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öğretmenlik	 yaptı.	 İnönü	 Üniversitesi	 Siyaset	 Bilimi	 ve	 Kamu	 Yönetimi	 Bölümü’nde	 lisans,	 Türkiye	 ve
Ortadoğu	Amme	İdaresi	Enstitüsünde	ise	yüksek	lisans	yaptı.	İnönü	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü
Siyaset	 Bilimi	 ve	 Kamu	 Yönetimi	 Anabilim	 Dalından	 2002	 yılında	 doktora	 derecesi	 aldı.	 Millî	 Eğitim
Bakanlığı	taşra,	merkez	ve	yurtdışı	teşkilatlarında	uzun	süre	yöneticilik	yaptıktan	sonra	emekli	oldu	ve	bir
süre	Ankara’da	yönetim	danışmanı	olarak	serbest	çalıştı.	2009	yılında	Bartın	Üniversitesi	İİBF’de	öğretim
üyesi	olarak	akademik	hayata	başladı	ve	Siyaset	Bilimi	ve	Kamu	Yönetimi	Bölümü’nün	kuruluşunda	görev
aldı.	 Aynı	 zamanda	 Bartın	 Üniversitesi	 Sosyal	 Bilimler	 Enstitüsü	 ve	 Sağlık	 Hizmetleri	 Meslek	 Yüksek
Okulu’nun	 kurucu	 müdürlüğünü	 yaptı.	 2012	 yılında	 bir	 grup	 akademisyenle	 birlikte	 Batı	 Karadeniz
Akademisyenler	Derneğini	 (BAKAD)	kurarak	başkanlığını	üstlendi.	2013	yılında	Kamu	Yönetimi	alanında
doçent,	 2018	 yılında	 da	 profesör	 oldu.	 Halen	 aynı	 üniversitede	 SBKY	 Bölüm	 Başkanı	 olarak	 akademik
çalışmalarına	devam	etmektedir.



ÖNSÖZ

Türkiye’nin	 siyasi	 tarihi	 sadece	 hârici	 güçlerle	 yapılan	 varoluş	 mücahadesinden	 ibaret	 değildir.	 Aynı
zamanda	dâhilde	de	büyük	meydan	okumalara	ve	ceberut	tazyiklere	karşı	kimliğini	koruma	mücadelesidir.
Bu	 iki	 saldırının	 hârici	 olanından	 kurtulmayı	 bilen	 halk,	 dâhili	 saldırı	 karşısında	 şaşırmış	 ve	 nasıl
mukabele	 edeceği	 hususunda	mütehayyir	 kalmıştır.	 Sonunda	 tarihi	 basireti	 ona	 iç	 dünyasına	 çekilerek
kimliğini	 korumayı	 ve	 kendinden	 bir	 Fransız	 vatandaşı	 yontmayı	 hayal	 edenleri	 zamanın	 ağır	 öğüten
değirmenine	havale	etmeyi	çıkış	yolu	olarak	göstermiş,	halk	da	dâhilde	menfi	hareketin	iç	kanamaya	yol
açacağı	gerçeğini	dikkate	alarak	sabrı	tercih	etmiştir.

Gerçekten	de	milletimiz	sabrının	mükâfatını	1950’de	çok	partili	hayata	geçmekle	almış	fakat	bu	sefer	de
oligarşik	vesayetin	pençesine	düşmüş,	on	yılda	bir	yapılan	darbelerle	belini	doğrultamaz	hale	getirilmiştir.
Birinci	Dünya	Harbi’nin	 yüzüncü	 yılı	 devriyesinde	 yapılan	15	Temmuz	2016	darbesi	 ise	 ibrenin	 yönünü
değiştirmiş,	 millet	 şekâvete	 el	 koymuş,	 darbeciler	 neye	 uğradığını	 şaşırmıştır.	 Milli	 irade	 oligarşik
vesayeti	yenmiş	ve	bir	daha	ayağa	kalkamaz	hale	getirerek	dâhilde	bütünlüğü	sağlamıştır.	Bundan	sonra
dünyada	 hâkimiyeti	 elinde	 tutmak	 isteyen	 güç	 odaklarının	 saldırıları	 mevzubahis	 olacaktır.	 Onların
hücumları	 ise	 ancak	 bizim	 kılıcımızı	 bileyecek,	 azmimizi	 arttıracak,	 birliğimizi	 pekiştirecek	 ve	 düşen
güçlere	inat	yükselmemizi	sağlayacaktır.

2012	yılında	Bartın	merkezli	olarak	kurulan	Batı	Karadeniz	Akademisyenler	Derneği	(BAKAD),	Türkiye’nin
bu	mücadelesinde	üzerine	düşeni	yapmayı	birinci	vazife	olarak	görmektedir.	2012	yılından	beri	 internet
üzerinden	görüşlerini	ve	fikirlerini	akademik	camia	başta	olmak	üzere	tüm	toplum	kesimleri	ile	paylaşan
Derneğimiz	bir	taraftan	da	sivil	hareketin	mecralarını	genişletmektedir.	BAKAD	bünyesinde	kurduğumuz
hakemli	akademik	dergilerden	Uluslararası	Batı	Karadeniz	Sosyal	ve	Beşeri	Bilimler	Dergisi	(USOBED)	ve
Uluslararası	Batı	Karadeniz	Mühendislik	ve	Fen	Bilimleri	Dergisi	(UMÜFED)	ile	birlikte	e-kitap,	kitap	ve
sair	 yayınlar	 için	 kurduğumuz	 BAKAD	 Yayınevi	 de	 kalemiyle	 hizmet	 etmek	 isteyenlere	 sayfalarını
açmaktadır.

“Söz	uçar,	yazı	kalır”	fehvasınca	başkanlığını	yaptığım	BAKAD’da	yazdığım	makalelerden	derlenen	bir	yazı
buketini	 “BAKAD	 Günlükleri”	 olarak	 yayımlamanın	 faydalı	 olacağını	 düşündüm.	 Zira	 yarın	 BAKAD’ın
nerede	olacağı	bugünün	meçhulüdür.	Aynı	 zamanda	 takip	ettiği	politikanın	 isabet	derecesi	de	hâdiseler
geride	 kaldıkça	 daha	 iyi	 anlaşılacaktır.	 Bu	 kitapta	 yazılar	 yayın	 tarihleri	 ile	 birlikte	 verilmiştir.	 Bunun
sebebi	hâdiselere	önceden	konulan	 teşhisleri	göstermek	ve	yayın	politikasının	 isabet	derecesi	hakkında
bir	 fikir	 vermektir.	 Mâlumdur	 ki	 “hissi	 bâdel	 vuku”	 herkeste	 vardır	 ama	 “hissi	 kablel	 vuku”	 o	 kadar
mebzul	 değildir.	 Günün	 getirdiklerinin	 yarına	 yansımalarını	 tahmin	 etmek	 güçtür.	 İsabet	 kadar	 hata
yapma	ihtimali	de	vardır.	Ama	isabet	oranı	yüksekse	hataların	affına	bir	vesile	teşkil	edebilir.

