
dünden bugüne seyreden belhümadal
manzaranın nasıl bir seyir takip ettiği

gerçekten de kritik edilmeye değer
mevzulardır…
Güçlü bir hükümdarın etrafında birleşip konfederasyon şeklinde
örgütlenen Bozkır İmparatorluklarının en büyük özelliklerinden biri
de geçimlerini hayvancılık yaparak
sağlamak ve göçebe bir kültüre sahib olmaktır. Burada sıradışı bir not
daha düşmek gerekiyor ki, o da şu:
Genetik araştırmalarda, atların ilk
evcilleştirildiği en olası yer, Avrasya
Bozkırları olarak tanımlanmıştır.
Bu notun dikkatimizi çeken yanı
şudur ki, meselâ Cennet hayatı yaşayan Hazret-i Adem Aleyhisselâm
henüz dünyaya sürgün edilmeden
evvel, dünya sahnesinde ilkin Atlar
yaşıyordu. Atlar’dan evvel ise Cinler
yaşamaktaydı. Malum olduğu üzere
Cinler, çok fitne ve fücur işi üzerinde
olduklarından, dolayısıyla da dünyayı
fitne ve fesada boğduklarından, Allah tarafından cezalandırılmışlardır
ve “dünyada iken dünyaya sürgün”
edilmişlerdir. “Dünyadan dünyaya
sürgün” edilen ve uzun ömürlü olarak dünyada yaşamaya devam eden
Cinler, daha ziyade dağlık bölgelerde,
özellikle de iki dağ arasındaki vadilerde yaşamaktadırlar. Ayrıca viranelerde, pislik ve dağınık mekanlarda
da kendilerine yaşama imkanı veya
alanı bulmuşlardır. “Cin-Gizli” isminden de anlaşılacağı üzere ateşten
yaratılmış latif varlıklar olan Cinler,
görürler, ama görünmezler. İnsanlara
musallat olma durumları vardır ve
şerlerinden Allah’a sığınmak tavsiyeden öte, adeta emredilmiştir. Bakara
Sûresi ve bu Sûre içerisinde yer alan
Ayet-el Kürsî ayetleri başta olmak
üzere, Felak ve Nass Sûreleri, insanoğlunu bu taifenin şerrinden uzak
tutmaktadır. İnsana nisbetle görünmez varlıklar olarak yaşayan bu tür
varlıkların geceleri gündüz, gündüzleri ise gecedir. Rızıkları ise yemek
artıklarından başka, hayvan ve insan

yorum

pisliği olduğu belirtilmiştir. Bu mevzuya bu veçhesiyle değinmek ihtiyacı
duymamızın bir nedeni de Yecuc
ve Mecuc mevzuudur ki bu mevzu,
“İki Boynuzlu” olarak tavsif edilen
Hazret-i Zülkarneyn Aleyhisselâm,
dolayısıyla da Doğu ve Batı Hakimiyeti üzerinden Dünya Hakimiyeti ile
olan yakın ilişkisidir. Ayrıca, meselâ
Wikingler’in “İki Boynuzlu Kask”
giymeleri ve dahi malum Deccalizm’in tetikçiliğini yapan ve Küresel
Sermaye Baronları tarafından finanse
edilen Putperest ve Satanist Klik’in
yeni dünya düzeni hayallerini süsleyen “İki Boynuzlu Şeytan” figürü ile
de yakın ilişki içinde olmasıdır. Bu
mevzuya derinlemesine girmek bu
yazı dizisinin boyunu aşmaktadır.
Ama büsbütün ilgisiz kalamayacağımızı da söylemek isterim. Çünkü
sözkonusu olan bu mevzu, modern
sporların bel kemiği olarak da anlam
kazanan futbolun Satanist-Putperest
Klik tarafından topyekûn dünya
insanına dayatılan “yeni dünya dini”nin en önemli argümanlarından
biri olması, bizi bu mevzuun ta
merkezine doğru çekmektedir. Hele
hele, meselâ Putperest eski Yunan
kültürünün meşhur “Antik Olimpiyat
Oyunları”nın günümüz dünyasına
“Modern Olimpiyat Oyunları” olarak
taşınmasına ve bunun da “Olimpizm
Felsefesi”nin temel dinamikleri arasında yer alan pek çok argümana
yataklık etmesi, diğer bir ifadeyle de
doğrudan doğruya Satanist-Putperest
Klik tarafından istikbalin şekillendirilmesinde kullanılmak istenmesidir.
Meselâ 2012 yılında gerçekleştirilen
Londra Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenlerinde sahnelenen “FRP:
Rol Yapma Oyunu” veya “Fantastik
Oyun” gösterisi, 2019 yılından bu
yana dünya insanının başına musallat edilen Korona veya Covid-19 Pandemik Vak’asının da bir tür provası
veya şovu niteliğindeydi.
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ALMANYA: GÖÇMENLERI KABUL ETME PLANIMIZ YOK

Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi sebebiyle devreye
giren Almanya Başbakanı Angela
Merkel, Belarus Devlet Başkanı
Aleksandr Lukaşenko ile geçen hafta
içinde iki kez telefon görüşmesi yap-

tı. İkinci telefon görüşmesine ilişkin
Lukaşenko'nun ofisinden yapılan
açıklamada iki liderin sorunların
çözümünün Belarus-Avrupa Birliği
düzeyinde aranması ve tarafların
derhal müzakerelere başlamak için

yetkili ataması konusunda anlaştıkları bildirildi.
Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise görüşmede Merkel'in
mültecilerin evlerine geri dönmeleri
için Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ve diğer
uluslararası kuruluşlarla işbirliği
yapılmasının altını çizdiğini belirtti.
Seibert, bölgedeki insanı durumun iyileştirilmesi için her ne kadar
meşruluğu sorgulansa da, Minsk
yönetimi ile görüşmenin mantıklı
olduğunu kaydetti ve Aleksandr
Lukaşenko yönetimini bütün diğer
Avrupa Birliği üyeleri gibi Almanya'nın da tanımadığının altını çizdi.
Öte yandan Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, ülkesinin
Polonya-Belarus sınırındaki göçmenleri kabul etme gibi bir planının
olmadığını söyledi.
Alter "Almanya'ya gelmek isteyenlerin çoğu için Belarus çıkmaz
yol" diyerek göçmenleri almak için
bir planlarının olmadığını belirtti.

İRAN’DA KURAKLIK
PROTESTOLARI:
BINLERCE KIŞI
SOKAĞA INDI
İran’ın iç kesimlerindeki
Zayenderud Nehri kuruduktan
sonra bölge halkı protestoya
başladı.
Bölge halkı nehrin korumasından yönetimi suçlu tutuyor.
Milyonlarca kişinin su ihtiyacını Zayenderud Nehri’nden
karşıladığı biliniyor.
Mevcut İran yönetimi, iç ve
güney kısımlarındaki susuzluk
problemine çözüm bulmuş
değil. İran güvenlik güçleri
de bölgedeki halka müdahale
etmiyor, şimdilik.

YPG AFRIN’I VURDU: 3 SIVIL HAYATINI KAYBETTI

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin

hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, şu
ifadelere yer verildi:

"YPG/PKK terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 füze
atışı gerçekleşmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın öldüğü,
10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden
yaralandığı belirlenmiştir. Yaralıların
çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti
veren yerel kolluk birimlerince adli
makamlarla gerekli koordinasyon
sağlanarak olaya ilişkin tahkikata
başlanılmıştır."

PUTIN: NATO UÇAKLARI
SINIRIMIZA 20 KILOMETRE MESAFEDE UÇUYOR!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
NATO bombardıman uçaklarının sınırlarına
20 kilometre yakın uçtuğunu ve bu tip eylemlerin bölgedeki gerilimi artırdığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Batı'nın Karadeniz'de tatbikatlar düzenleyerek ve sınırda bombardıman
uçaklarını uçurarak, bölgede gerilimi artırdığını söyledi.
ABD ise son dönemde Moskova'yı, Ukrayna yakınlarına birlik yığmakla suçluyor.
Putin, NATO’nun stratejik bombardıman
uçaklarının Rusya sınırlarının 20 km yakınında uçuş gerçekleştirmesinin 'izin verilebilecek
tüm sınırları aştığı' uyarısında bulundu.
Rus lider, Batı’yı, Rusya’nın 'kırmızı çizgileri' hakkındaki uyarılarını derinine inemeden, yüzeysel biçimde anlamakla suçladı.