BAKAD’ın	kurulduğu	dönemde	Morgıç	(Mortgage)	krizinin	vurduğu	Avrupa’da	sarsıntılar	devam	ederken
Türkiye	nisbî	olarak	daha	iyi	bir	konumda	idi.	ABD	patronluğundaki	güç	odaklarının	arzuladığı	yeni	dünya
düzeninde	önce	Büyük	Ortadoğu	Projesi	(BOP)	daha	sonra	Genişletilmiş	Büyük	Ortadoğu	Projesi	devreye
sokulmaya	 başladığında	 bunun	 Türkiye’ye	 yansımaları	 da	 başlamış,	 mesela	 Fransa	 “Ermeni	 soykırımı”
yalanına	inanmamayı	suç	olarak	kabul	ettiğini	ilan	etmişti.	Arap	Baharı’nın	kışa	çevrilme	operasyonları	ile
birlikte	Mısır’daki	 gibi	 sokak	 hareketlerinden	 bir	 darbe	 tezgâhlayarak	 anaforun	 içine	 Türkiye’yi	 çekme
harekâtında	birleşik	bir	Batı	dikkati	çekerken	Almanya	bir	adım	öne	çıkmıştır.	Daha	sonra	taşeron	terör
örgütleri	 üzerinden	 Türkiye’yi	 çevreleme	 politikası	 aşikâr	 olmuş,	 R.	 Tayyip	 Erdoğan’ın	 halk	 tarafından
cumhurbaşkanı	 seçilmesi	 ile	 Türkiye’nin	 istikrarını	 uzun	 müddet	 koruyacağı	 anlaşılınca	 eksen
kaymasından	 diktatörlüğe	 kadar	 her	 türlü	 kirli	 propaganda	 medyadan	 akademiye	 kadar	 geniş	 bir
yelpazede	servis	edilmeye	başlanmıştır.	Nihayet	15	Temmuz	2016	darbe	teşebbüsünde	iş	adeta	“tuh”	ve
“eyvah”	dövünmelerine	kadar	varmıştır.	İşte	BAKAD	yaşanan	tüm	bu	hâdiseleri	takip	ederek	hem	yazıları
hem	de	tertip	ettiği	toplantılarla	görüşlerini	siyasi	ve	akademik	çevrelerle	paylaşmaya	çalışmıştır.

Özetlemek	 gerekirse	 2012’de	 toprağa	 düşen	 BAKAD	 ilk	 filizini	 internet	 yayınları	 ile	 verirken,	 2017’de
Uluslararası	 Sosyal	 ve	 Beşerî	 Bilimler	 Dergisi	 (USOBED)	 ile	 de	 ikinci	 yaprağını	 açmıştır.	 Üçüncü
yaprağını	ise	Uluslararası	Batı	Karadeniz	Mühendislik	ve	Fen	Bilimleri	Dergisi	(UMÜFED)	ile	çıkarmıştır.
BAKAD’ın	 ikinci	 dalı	 ise	 kurduğu	 BAKAD	 Yayınevi	 ile	 yeşerecektir.	 Bu	 yayınevinin	 ilk	 kitabının	 BAKAD
Günlükleri	olması	benim	için	bahtiyarlıktır.	Bu	kitapta	Derneğimizin	 ilk	beş	yılında	Türkiye	gündeminde
öne	çıkan	konulara	yer	verilmiştir.

Bu	 vesile	 ile	 BAKAD’ın	 kurulmasında	 ve	 bu	 günlere	 gelmesinde	 vazife	 alan	 tüm	 arkadaş	 ve	 dostlara
teşekkür	 ediyorum.	 BAKAD’ın	 hizmet	 çeşitliliğini	 arttırarak	 nice	 dergilere	 ve	 kitaplara	 imza	 atmasını
diliyorum.

	

Prof.	Dr.	Mahmut	Bozan

21	Haziran	2019-Bartın



TÜRKİYE’DE	YÜKSEKÖĞRETİM	GERÇEĞİ

01.09.	2012

Ağustos	 ayında	 Türkiye	 gündemini	 işgal	 eden	 belki	 bir	 düzine	mesele	 vardır.	 Bunların	 birincisi	 terörle
Türkiye’nin	 durdurulması	 ve	 bu	 yolla	 İslâm	 dünyasındaki	 parçalanmışlığın	 ve	 dolayısıyla	 da	 kolay
sömürünün	 devam	 ettirilmesi	 meselesidir.	 İkincisi	 Türkiye’nin	 kendi	 mecrasında	 akması	 tarihi	 rolünü
üstlenmesi	 için	 gerekli	 olan	 otoriter	 ve	 ideolojik	 devlet	 formatını	 yeni	 bir	 anayasa	 yaparak	 düzeltmesi,
milli	 iradenin	 feraset	 ve	 basireti	 dışındaki	 tüm	 sızmaları	 ve	 “virüs	 saldırılarını”	 bertaraf	 etmesidir.
Sıralamadaki	 diğer	 konuları	 öne	 çıktığı	 aylara	 havale	 ederek	 burada	 üçüncü	 olarak	 Türkiye’nin
yükseköğretim	gerçeğini	değerlendireceğiz.

Ağustos,	 Türkiye’nin	 beşerî	 sermayesinin,	 entelektüel	 kapasitesinin,	 en	 değerli	 cevher	 olan	 aklının	 ve
zekâsının	değerlendirilmesinde	en	kritik	dönemi	oluşturur.	Bu	ayda	öğrencilerin	eğitimle	 ilgili	 kararları
kesinleşir.	 Özellikle	 yükseköğretimde	 genç	 nesillerin	 geleceğe	 yönelik	 pozisyonları	 kesinlik	 kazanır.	 O
halde	ağustos	ayında	yükseköğretimin	mercek	altına	alınmasına	ihtiyaç	vardır.

Konuyu	 değerlendirirken	 üç	 noktanın	 göz	 önüne	 alınması	 gerekmektedir.	 Birincisi	 nicel	 veya	 sayısal
durum,	ikincisi	nitel	veya	kalite	ve	üçüncüsü	de	organizasyon	ve	yönetim	boyutudur.

1.	Yüksek	Öğretimde	Sayısal	Veriler

Türkiye’de	 yükseköğretim	 basit	 arz-talep	 açısından	 değerlendirildiğinde	 “çağ	 nüfusu”	 denilen
yükseköğretim	 çağında	 olan	 gençlerin	 taleplerini	 karşılayacak	 bir	 arza	 sahip	 değildir.	 Cumhuriyet
tarihinde	de	hiçbir	zaman	olamamıştır.	Tablo	1	incelendiğinde	sayısal	değerler	yükseköğretimdeki	durumu
bütün	çıplaklığı	ile	ortaya	koymaktadır.	Burada	bir	ölçü	olarak	Türkiye’de	yükseköğretim	“çağ	nüfusunun”
yaklaşık	yedi	milyon	gence	tekabül	ettiği	gerçeğini	unutmamak	gerekir.	Eğer	planlara	Osmanlı	ve	İslâm
coğrafyasına	eklenecek	olursa	hedefe	ulaşabilmek	 için	ne	kadar	 istasyon	 inşa	edilmesi	gerektiği	 ortaya
çıkar.

Son	 10	 yılda	 bu	 makûs	 talihi	 değiştirecek	 çok	 ciddi	 ve	 değerli	 adımlar	 atılmıştır	 ve	 daha	 da	 atılması
gerekmektedir.	 Meselenin	 sayısal	 tarafının	 acilen	 çözüme	 kavuşturulması	 gerekir.	 Aksi	 halde	 bilim
ordularına	 yeniçeri	 kaydetmek	 isteyen	 gelişmiş	 ülkeler	 için	 “ulufesi”	 bizden	 beşerî	 sermaye	 kaçışı
önlenemeyecektir.	Oysa	bizim	arz	potansiyelimizi	Osmanlı	Coğrafyasını,	belki	de	İslâm	dünyasını	dikkate
alarak	planlamamız	ve	kademeli	olarak	uygulamaya	aktarmamız	gerekir.

Tablo	1:	1923-2010	Arası	Yüksek	Öğretimde	Sayısal	Veriler



Kaynak:	http://www.osym.gov.tr	istatistikî	verilerinden	düzenlenmiştir.

Bu	yeni	üniversiteler	ve	yeni	yatırımlar	demektir.	Onca	para	ve	sermaye	devletin	elinde	olmadığına	göre
yükseköğretimin	özel	 sektöre	açılması	ama	kurallarının	ve	uygulamadaki	denetiminin	de	sıfır	 toleransla
yapılması	 gerekir.	 Şekil	 1	 incelendiğinde	 yükseköğrenimde	 devlet	 ve	 vakıf	 üniversitelerinin	 oranı	 ile
sahaya	 çıkış	 tarihi	 hakkında	 bir	 fikir	 edinilebilir.	 Şimdi	 yapılması	 gereken	 şey	 vakıf	 sınırlılığının	 özel
sektörle	 takviye	 edilmesidir.	 Yükseköğretimde	 yükün	 özel	 sektörle	 paylaşılması	 gerekir.	 Şimdiye	 kadar
yanaşılmaması	 ise	 ideolojik	 devlet	 anlayışının	 vatandaşa	 ideolojik	 eğitim	 formatı	 atma	 tekelinden
kaynaklanmış	olup,	burada	bilimle	ilgili	bir	kaygıya	rastlanması	mümkün	değildir.

Yükseköğretimdeki	 sayısal	 yetersizliklerin	 eğitimin	 kalitesine	 ve	 öğrenci	 talebine	 etkileri	 menfi	 yönde
olmaktadır.	 Bunun	 sonucunda	 ya	 öğrenci	 yükseköğretimden	 mahrum	 kalmakta	 ve	 eğitim	 hakkını
kullanamamakta	veya	yurt	dışına	giderek	beyin,	 zekâ	ve	patent	kapasitesini	başka	ülkelere	aktarmakta
veyahut	da	sayısal	yetersizliklerin	sonucu	potansiyelini	tam	olarak	açığa	çıkaramamakta	ve	verimsizlik	ve
rekabet	etme	gücünü	yitirme	gibi	bezdirici	sonuçlar	ortaya	çıkmaktadır.

Şekil	1:	Türkiye'de	Yıllara	Göre	Toplam	Üniversite	Sayıları

2.	Yüksek	Öğretimde	Kalite	ve	Niteliğe	İlişkin	Veriler

Yükseköğretimde	kalite	veya	nitelikle	kastedilen	şey	yükseköğretim	kurumlarımız	 ile	ön	lisans,	 lisans	ve
lisansüstü	 eğitimle	 yetiştirilen	 öğrencilerin	 uluslararası	 rekabet	 gücüdür.	 Kalitenin	 alt	 bileşenlerine
bakıldığında	 öğretim	 üyesi	 kalitesi	 ilk	 sırada	 gelir.	 Bu	 da	 Türkiye’nin	 öğretim	 üyesi	 yetiştirme
programlarını,	 öğrenci	 başına	 düşen	 öğretim	 üyesi	 ve	 öğretim	 görevlisi	 sayılarını,	 bunların	 akademik
düzeylerini	 gelişmiş	 ülkelerle	 karşılaştırmalı	 olarak	 değerlendirmeyi	 gerektirir.	 Tablo	 2’de	 öğretim
kadrosunun	 akademik	 düzeylere	 göre	 dağılımı	 görülmektedir.	 Tablo	 incelendiğinde	 akademik	 piramidin
insicamsız	 olduğu	 hemen	 dikkati	 çekmektedir.	 Sayısal	 yetersizlikler	 bir	 yana,	 öğretim	 elemanlarının
profesör-araştırma	 görevlisi	 kademeleri	 arasında	 artan	 oranda	 bir	 genişleme	 beklenirken	 profesör	 ve



doçent	sayılarının	yer	değiştirdiği	görülmektedir.

Tablo	2:	Türkiye’de	Öğretim	Elemanı	Sayıları	(2010-2011)

Bu	 da	 Türkiye’de	 yardımcı	 doçent	 kadrosuna	 geçişte	 bir	 garipliğin,	 daha	 doğrusu	 değerlendirme
sisteminde	bir	eksikliğin	olduğunu	ortaya	koymaktadır.	Türkiye’de	doçent	olma	kıstasları	binlerle	öğretim
üyesini	mağdur	etmektedir.	Sebep	de	maalesef	marazi	bir	yabancı	dil	kompleksinden	kaynaklanmaktadır.
Performans	 ve	 verimliğe	 bakmak	 yerine	 yabancı	 dil	 baremine	 bakılması,	 yabancı	 dergilerde	 yayın	 şartı
getirilmesi	bir	takım	fabrikasyon	tezgâhlarını	ortaya	çıkarmış	olup,	karaborsadaki	makale	tarifeleri	ciddi
bir	 paranın	 yurt	 dışına	 aktarılmasını	 netice	 vermektedir.	 Makalelerde	 abartılı	 yabancı	 kaynağa	 atıf
yapmalar,	 puan	 getirmiyor	 diye	 uluslararası	 olmayan	 sempozyum	 ve	 kongrelere	 katılmamalar	 işi	 iyice
şirazesinden	çıkarmıştır.	Türkiye’de	veri	tabanını	genişletmeyen	bilgi	tekrarı,	bilim	ve	patent	değeri	olan
bilginin	 önüne	 geçmiştir.	 Şekil	 3	 incelendiğinde	 Türkiye’nin	 patent	 üretmede	 OECD	 üyesi	 ülkeler
ortalamasının	ne	kadar	gerisinde	kaldığı	görülür.	Bu	dramatik	tablo	yükseköğretimdeki	mevcut	çarkın	ne
kadar	verimsiz	olduğunu	yeterince	açıklamaktadır.

Kaynak:	OECD	Factbook	2010,	Economic,	Environmental	and	Social	Statistics.

Şekil	2:	OECD	Üyesi	Ülkelerde	Kişi	Başına	Düşen	Patent	Sayısı

Öğretim	üyelerinin	özlük	hakları	ve	maaşlarındaki	problemlerden	bahsedilmezse	bu	konu	eksik	kalacaktır.
Aslında	 temel	 problem	 büyük	 resimde	 kamu	 çalışanlarına	 ücret	 takdirindeki	 dengesizlikte	 yatmaktadır.
Konu	 çok	 geniş	 olup,	 safran	 çiçeği	 ile	 gülü	 karıştırmak	 gibi	 bir	 mantık	 hatası	 yapıldığı,	 ders	 yükü	 ile
eğitim	yükü	karıştırıldığı	için	bu	mesele	çözüme	kavuşturulamamıştır.	Akademisyenlerin	kendilerini	daha
iyi	 ifade	 etmesi	 gerekmektedir.	 Yükseköğretimde	 kaliteyi	 düşüren	 unsurlardan	 bir	 diğeri	 de	 derslik,
laboratuvar,	kütüphane	ve	Ar-Ge	merkezlerinin	yetersizliği,	vasıfsızlığı,	teknik	donanımlarının	cılızlığıdır.
Bu	alanlara	kâfi	miktarda	yatırım	yapamayan	devletin	bu	yükü	acilen	özel	sektörle	paylaşması	gerekir.	Bu
konunun	mütemmim	cüzü	ise	iktisadi	gücü	belirli	oranların	altında	olan	talebelere	burs	ve	kâfi	miktarda
yurt	 sağlanmasıdır.	 Son	 günlerde	 konuşulan	 öğrenci	 harçlarının	 tamamen	 kaldırılması	 adil	 olmayan	 bir
eşitliğe	 kapı	 açacak	 gibi	 görülmektedir.	 Konu	 devletin	 temel	 fonksiyonlarından	 vergiyi	 adil	 toplama	 ve
gelir	paylaşımını	adil	yapma	içinde	genişçe	bir	tartışmaya	kapı	aralayacağından	o	konuya	girmiyoruz.