BBC: HAMDUK
SUDAN’DA GÖREVINE
GERI DÖNECEK
Sudan'da askeri darbe ile
görevden alınan Başbakan
Abdullah Hamduk'un görevine
geri döneceği açıklandı.
Ordu ile sivil liderler ve
isyancı gruplar arasında varılan
anlaşmaya göre, Hamduk'un
teknokratlardan oluşacak yeni
ve bağımsız bir kabine kuracağı
ve bütün siyasi tutukluların da
serbest bırakılacağı belirtildi.
Sudan'da ordu 25 Ekim'de
sivil yönetimin görevden alındığını ve olağanüstü hal ilan
edildiğini duyurmuştu.
Başbakan Hamduk'un
ofisinden yapılan açıklamada,
Hamduk üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığı ve güvenlik
güçlerinin konutunu terk ettiği
öne sürüldü.
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Portre: Emîr Sultan
Abdulkerim Kiracı
Kübrevî tarikatı mensubu Bursalı
meşhur sûfî Emîr Sultan 770/1368
yılı civarında Buhara’da doğdu. Asıl
adı Şemseddin Muhammed olan
Emîr Sultan seyyiddir. Babasının vefatı sonrasında 17-18 yaşlarında iken
bazı sûfîler ile birlikte hacca gitmek
maksadıyla Buhara’dan ayrıldı. Bir
süre Medine’de ikamet etti. Dönüşte
Bağdat’a uğrayarak Âşık Çelebi’nin
ceddi Seyyid Muhammed en-Nattâ’nın yanında kaldı. Onunla birlikte
Anadolu’ya geçti. Karaman, Niğde,
Hamid-ili, Kütahya ve İnegöl yoluyla
Bursa’ya geldi. Bursa’da şöhreti kısa
zamanda yayıldı. Giderek gerek yöneticiler gerekse ulema nezdinde itibar
edilen bir isim haline geldi.
Molla Fenârî kendisine Sadreddin Konevî’nin Miftâhu’l-gayb’ını
okutup istinsah ettirdi ve bu nüshaya
Molla Fenârî bir icazetnâme yazdı. Yıldırım Bayezid ise kızı Hundi
Hatun’u Emîr Sultan ile evlendirdi.
Timur tarafından gönderilen elçileri
öldürtmek isteyen Yıldırım Beyâzıd’a
Molla Fenârî gibi dönemin önde
gelen isimleri ile birlikte mani oldu.
Ankara Savaşı sonrasında Timur,
Molla Fenârî, İbnü’l-Cezerî ve Emîr
Sultan’ı Kütahya’ya çağırttı ve orada
alıkoydu. Serbest kaldıktan sonra
Bursa’ya döndü. II. Murad tarafından
1422’de yapılan İstanbul kuşatmasına
500 kadar dervişi ile birlikte katıldı.
833/1429 yılında vefat etti. Cenâze
namazını Hacı Bayrâm-ı Velî kıldırdı.
Bursa’da bugün türbesinin bulunduğu
yere defnedildi.
Kübreviyye tarîkatına mensup
bir sûfî olan Emîr Sultan Osmanlıda
padişahlara kılıç kuşatma geleneğini
başlattı. Osmanlı padişahları Yıldırım
Bayezid, Çelebi Mehmed ve II. Murad nezdinde oldukça saygın bir yere
sahipti. Tasavvufî görüşlerine ilişkin
herhangi bir eser kaleme almayan
Emîr Sultan’ın tasavvufî tavrı daha
çok kendisinden sonra kaleme alınan
menkıbelerde kaydedilmek suretiyle
nakledilegeldi.
Atâî’nin Zeyl-i Şekāik’ta kaydettiği
silsileyi dikkate alarak Emîr Sultan’ın
babası Seyyid Ali’den, Necmeddîn-i
Kübrâ’ya ulaştığını ve dolayısıyla
Emîr Sultan’ın Kübreviyye tarikatına
mensup olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan halifelerinden
Hasan Efendi Müzîlü’ş-sükuk, Lutfullah Efendi de Cenâhu’s-sâlikin
adlı eserlerinde, bizzat kendisinden
işitmiş olduklarını söyleyerek şeyhin
tarikat silsilesini babadan oğula intikal ettirip on iki imam kanalıyla Hz.
Ali’ye ulaştırırlar.