Şekil	3’de	OECD	üyesi	ülkelerin	Ar-Ge	 için	yaptıkları	harcamalar	ve	Türkiye’nin	durumu	görülmektedir.
Türkiye’de	 son	10	yılda	bir	atılım	görülse	de	bu	oran	OECD	ortalamalarının	çok	gerisinde	kalmaktadır.
Yükseköğretimde	 kaliteyi	 etkileyen	 fakat	 hep	 gözden	 ırak	 kalan	 belki	 de	 ikinci	 önemli	 unsur	 eğitim
programlarıdır.	Yükseköğretimin	özerkliği	adına	inanılmaz	derecede	keyfileşmiş,	kişiselleşmiş,	en	azından
kültürel	 boyutun	 dışındaki	 beynelmilel	 bilim	 camiasında	 karşılığı	 olmayan	 hatta	 bugün	 envanteri	 bile
çıkarılamayacak	kadar	dağılmış	bir	yükseköğretim	programından	bahsedilebilir.	Bunun	sonucunda	değişik
adlarla	açılan	ancak	büyük	oranda	tekrara	düşen,	öğretim	üyesi	ile	sınırlı	programlar	bulunmaktadır.



Kaynak:	OECD	Factbook	2010,	Economic,	Environmental	and	Social	Statistics.

Şekil	3:	OECD	Bilim	Ve	Teknolojide	Gayrı	Safi	Yurtiçi	Ar-Ge	Harcamaları	(1999-2008)

Bu	konunun	 ıslahı	 için	üyesi	olduğumuz	“Avrupa	Yüksek	Öğrenim	Alanı”	bir	vesile	 teşkil	edebilir.	Hatalı
olarak	“Bologna	süreci”	olarak	da	adlandırılan	bu	çalışmayı	üniversitelerimiz	yükseköğretimde	reformun
taşıyıcısı	 konumuna	 getirmeli,	 içini	 iyi	 doldurmalıdır.	 Aksi	 takdirde	 “kavram	 eskitme	 iştahının”
atıştırmasından	 öteye	 geçmeyeceği	 gibi	 iyileştirme	 çalışmalarındaki	 enerjiyi	 de	 köreltebilir.	 Eğitim
programlarının	 ideolojik	 amaçlardan	 arındırılması,	 bilimin	 gerçekçi	 mecrasına	 döndürülmesi,	 bu
kapsamda	 otoriter	 bir	 dönemin	 şekillendirdiği	 yükseköğretimle	 ilgili	 mevzuatın	 anayasadan	 sair	 idari
düzenlemelere	kadar	yeniden	gözden	geçirilmesi	gerekir.

Son	 olarak	 dünyada	 bir	 yükseköğretim	 pastasından	 aslan	 payını	 alma	 yarışında	 kullanılan	 üniversite
sıralamalarına	 bakmak	 gerekir.	 Türkiye	 bu	 sıralamalarda	 ilk	 yüz	 içinde	 yoktur.	 Buna	 yapılan	 itirazların
haklı	 gerekçeleri	 olsa	 da	 netice	 değişmemektedir.	 Türkiye	 yükseköğretimde	 kendi	 çağ	 nüfusuna	 alan
açmada	yetersizdir.	Dışarıdan	gelen	öğrenciden	daha	fazla	öğrenciyi	dışarıya	göndermektedir.

Sonuç

Türkiye’de	 yükseköğretimden	 birinci	 derecede	 sorumlu	 kılınan	 Yüksek	 Öğretim	 Kurulu	 (YÖK)	 yukarıda
sayılan	 problemleri	 çözmek	 veya	 çözümü	 için	 bir	 proje	 ortaya	 koymak	 durumundadır.	 Yükseköğretim
kurumları	başta	olmak	üzere	 tüm	bilim	ve	eğitim	çevreleri	 bu	 çalışmada	yer	almalıdır.	Yüksek	Öğretim
Kanunu’nun	 bilim,	 öğrenim	 hakkı,	 halkın	 ve	 tüm	 çevrelerin	 talepleri	 dikkate	 alınarak	 demokratik	 bir
temelde	 yeniden	 hazırlanmasına	 ihtiyaç	 vardır.	 Bunun	 göstergeleri	 de	 bellidir.	 Bilimin	 evrensel
değerlerinde	dünya	ile	rekabet	etmek,	yerel,	kültürel	ve	milli	boyutlarında	besleyici	ve	geliştirici	olmak.
Kısaca	 pergelin	 milli	 ucunu	 Anadolu’da	 sabitlemek,	 diğer	 ucunu	 açılabildiği	 oranda	 açmak	 ve
döndürmek…



BAKAD	YENİ	ANAYASA	İÇİN	TEKLİF	VERDİ

23	Kasım	2012

Türkiye	Cumhuriyeti’nin	uluslararası	alanda	hak	ettiği	yere	gelmesi,	dâhilde	ise	milletini	huzur	ve	refaha
kavuşturabilmesi	için,	devletin	teşkilat	ve	çalışma	şeklinin	ne	olacağına	yine	devleti	kuran	milletin	karar
vermesi	elzemdir.	Madem	bu	hak	millete	aittir.	Öyle	ise	katılımcı	demokrasinin	bir	gereği	olarak	anayasa
hakkında	 beyan	 edilen	 görüşlerin	 nasıl	 bir	 işleme	 tabi	 tutulacağı,	 toplanan	 görüşlere	 göre	 millet
iradesinin	 hangi	 hususlarda	 talepkâr,	 hangi	 hususları	 da	 anayasada	 görmek	 istemediğinin	 açıkça	 ilan
edilmesi	gerekir.	Anayasa	konusunda	görüş	 toplanması	kadar,	görüşlerin	 tasnifi	 ve	milletle	paylaşılması
da	o	kadar	önemlidir.

BAKAD	yeni	anayasa	hakkındaki	görüşlerini	iki	ana	madde	üstüne	bina	etmektedir.	Bunlardan	ilkini	yeni
anayasada	olmaması	gereken	hususlar,	ikincisini	ise	anayasada	muhakkak	olması	gereken	hususlar	teşkil
etmektedir.

Anayasada	Olmaması	Gereken	Hususlar:

Anayasa,	daha	önceki	 isimleriyle	“Kanun-u	Esasi”	ve	“Teşkilat-ı	Esasiye	Kanunu”	olarak	 ifade	edilmiştir.
Her	üç	isimlendirmede	de	ortak	olan	husus	“temel	kanun”	olması	üzerinedir.	Külli	akıl	demek	olan	kanun
ise	umumiyeti	ifade	eder,	yani	şahsileştirilemez.

O	 halde	 yeni	 anayasada	 bir	 ideolojiye	 veya	 şahsa	 atıf,	 ima	 veya	 şahsi	 telaffuzlara	 kesinlikle	 yer
verilmemelidir.	 Anayasanın	 uzun	 ömürlü	 olabilmesi	 için	 füruat	 kabilinden	 olan	 ve	 zamanın	 geçmesi	 ile
değişmeye	 ihtiyaç	 gösteren	 hususları	 içine	 almaması,	 kısa,	 öz	 ve	 genel	 esasâtı	 havi	 olması	 gerekir.
Kanunla	düzenlenmesi	gereken	hususlar	anayasada	yer	almamalıdır.

Yeni	 anayasa	 1982	 Anayasasının	 ne	 mantığını	 ne	 kurgusunu	 ne	 de	 maddelerini	 dikkate	 alarak
hazırlanmamalıdır.	 Çünkü	 önceki	 anayasalar	 maşeri	 vicdanın	 sesi	 değil,	 maalesef	 belirli	 bir	 zümrenin
görüşlerini	yansıtan	otoriter	diktelerdir.

Yeni	Anayasada	“değiştirilemez”	hükümlere	yer	verilmemelidir.	Eski	anayasalara	bu	 lafzı	 koyanlar,	milli
iradeyi	tutsak	etmek	ve	kilitlemek	gibi	bir	saygısızlığı	işlemekten	çekinmeyenlerdir.

Irk	teması	üzerinden	bir	vatandaşlık	tanımı	yapılmamalıdır.

“Kanun	 maddesini	 anayasa	 ile	 koruma	 altına	 almak”	 gibi	 bir	 garabet	 yeni	 anayasada	 ne	 sarahaten	 ne
işareten	ve	ne	de	zımnen	olmamalıdır	(1982	Anayasasının	174.	Maddesinde	olduğu	gibi).

Anayasada	yasama,	yürütme	yargı	dışında	kurum	isimlerine	yer	verilmemeli,	bu	kapsamda	yüksek	askeri



yargı	yeni	anayasada	bulunmamalıdır.

Anayasada	Olması	Gereken	Hususlar:

Devletin	idare	şekli	ve	yapısı:

Bu	maddede	“Hâkimiyetin	kayıtsız	şartsız	millete	ait	olduğu”	ve	Türkiye’nin	cumhuriyetle	idare	edildiği	ve
üniter	devlet	yapısına	sahip	olduğu	açıkça	belirtilmelidir.

Devleti	meydana	getiren	temel	kuvvetler	ve	müesseseler:

Devleti	meydana	getiren	yasama,	yürütme	ve	yargı	kuvvetlerinin	güçler	ayrılığı	esasına	müstenit	olduğu
belirtilmelidir.

Yasamanın	TBMM’ye	ait	olduğu,	milletvekillerinin	4	yıllık	süreler	için	çoğunluk	esasına	göre	dar	bölge	çift
turlu	 seçimle	 belirleneceği,	 milli	 iradenin	 hiçbir	 kurum	 veya	 kişi	 tarafından	 vesayet	 ve	 denetim	 altına
alınamayacağı	açıkça	ifade	edilmelidir.

Yürütme	gücünün	hem	başbakanın	hem	de	cumhurbaşkanının	seçimle	geldiği	bir	ülkede	en	sağlıklı	 telif
şekli	başkanlık	 sistemidir.	Kaldı	ki	parlamenter	sistemin	 temelinde	 tacın	korunması	yatmaktadır	 (İngiliz
sistemi).	 Tacın	 olmadığı	 yerde	 başkanlık	 sistemi	 eşyanın	 tabiatına	 daha	 uygun	 olacaktır	 (ABD	 sistemi).
Ayrıca	 cumhuriyetin	 kuruluşundan	 1950	 yılına	 kadar	 (otoriter	 de	 olsa)	 fiilen	 başkanlık	 sistemi
uygulanmıştır.

Binaenaleyh,	 yeni	 anayasada	 yürütmenin	 yine	 halk	 tarafından	 4	 yıllık	 süreler	 için	 en	 fazla	 iki	 defa
seçilebilen	 devlet	 başkanı	 ve	 başkan	 tarafından	 görevlendirilen	 hükümet	 tarafından	 yerine	 getirileceği,
bakanların	başkana	karşı	sorumlu	olacağı;	Meclisin	başkanı	görevden	alamayacağı,	başkanın	da	Meclisi
feshedemeyeceği	belirtilmelidir.

Genelkurmay	Başkanlığı	Millî	Savunma	Bakanlığına	bağlanmalıdır.

Yargı	 gücünün	 bağımsız	 mahkemelerce	 kullanılacağı,	 yüksek	 mahkemelerin	 Anayasa	 Mahkemesi,
Yargıtay,	 Danıştay	 ve	 Sayıştay’dan	 ibaret	 olduğu,	 hâkimlerinin	 TBMM	 ve	 başkan	 tarafından	 atanacağı,
yüksek	 mahkemelerin	 yasama	 ve	 yürütme	 üzerinde	 irade	 tesis	 edemeyeceği	 belirtilmelidir.	 Mesela
Danıştay’ın	 hükümetin	 icraatları	 üzerinde	 keyfi	 tasarrufu	 bertaraf	 edilerek	 onun	 “Şûrayı	 Devlet”
sınırlarına	çekilmesi	sağlanmalıdır.

Temel	hak	ve	hürriyetlerin	bilakaydüşart	şart	teminat	altında	olduğu	tâdâdi	olarak	beyan	edilmelidir.	Bu
meyanda;

Fikir	ve	ifade	hürriyeti,

İnanç	ve	ibadet	hürriyeti,

Özel	mülkiyet	ve	teşebbüs	hürriyeti,

Eğitim	ve	öğretim	hürriyeti,

Başta	 olmak	 üzere	 tüm	 hürriyetlerin	 vatandaşlar	 için	 teminat	 altında	 olduğu,	 hiçbir	 sebeple
kısıtlanamayacağı,	baskı	veya	kontrol	altına	alınamayacağı	açıkça	yazılmalıdır.

Devletin	resmi	dilinin	Türkçe	olduğu,	ancak	tüm	anadillerin	teminat	altında	olacağı,	bu	dillerin	eğitim	ve
öğretiminin	serbest	olduğu	ifade	edilmelidir.

Devletin	 resmi	 dininin	 İslâm	 olduğu,	 fakat	 sair	 dinlerin	 de	 teminat	 altında	 olacağı	 ve	 eşit	 haklardan
faydalanacağı	ve	Diyanet	İşleri	Başkanlığının	özerk	olacağı	belirtilmelidir.

Hukuk	önünde	herkesin	eşit	muamele	göreceği,	eşit	fırsatlardan	faydalanacağı,	hiçbir	kimseye,	zümreye
ve	kuruma	ayrıcalıklı	muamele	yapılamayacağı,	yapanların	en	ağır	şekilde	cezalandırılacağı,	bu	kapsamda
nahak	yere	adam	öldürdüğü	hukuken	sabit	olanlar	için	idam	cezası	verileceği	belirtilmelidir.