Kaynaklarda uzun boylu, güzel
yüzlü, seyrek sakallı olarak tanıtılan
Emîr Sultan’ın on iki terkli taç üstüne
yeşil imâme sardığı, ömrünü derin
bir zühd ve takvâ içinde ibadet ve
irşadla geçirdiği rivayet edilir. Şöhreti
Bursa’dan sonra Osmanlı hâkimiyeti altındaki topraklarda giderek
yayılmış ve hakkında birçok menkıbe teşekkül etmiştir. Bunların en
meşhuru, Bursa’da Yıldırım Bayezid
tarafından Emîr Sultan’ın tavsiyesiyle
yaptırılan Ulucami ile ilgili olanıdır.
Bu menkıbeye göre caminin inşaatı
sırasında Yıldırım, Emîr Sultan’a bina
hakkındaki görüşünü sormuş, Emîr
Sultan da caminin dört köşesinde
birer meyhâneden başka bir eksiği
kalmadığını söylemiş, bu uyarı üzerine padişah içkiye tövbe etmiştir.
Bazı kaynaklarda bu olayın Yıldırım
Bayezid ile Somuncu Baba arasında
geçtiği nakledilir.
Vefatından sonra Emîr Sultan’ın
yerine halifelerinden Hasan Hoca
şeyh olmuş ve on üçüncü halife İbrâhim Efendi’ye kadar (ö. 1178/176465) dergâhta Emîr Sultan’ın silsilesi
devam etmiştir. İbrâhim Efendi’den
sonra Emîr Sultan Dergâhı’nın şeyhliği Celvetî meşâyihinden Selâmi Ali
Efendi’ye intikal etmiştir. Dergâh
1225 (1810) yılına kadar Celvetî olarak faaliyet göstermiş, bu tarihte Hacı

Kaynaklarda uzun
boylu, güzel yüzlü,
seyrek sakallı olarak
tanıtılan Emîr Sultan’ın
on iki terkli taç üstüne
yeşil imâme sardığı,
ömrünü derin bir
zühd ve takvâ içinde
ibadet ve irşadla
geçirdiği rivayet edilir.
Şöhreti Bursa’dan
sonra Osmanlı
hâkimiyeti altındaki
topraklarda giderek
yayılmış ve hakkında
birçok menkıbe
teşekkül etmiştir.

Ahmed Efendi’nin şeyh olmasıyla
Nakşibendî dergâhına dönüşmüştür. Emîr Sultan’ın takip ettiği irşad

usulü bilinmemektedir. Kaynaklarda
dergâhta “usûl-i Emîr” üzere âyin
yapıldığı söylenmekteyse de bu âyinin uygulama tarzı hakkında bilgi
verilmemiştir.
Emîr Sultan’ın halifeleri daha şeyhin sağlığında Bursa, Balıkesir, Edremit ve Mihaliç’e, Karaman sınırlarına,
Aydın ve Saruhan sancaklarına kadar
yayılmışlardı. Kendisine mensup
şeyh ve dervişler Rumeli yakasına
geçip mürşidlerinin âdet ve menkıbelerini Gelibolu’dan başlayarak
sınır boylarına kadar götürmüşlerdir.
Osmanlı ordusunun bazı seferlerine
bizzat katıldığı gibi müridlerini de
gazâya teşvik eden Emîr Sultan’ın
öldükten sonra da asırlarca Osmanlı
ordusundan himmetini esirgemediğine inanılmıştır. Hakkında yazılan
menâkıbnâmelerin çoğunda, sağlığında gösterdiği kerametler yanında
vefatından sonra da özellikle darda
kalmış askerlere himmeti hakkında
anlatılanlar geniş yer tutmaktadır.
Bütün bunlar Emîr Sultan’ın Türk
halkı üzerindeki tesirini göstermesi
bakımından önemlidir.
Kaynakça: Hüseyin Algül, Nihat
Azamat. “Emîr Sultan”. DİA. c. 11.
İstanbul: Diyanet Vakfı, 1995: 146148: İDA.
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GIRITLI SIRRI PAŞA’NIN ESERI
İLM-I KELÂMIN ÖZÜ ÇIKTI
Giritli Sırrı Paşa’nın eseri olan ve Kazım Albayrak tarafından sadeleştirilen “İlm-i Kelâmın Özü” eseri çıktı.