Türkiye’nin	 coğrafî,	 iktisadî	 ve	 hukuki	 açıdan	 illere	 ve	 illerin	 de	 ilçelere	 ayrılacağı,	 mahalli	 idarelerin
yönetiminin	 hiçbir	 şekilde	 siyasi	 adem-i	 merkeziyet	 şeklini	 alamayacağı	 ve	 siyasi	 adem-i	 merkeziyet
anlayışına	göre	faaliyetlerde	bulunulamayacağı	belirtilmelidir.



MİLLİ	EĞİTİM	BAKANI'NA	AÇIK	MEKTUP

01.	Haziran	2013

Nedense	 doğum	 esnasındaki	 bebek	 ölümleri	 Türkiye'nin	 gelişmişliği	 açısından	 hep	 tekrarlanır,	 fakat
yüzme	 bilmediği	 için	 boğularak	 ölenler	 için	 böyle	 bir	mukayese	 pek	 yapılmaz.	 Oysa	 bir	 devletin	 temel
vazifelerinden	birisi	de	halkının	hayat	hakkını	korumaktır.	TUİK	2010	istatistiklerine	göre	yılda	365.000
kişi	 ölmekte	 olup	 bunun	 yaklaşık	 1000'i	 suda	 boğulma	 şeklinde	 olmaktadır.	 Suda	 boğulma	 vakalarında
şüphesiz	yüzme	bildiği	halde	boğulanlar	da	bulunmakla	birlikte	bunların	oranı	düşüktür.	Esas	boğulmalar
yüzme	bilmemekten	kaynaklanmaktadır.

Türkiye'de	suda	boğulma	vakaları	can	kaybı	kadar	insan	kaynağımızın	da	heba	edildiği	yakıcı	konulardan
birisidir.	Özellikle	 yaz	mevsimiyle	birlikte	 sıcak	havalarda	 serinlemek	veya	yüzmek	amacıyla	deniz,	göl,
gölet,	 nehir	 veya	 dere	 gibi	 durgun	 veya	 akarsulara	 giren	 vatandaşlarımızdan	 boğulanların	 haberleri
medyada	 ön	 sıralara	 tırmanmaktadır.	 Bu	 meseleye	 kalıcı	 bir	 çözüm	 bulunması	 gerekirken	 maalesef
sorumlu	mercilerden	ciddi	bir	proje	ortaya	konulmamakta,	adeta	vakayı	âdiye	muamelesi	yapılmaktadır.
Oysa	üç	tarafı	denizle	çevrili,	ayrıca	bir	 iç	denizi	olan,	nehir	ve	göllerle	donanmış	ülkemizde	her	doğan
çocuğa	 12	 yaşına	 gelmeden	 esaslı	 bir	 şekilde	 yüzme	 öğretmek	 gerekirken	 temel	 eğitim	 müfredatında
böyle	bir	hususa	rastlanmamaktadır.

Boğulan	her	çocuğun,	gencin,	kız	veya	erkeğin	sorumluluğunu	Devletin	ilgili	birimleri	üstlenmek	ve	hesap
vermek	zorundadır.	Bunun	birinci	muhatabı	Millî	Eğitim	Bakanlığı'dır.	Bakanlık	temel	eğitim	müfredatına
yüzme	dersini	mecburi	olarak	koymak	zorundadır.	Her	il	ve	ilçede	ihtiyaç	tespiti	yapılarak	eğitim	amaçlı
kapalı	 ve	 açık	 yüzme	havuzları	 yapılmalı,	 beden	 eğitimi	 derslerinde	 kızlara	 "ip",	 oğlanlara	 "top"	 veren,
kapalı	havalarda	 sınıfta	 çocuklara	 "deve-cüce"	oynatan	öğretmenler	yerine,	bu	oyunlarla	birlikte	yüzme
dersi	 verecek	öğretmenler	de	görevlendirilmelidir.	Tüm	gelişmiş	ülkeler	 çocuklarına	 yüzme,	 ilk	 yardım,
trafik	ve	bisiklete	binme	gibi	eğitimleri	okulda	verirken,	maalesef	bizim	sistemimiz	çocuğu	pek	de	 işine
yaramayacak	bitmez,	tükenmez	gün	ve	hafta	kutlamaları	ile	bitap	düşürmektedir.	Oysa	temel	eğitimin	bir
amacı	da	daha	sonra	okuma	fırsatı	bulamayacak	çocuklara	temel	hayat	pratiklerini	kazandırmaktır.

Bakanlığa	 haksızlık	 olmasın,	 belki	 son	 dönemde	 yapılan	 program	 iyileştirmeleri	 ile	 yüzme	 konusu	 da
müfredata	 girmiş	 olabilir	 düşüncesi	 ile	 Talim	 ve	 Terbiye	 Kurulu'nun	 sayfasını	 açtım
(http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx?islem=1&kno=19).	 Beden	 eğitimi	 programına	 ilişkin	 "İlköğretim
Genel	 Müdürlüğü’nün	 02.08.2006	 tarih	 ve	 12348	 sayılı	 teklif	 yazısı	 üzerine	 Kurulumuzda	 görüşülen
İlköğretim	 Beden	 Eğitimimi	 (1–8.	 Sınıflar)	 Dersi	 Öğretim	 Programı’nın,	 2006–2007	 Öğretim	 Yılından
itibaren	1,	2,	3,	4,	5	ve	6.	sınıflardan	başlamak	ve	kademeli	olarak	uygulanmak	üzere	ekli	örneğine	göre
kabul"	 edildiğini	 gördüm.	 Daha	 sonra	 "Kazanım	 ve	 etkinlik	 tabloları	 ile	 ekleri"	 inceledim.	 Maalesef
yüzmeye	ilişkin	kayda	rastlamadım	(Koyu	yazılan	programdaki	 imla	hatası	eğitimdeki	ciddiyet	açısından
affedilmez	bir	kusurdur).



Hiçbir	ana-baba,	eğitimci	veya	vatandaş	temel	eğitimde	çocuklara	yüzme	becerisi	kazandırılmasına	karşı
olamaz.	Hiçbir	ana-baba	çocuğunun	yüzme	bilmediği	için	boğulmasına	razı	olamaz.	Peki,	bu	bir	zaruretse
bu	 sorumluluğu	 kim	 üstlenecektir?	 Elbette	 Eğitim	 Bakanlığı	 üstlenecektir.	 Sistem	merkeziyetçi	 olduğu
için	 öncelikli	 olarak	 bu	 mesuliyet	 Bakanlığa	 aittir.	 Eğer	 yetkiler	 taşra	 teşkilatına	 devredilirse	 birinci
sorumluluk	 il	 ve	 ilçe	 milli	 eğitim	 müdürlüklerine	 geçecektir.	 Ancak	 bu	 durum	 taşradaki	 eğitimcilerin,
özellikle	de	okul	müdürlerinin	 sorumsuz	olduğu	manasına	gelmez.	 İsterse	 İl-İlçe	Eğitim	Müdürleri	 veya
okul	müdürleri	kendi	sorumlulukları	altında	olan	öğrenciler	için	yüzme	eğitimine	bir	yol	bulabilir	ve	iyi	bir
uygulama	örneği	ortaya	koyabilirler.	Gençlik	ve	Spor	İl	Müdürlükleri,	Belediyeler	de	bu	sorumluluğun	bir
tarafında	bulunmaktadır.