Osmanlı vezir, alim ve ediplerinden olan Giritli Sırrı Paşa’nın, asıl
ismi “Nakdü’l-Kelâm fi Akâidi’l-İslam” yani “İslâm Akâidinde Kelâm
Eleştirisi” olan 12 fasıllık eserinin 5
fasılı, 1987 yılında Kazım Albayrak
tarafından sadeleştirilmiş ve “İlm-i
Kelâmın Özü” ismiyle basılmıştı.
Kâzım Albayrak eserin tamamını
kapsayacak şekilde çalışmasını
genişletti ve dipnotlarla zenginleştirdi. Bu haliyle “İlm-i Kelâmın Özü”
Şamil Yayınevi tarafından yeniden
basıldı.
Bu eser, zamanın yeni meselelerinin çözümlenmeye çalışılması ile
orijinal eserden ayrışmaktadır. Bu
meselelerin İslam tarihi boyunca
gelmiş en büyük itikâdi tehdit ve zaaflarla gün yüzüne çıktığı göz önüne
alınırsa, kitabın Nakdü'l-Kelâm’ın
yeni bir anlayışla yapılan şerhi olduğunu söyleyebiliriz.
Ehl-i Sünnet'in görüşlerini ve
ona muhalif olan fırkaların temelsizliğini akli ve nakli kesin delillerle
ispat" vazifesini ifaya dönük bir
cehdin ürünü olan kitap, yenilenmesi ve reform edilmesi gerekenin
“ezeli ve ebedi yeni” İslam’ın ölçülerinin değil, ona muhatap insan
anlayışı/ona bakan göz olduğunu
göstermeye adanmıştır.
12 fasıldan oluşan eserin girişinde İslami ilimlerin usûl meseleleri
ile felsefe-hikmet-kelam ilişkilerine
temas edilmiş, kitabın genelinde
detaylı olarak hak ve batıl akımlar/
mezhepler ve bunların kurucuları
hakkında bilgiler verilmiştir.

Eserin içindekiler
Eserin Osmanlıca takdiminde şu
sözler yer alır.
“Bu eser, İslam akaidinin Kur’an
ayetleri, nebevi hadisler, icma-i ümmet, müctehid imamların sözleri
ve büyük müfessirlerin eserleri ile
sabit olduğunu hakimane bir surette
şerh ve izah eder. Bunun yanında
sofistler, Mu’tezile ve benzerleri gibi
itirazcıların akaidimiz hakkında zan
ve tereddütlerinin giderilmesine yönelik kuvvetli aklî ve naklî deliller ile
hakikati ortaya koyar.”
Sadeleştirilen haliyle esere tafsilatlı olarak bakacak olursak; giriş
kısmında Giritli Sırrı Paşa’nın hayatı,
kişiliği ve eserlerine yer veriliyor.
Ayrıca çağımızın meselelerine sistem
bütünlüğünde cevaplar ve çözümler
sunmak gerektiği belirtiliyor. Kelâm,
fıkıh ve diğer İslâmî ilimlerin yeri
ve rolünü işaretlenerek, Kelâm-Felsefe-Hikemiyât farkı, modernizm
ve şuur süzgeci, İslam’a muhatap
anlayış davası, sistem zorunluluğu,
tefekkür-ilim ilişkisi gibi meselelere
de temas etmek gerektiği belirtilerek
eserin giriş bölümünde kelam, felsefe
ve hikemiyat mevzuuna değiniliyor.
Akaid ile kelam farkı, fıkıh ile fıkıh
ilmi farkı, İslami ilimler, sapkın hareketler gibi meseleler işleniyor.
Eserin birinci kısmında Varlığın
Hakikatleri başlığı altında Sofistlerin
eşyanın hakikati görüşü ve safsataları
yer alıyor.

Eserin ikinci kısmında Bilgi Meselesi başlığı altında bilgi edinme
vasıtaları, beş duyu, haberi sadık,
Resulü nebi, mucize, peygamberin
haberi, akıl, zaruri bilgi, iktisabi bilgi,
ilham gibi mevzular işleniyor.
Eserin üçüncü kısmında Kâinat
Meselesi başlığı altında kâinatın mahiyeti, kâinatın yaratılmış oluşunun
isbatı meselesi yer alıyor.
Eserin dördüncü kısmında Mutlak Varlık-Zorunlu Varlık başlığı
altında sâni’, tevhid, yaratıcının ezeliliği, Allah’ın kemal sıfatları, selbî
sıfatlar işleniyor.
Eserin beşinci kısmında Sıfatullah
(Allah’ın Sıfatları) başlığı altında Allah’ın subuti sıfatları, Allah’ın kelamı
ele alınıyor.
Eserin altıncı kısmında Allah’ın
Görülmesi başlığı altında Rü’yetin
manası, doğruluğu, mümkün oluşu,
gerçekleşmesi; Mu’tezile’nin sem’i
delillerin rü’yete delaleti konusundaki şüpheleri ele alınıyor.
Eserin yedinci kısmında Kulların
Fiilleri başlığı altında kulların fiilleri hakkında Ehli Sünnetin inancı,
Mu’tezile’nin görüşü, ihtiyari fiiller,
kulun aksiyon gücü, emir ve teklif
bahislerini işleniyor.
Eserin sekizinci kısmında Kadere
İman ile Alakalı Çeşitli Meseleler
başlığı altında ecel, rızık, delalet, hidayet mevzuları ele alınıyor.
Eserin dokuzuncu kısmında Ahi-

ret başlığı altında kabir, ahiret, büyük
günahlar, şirk, şefaat, iman, imanın
tanımı gibi mevzular yer alıyor.
Eserin onuncu kısmında Peygamberler başlığı altında risalet, nübüvvet, mucize, kesin bilgi ve peygamberler hakkında bilgiler veriliyor.
Eserin on birinci kısmında Umumi Hususlar başlığı altında faziletçe
üstünlük, hilafet, ber ve facir olanların cenaze namazı, sahabileri anma,
cennetle müjdelenenler hakkındaki
mevzuları ihtiva ediyor.
Eserin on ikinci ve son kısmında Değişik Bahisler başlığı altında,
mest etmek, nebiz şerbeti, velinin
derecesi, kuldan teklifin düşmesi,
nasslar, küfrü gerektiren şeyler, kehanet, ma’dum, ölülere dua, duaya
icabet, kıyametin alametleri, ictihad
ve müctehid, beşerin üstünlüğü gibi
mevzular işleniyor.
Tüm fasılların sonunda bir değerlendirme yapan Kazım Albayrak,
eserin sonunda “Sonuç Yerine Açıklama” başlığı altında hakikati arayış
yolunda nisbetimizi kurabilme, ictihad ve mezhep, yenileşme, ideolocya
şartı ve ilm-i ledün, kelam ilminin
encamı, iman ve aksiyon gibi meselelere değiniyor.
Dipnotlar ve açıklamalar ile bir
hayli zenginleştirilmiş olan eserde
tafsilatlı bir kaynakça ve dizin listesi
de bulunuyor.