Son	olarak	eğitimle	ilgili	genel	bir	tenkidimi	ortaya	koymak	zorundayım.	Son	on	yılda	Türkiye'nin	"İnsani
Gelişmişlik	 Endeksi"ne	 Sağlık	 Bakanlığı	 çok	 ciddi	 katkı	 sağlayarak	 yukarı	 çekerken	 maalesef	 eğitim
sektörünün	katkısı	çok	düşük	bir	seviyede	kalmaktadır.	Eğitimin	de	sağlık	kadar	bir	sıçrama	yaparak	bu
gelişmeye	 katkı	 sağlaması	 icabeder.	 Konuma	 tekrar	 dönecek	 olursam,	 yüzme	 dersini	 temel	 eğitimin	 ilk
dönemlerinde	mecburi	hale	getirmek	için	daha	ne	kadar	çocuğun	boğulmasını	bekleyeceğiz?

Ümit	ederim	ki	Milli	Eğitim	Bakanı'na	bu	açık	mektubu	ulaştıracak	bir	görevli	çıkar.



AZGIN	AZINLIK	VE	GEZİ	PARKI	KALKIŞMASI

06	Haziran	2013

Bir	toplumu	meydana	getiren	fertlerin	hâdiseler	karşısındaki	duruşu	sahip	olduğu	temel	değerleri	yansıtır.
Bu	değerler	üzerinden	 insanlar	 tavırlarını	değişik	 şekillerde	ortaya	koyarlar.	Konuyu	Türkiye	üzerinden
analiz	 edecek	 olursak,	 halkın	 ilk	 anayasa	 uygulamasının	 başladığı	 1876	 yılından	 bu	 yana	 –bazılarının
zannının	 aksine-istikrarlı	 bir	 sağduyu	 sergilediği	 görülür.	 Toplumun	 tamamını	 etkileyecek	 hâdiseler
karşısında	maşeri	vicdanın	hiç	şaşmadan	bir	pusula	hassasiyeti	içinde	doğruyu	gösterdiği	tarihin	kayıtları
altında	mahfuzdur.	Milli	iradeyi	zor	ve	zorbalıkla	değiştirmeye	yeltenen	ve	bunda	zaman	zaman	muvaffak
da	olan	İttihatçılardan	1923-1950	arası	CHP	diktasına	ve	sonraki	dönemde	oligarşik	vesayeti	takviye	için
yapılan	müdahaleler	hep	sessiz	çoğunluktan	ziyade	azgın	azınlık	psikolojisini	yansıtır.

Efkârı	 ammede	 sessiz	 çoğunluk	hakka,	 hukuka,	 adalete,	meşruiyete	 inanır,	 ekseriyetin	 reyinin	 yönetme
hakkına	sahip	olduğunu	düşünür,	 fakat	çoğunluk	olma	yolunu	kapamaz.	Milli	 iradenin	tasvibini	alan	her
azınlık	çoğunluk	olma	fırsat	ve	hakkına	sahiptir.	Sessiz	çoğunluk	hakkın,	hukukun,	adaletin,	meşruiyetin
sağlanması	için	milli	iradeyi	temsil	edecek	bir	meclis	teşkil	eder,	bir	icra	vekilleri	heyetini	vazifelendirir	ve
güç	kullanma	yetkisini	hukukun	nezareti	altında	bu	meşru	yapıya	devreder.	Azınlıklar	ise	genelde	toplum
ekseriyetinin	 tasvip	 etmediği	 değer	 ve	 fiilleri	 savunan	 kesimleri	 ifade	 ederler.	 Bunların	 temel	 hak	 ve
hürriyetlerde	 çoğunlukla	 hiçbir	 farkları	 yoktur.	 Ancak	 bunlar	 eğer	 demokrasi	 veya	 milli	 iradeye
inanıyorlarsa	ekseriyetin	yönetme	iradesine	saygı	duymak	zorundadırlar.

Çoğunluk	 teşkil	 etme	 inancına	 sahip	 olmayan	 veya	 çoğunluk	 olma	 ve	 milli	 iradenin	 tasvibini	 almada
başarılı	olamayanların	“demokrasi	sandıktan	ibaret	değildir”	veya	“milli	iradeyi	çoğunluk	temsil	edemez”
veya	 “demokrasi	 azınlık	 görüşlerinin	 de	 dikkate	 alındığı	 rejimdir”	 gibi	 hazımsız	 tavırları	 demokrasiyi
kabulden	 ziyade,	 demokrasinin	 tanımını	 kendilerine	 de	 yönetimde	 bir	 yer	 ayırmak	 için	 değiştirme
gayretlerinden	 başka	 bir	 şey	 değildir.	 Bu	 beyanı	 bazı	 akademisyenlerin	 savunması	 ise	 şaşırtıcıdır.
Uzmanlık	ideolojiye	feda	edilemez.	Milli	irade	elbette	bir	ülkedeki	insanların	toplamının	iradesidir.	Fakat
bu	irade	her	hadisede	eşit	dağılım	göstermez.	Farklı	farklı	tavırlar	ortaya	koyabilir.	Ancak	yönetme	hak	ve
yetkisi	kesinlikle	sınırlı	süreler	için	ekseriyete	aittir.	Eğer	halk	bu	yönetimden	hoşnut	ise	süreyi	uzatabilir.
Ekseriyetin	tasvibini	alamayan	ekalliyetler	ekseriyeti	“diktatörlükle”	suçlayamazlar.	Diktatörlük	milli	irade
rağmına	cebir	ve	zora	dayalı	olarak	yapılan	bir	hak	gaspıdır.

Azınlıkların	 azgınlaşması	 ise	 tamamen	 kanun	 tanımazlık,	 hukuksuzluk	 ve	 zorbalıktır.	 Sandığın	 ve	 milli
iradenin	yerine	şiddeti	 ikame	hareketidir.	Bu	sebeple	“azgın	azınlık”	kavramı	azınlığın	hak	ettiği	saygıyı
isteyemez.	Bilakis	milli	 iradenin	 zor	 ve	kuvvet	kullanma	hakkını	hiçbir	 kural	 ve	kanuna	 riayet	 etmeden
kullanmaya	 yeltendiği	 için	 tedip	 edilir,	 fiil	 ve	 hareketlerine	 göre	 şiddete	 maruz	 bırakılır	 ve	 gerekirse
öldürülür!



Azgın	 azınlık	 bu	 ölüm	 lafını	 duyunca	 şüphesiz	 ürperecektir.	 Çünkü	 onlar	 bunu	 fütursuzca	 kullanmayı
kendilerine	bir	hak,	fakat	güç	kullanma	hakkına	sahip	devlet	organları	için	yasak	addetmektedirler.	Zaten
onları	zıvanadan	çıkaran	da	istediği	kadar	öldürse	bile	ölmeme	garantisidir.	İdam	cezası	maşeri	vicdanın
rağmına	Türk	hukukuna	yerleştirilmiş	olup	tekrar	halkoyuna	sunulmasını	gerekir.

Bir	 diğer	 önemli	 husus	 ise	 azgın	 azınlığı	 azdıran	 psikolojinin	 ne	 olduğunu	 ortaya	 koymaktır.	 Konunun
detaylı	analizlerini	psikologlara	bırakarak	şu	kadarını	söylemek	hakkına	sahibiz.	Bir	eser	ortaya	koymak,
imar	veya	inşa	etmek	için	tüm	şartların	bir	araya	getirilmesine	ihtiyaç	varken,	o	eseri	yıkmak	veya	tahrip
etmek	için	küçük	bir	enerji	ve	hareket	kâfi	gelebilir.	Bu	hususu	en	iyi	özetleyen	Mehmet	Akif	merhumun;

“Yıkmak,	insanlara	yapmak	gibi	kıymet	mi	verir?