Güzel ve Çirkin
Bedî-Başarısız eserlerin müsbet
özellikleri, çeşitli çeşiti, hattâ en
yüksek dereceden olabilir; ve güzelin
hiçbir derecelenmeyi göstermediği
yerde, daha güzel ve mükemmelin
daha mükemmeli artık tasavvur
edilemediğine göre, güzeli yerine
çirkin bu gibi derecelenmeleri gösterir ve hakikaten de, az çirkinden
başlayarak en aşırı çirkine varıncaya
kadar… Eğer çirkin, “mükemmel-tam” olsaydı, yâni güzelliğe ait
hiçbir elemanı bulunmasaydı, bu
durumda çirkin, varolma hakkının
içinde temellendiği zıtlıktan yoksun
olduğu için, artık çirkin olmayacaktı… Değersiz olan, “değer olmayan”
olacaktı; ve tesir, hareketsizliğe
dönecekti… Tesir, hareketsizlik eğer
hakikaten onun tersi ise, onunla
savaşa girer…
Şair-Şimdi, pek nazik bir dava…
Güzel ve çrikini birbirinden ayırma
şuuru, estetik tesirinin içine karıştığı
zıtlıklara ve çelişkilere dayanır…
Bu yüzden, bu şuurun, karmaşık
ifâdelerinden sâde ifade hallerine indikçezayıfladığı, sonunda tamamen
ortadan kaybolduğu açıktır…
Bedî-Buradan da… Bu gibi ifadeler, hissedilebilir bir çaba olmadan
elde edilen, tamamen tabiî olarak
ortaya çıkan bütün ifadelerde görülmekle, ne güzel ve ne de çirkin olan
ifadelerin varolması lâzım geldiği
kanaati doğar… Bundan sonra, “güzel” ve “çirkin”in bütün esrarı, birçok
basit tariflere doğru götürülüyor.
Şair-Bir kimse, kendilerinden
hiçbir zevkin alınmadığı estetik yönden mükemmel ifadelerin olduğunu,
bizde en calı zevki uyandıran belki
de başarısız ifadelerin bulunduğunu
öne sürüyor, o zaman bu kimseye,
estetik vakıada, gerçekten “estetik

zevk” olan şeye çok dikkat etmesi
öğüdü verilmelidir… Ara sıra bu
estetik zevk, tesadüfen bağlı olduğu
yabancı vakıalardan doğan zevk
duygularıyla kuvvetlenir veya daha
çok karışır…
Bedî-Haklısınız… Sırf estetik
zevke misâl, şair veya herhangi bir
sanatkârın ilk defa kendi eserine
baktığı, yani onu sezgiyle ilk defa
kendi eserine baktığı, yani onu
sezgiyle kavradığı anda duyduğu
zevktir; sanatkârın intibalarının
gerçek ve canlı olduğu, çehresinin
İlâhî bir ibda sevinci ile parladığı
ân… Karmaşık bir zevki ise, yorucu
bir çalışma ile geçirilmiş bir günün
akşamında, bir komedi görmek için
tiyatroya giden insan duyar; yani
dinlenmenin, gerçeklikten kopmanın veya sıkıntıdan kurtulma
ile duyulan gülmenin verdiği zevk,
komedya şairinin veya oyuncularının sanatından duyulan hakiki zevk
elemanlariyle birleşirse…
Devam edecek…
Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf: 82, 83.
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TELEGRAM, TICARÎLEŞEREK FAŞ OLUYOR!
MIT, Harvard ve Montreal üniversitelerinden üç araştırmacı, yayınladıkları makalede
pazarlama şirketlerinin rüyalara reklamlar yerleştireceğini açıkladı. Son 3 yılda bu alana
yatırım yapan şirketlerin oranının %77 olduğu bildirildi.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte şirketlerin insanlar hakkında bilgi edinmesi kolaylaşırken, toplanan
bu bilgiler reklam platformlarına
satılıyor. Reklam platformları ise
bu bilgilerden faydalanarak başka
şirketlerden aldıkları reklamları
tam hedefine ulaşacak şekilde
kullanıcılara özel gösteriyor. Gösterdiği reklama göre de şirketten
para alıyor. Reklamı veren şirket,
bu reklamlar sayesinde insanların
alakasını çekerek alışveriş yapmaları sayesinde para kazanıyor. Özellikle Facebook, Google vb. sosyal
ağların gerek insanların konuştuklarının dinlenmesi gerekse de ilgi
alanlarını tesbit ederek reklamlar
sunduğu malûm.
Fakat Massachusetts Teknoloji
Enstitüsü (MIT) ile Harvard ve
Montreal üniversitelerinden üç

araştırmacının yaptığı çalışma, zihin kontrol yöntemlerinin reklam
endüstrisinde kullanılmak suretiyle
fâş olduğunu ortaya çıkarmış bulu-

nuyor. Araştırmacıların, pazarlama
şirketlerinin insanların rüyalarına
reklamlar yerleştirebileceğini açıklaması da zihin kontrolü istikametinde elde edilen teknolojilerin
reklam şirketlerinin eline kadar
düştüğünü gösteriyor.
Aeon isimli dergide yayınlanan
makalede, pazarlamacıların %77’si,
son 3 yıl içinde ‘rüya reklamcılığı’
teknolojisine geçmeyi planladığı,
şirketler uyku ve rüya korsanlığı
yoluyla satın alma davranışını
değiştirmenin ve yönlendirmenin yeni yolunu açıkça test ettiği
belirtiliyor.
Zihne müdahale tekniklerini
kullanan şirketler, uykudan önce
hedef kişiye kullandıkları telefondan beri verilen telkin sayesinde
uyku sırasında reklamını yaptıkları
ürünü rüyaya yerleştirmeyi hedef-

ABD’DE ÇOCUKLARA ZARAR VERDIĞI GEREKÇESIYLE
INSTAGRAM’A SORUŞTURMA BAŞLATILIYOR
Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerden oluşan bir grup
yetkili çocuklara zarar verdiği
gerekçesiyle Instagram’a soruşturma başlatıyor.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bazı eyaletler Instagram’a
soruşturma başlatıyor. Haberlere
göre yetkililer sosyal medya platformunun çocuklara zararlı olup
olmadığını inceleyecek.
Bu karar, geçtiğimiz aylarda
eski bir Facebook çalışanının
yaptığı açıklamalardan sonra
geldi. Frances Haugen isimli
muhbir, yaptığı açıklamalarda
Instagram’ın çocukların zihinsel
sağlığına zarar verdiğini ve bunu
bile bile çocukları hedef alan içeriklere yer verdiğini ifade etmişti.
Soruşturmayı duyuran Massachusetts Başsavcısı Maurey He-

aley, Twitter üzerinden paylaştığı
bir gönderide, “Facebook, yeni
adıyla Meta; Instagram’ın gençler
arasında depresyon, yemek yeme
bozuklukları ve intiharlara yol
açtığının farkında. Bu yüzden
herhangi bir yasanın çiğnenip
çiğnenmediğini araştıracağız ve
kötüye kullanımı tamamen sonlandıracağız” ifadelerini kullandı.
Perşembe günü bir Meta söz-

cüsü ise yaptığı açıklamalarda,
şirkete ait platformların çocuklar
için sağlıksız olduğu iddialarını
reddetti.
Nebraska Başsavcısı Letitia
James de yaptığı açıklamalarda
şunları söyledi: “Instagram gibi
sosyal medya platformları çok
tehlikeli. Bu platformlar, çocuklarda ve gençlerde hem fiziksel
hem zihnî zarara sebep oluyor.”

liyor. Araştırmacılar, “bilimkurgu”nun konusu olan şeylerin gerçeğe
dönüştüğünü belirtirken insanlığın
şüpheli bir zeminde olduğunu
söylüyor.
Makalede, rüya korsanlığı
girişimine dair yaşanan bir örneği de paylaşılıyor: ABD merkezli
içecek firması Molson Coors, rüya
kuluçkası olarak bilinen ‘rüya
inkübasyonu-rüyaya müdahale’
teknolojisini alkollü ürün satışı için
kullanmaya çalıştı. 7 Şubat 2021
tarihinde, Super Bowl (Amerikan
futbol ligi finali) öncesinde şirket,
tüketicilerin rüyalarına girmeyi denediği ‘hedefli rüya inkübasyonu’
adlı bir çalışma tasarladı ve deneye
katılacak kişilere bedava içecek
vaat etti ve elde ettiği sonuçlar
üzerinden bu çalışma için ciddi bir
deney gerçekleştirmiş oldu.

ABD’DE BIR YILDA
100 BIN KIŞI
UYUŞTURUCUDAN
ÖLDÜ
ABD'de, aşırı doz uyuşturucudan
bir yıl içinde hayatını kaybedenlerin
sayısı 100 bini aştı.
Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezinden yapılan açıklamada, nisan
ayında sona eren bir yıllık dönemde
100 binden fazla kişinin aşırı doz
uyuşturucu sebebiyle öldüğü bildirildi.
Açıklamada, geçen yıl söz konusu
nedenden ölümlerin 78 bin civarında olduğu anımsatılarak, bu yıl ise
yüzde 30 yükseliş görüldüğü belirtildi.
Ülkede son yirmi yıldır aşırı doz
uyuşturucudan kaynaklanan ölümlerde görülen düzenli artışın, son
iki yıl içinde hız kazandığına dikkat
çekildi.
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