Onu,	en	çolpa	herifler	de	emin	ol	becerir.

Sade	sen	gösteriver	‘İşte	budur	kubbe’	diye,

İki	ırgatla	iner	şimdi	Süleymaniye.

Ama	gel	kaldıralım	dendi	mi,	heyhat,	o	zaman

Bir	Süleyman	daha	lâzım	yeniden,	bir	de	Sinan.”

İfadelerinde	 görüldüğü	 üzere	 “çolpa	 herifler”	 kolayca	 kıyıp,	 tahrip	 edebilirken	 ortaya	 bir	 Süleymaniye
koymak	için	en	başta	Sinan	ve	Süleyman’a	ihtiyaç	vardır.	Ancak	Süleyman	ve	Sinan	olamayanların	şöhret
için	gönüllü	çapulcu	olması,	yapmadaki	yetersizliğin	yerine	yıkmayı	ikame	etmeden	başka	bir	şey	değildir.
“Çirkin	kral	olma,	en	meşhur	kötü	olma”	yeteneksizliği,	çapsızlığı,	yetersizliği	örtmek	için	kullanılan	bir
örtüdür.	 Yıkmak,	 yapmadaki	 lezzeti	 hiçbir	 zaman	 tadamamışların	 menhus	 lezzetidir.	 Kahraman
olamayanların	terörist	olması	yine	aynı	kolaycılıktır,	hele	bir	de	ölüm	cezası	yoksa…

Azgın	 azınlığı	 kimlerin	 desteklediğine	 bakmak	 da	 bazı	 safdillerin	 gözünü	 açmak	 için	 faydalı	 olacaktır.
Hâdiseden	önce	Taksim’de	karargâh	kuran	ve	Türkiye’de	“iç	savaş	olduğu”	görüntüsünü	vermeye	çalışan
CNN	International,	BBC	ve	Reuters	gibi	yabancı	medya	kuruluşlarının	“kitap	okuyan	üniversiteli	genç”,
“çevreci	 örgütler”	 ve	 sembolleştirilmeye	 çalışılan	 “kırmızılı	 kadın[1]”	 figürlerini	 kullanarak	 günlerce
yaptıkları	yayınlar	hâdisenin	dış	bağlantılarını	anlamayı	kolaylaştırıcı	niteliktedir.	Öğretim	döneminde	bile
doğru	 dürüst	 kitap	 okumayan	 üniversite	 öğrencilerinden	 bir	 kısmının	 tatile	 giderken	 uyanan	 “okuma
merakı”,	çevreci	olarak	takdim	edilen	grupların	çevreyi	yakıp-yıkması,	yandaşlara	yapılan	“..mesele	çevre
değil,	sen	hâlâ	anlamadın	mı?”	azarları	tezgâhın	çapını	ortaya	koymaktadır.	Mesele	milli	iradenin	oyu	ile
iktidara	gelemeyeceklere	sokaktan	iktidar	yolu	açma	ve	Türkiye’yi	çökertme	plânlarının	uygulanmasından
ibarettir.

Son	 olarak	 hak	 ve	 hukukun	 haksız	 ve	 hukuksuzlara	 çalışır	 hale	 getirilmesine	 yönelik	 tavırların	 nazarı
dikkatten	kaçırılmamasına	çokça	ihtiyaç	olduğunu	söylemek	gerekir.	Dikkat	edilirse	mazlum,	hakkı	gasp
edilen,	 zulme,	 işkenceye,	 hak	 mahrumiyetine	 maruz	 olanlardan	 ziyade,	 zâlim,	 zorba,	 yağmacı,	 çapulcu,
tahripçilere	arka	çıkma	gayreti	“temel	hak	ve	hürriyet”	gibi,	“azınlık	hakkı”	gibi	sunulmaya	çalışılmakta
ve	 haklıların	 hukukuna	 zerre	 miktar	 saygı	 gösterilmemektedir.	 Bu	 temayüller	 hangi	 “çağdaş”	 ambalaj
içinde	sunulmaya	çalışırsa	çalışılsın	meşru	değildirler	ve	meşruiyet	sağlayamazlar.

Taksim’de	 tezgâhlanan	 hâdisenin	 Türkiye’nin	 önlenemez	 yükselişi	 ve	 İslâm	 Dünyasının	 toparlanma
ihtiyacı	yanında	bir	de	bu	açıdan	değerlendirilmesine	ihtiyaç	bulunmaktadır.



MISIR	ÜZERİNDEN	BATIYI	TEKRAR	OKUMAK

09.07.2013

Arap	Baharında	umduğunu	bulamayan	Batı,	Suriye'de	çark	etmiş	ve	Mısır'da	maskesini	çıkararak	gerçek
yüzünü	göstermiştir!	Aslında	Batı'nın	demokrasi,	modernite,	temel	hak	ve	hürriyetler	gibi	kavramları	bir
ambalaj	olarak	kullandığı,	temel	stratejisinin	ise	dünyadaki	mevcut	hegemonyasını	devam	ettirmek	olduğu
sır	değildi.	Ancak	bu	durumun	daha	geniş	kesimlerce	anlaşılması	için	her	siyasi	hâdiseyi	önemli	bir	ders
olarak	 değerlendirmek	 gerekir.	 Yalnız	 uzmanlığını	 ideolojisine	 kolayca	 kurban	 edebilen	 bazı	 sözüm	ona
uluslararası	 ilişkiler	 uzmanı	 akademisyenler	 hariç!	Batı'nın	Mısır'da	darbe	 teşvikçiliği	 yapması	 nedense
bu	 akademisyenler	 için	 bir	 problem	 teşkil	 etmemekte,	 onlar	 halen	 kurt-kuzu	 oyununda	 kuzuyu
suçlamaktadırlar.	Maksadımız	 bağcıyı	 döğmek	 değil	 ama	 darbe	 sonrası	 TRT'de	 böyle	 talihsiz	 yorumları
duymak,	 Türkiye'de	 de	 demokrasiyi	 Batı	 gözlüğüyle	 seyredenlerin	 Taksim	 iştihalarını	 anlamayı
kolaylaştırmaktadır.

Mısır	 üzerinden	 hem	 Batı’yı	 hem	 de	 batı	 aidiyeti	 olanları	 teşhir	 ve	 teşrih	 etmek	 bir	 vecibe	 olmuştur.
Özetlemek	gerekirse,	Osmanlı	Devleti'nin	tarih	sahnesinden	çekilmesiyle	başsız	kalan	İslâm	Dünyası	uzun
bir	 sömürge	 dönemi	 yaşamış,	 bir	 yandan	 kaynakları	 talan	 edilirken	 diğer	 yandan	 da	 derlenip
toparlanmalarına	 fırsat	 verilmeyecek	 şekilde	 otoriter	 veya	 totaliter	 rejimler	 tarafından	 yönetilmeleri
sağlanmıştır.

Ancak	 Batı	 menşeli	 üçüzlerden	 Faşizm	 ve	 Marksizm	 ömürlerini	 tamamlamış	 geriye	 kalan	 tek	 vârisleri
Kapitalizm	 ise	 krize	 girmiştir.	 Krizin	 sarstığı	 Batı,	 istikrarsızlığı	 çevreye	 yayarak	 durumu	 dengelemeye
çalışmakta,	 Türkiye,	 Brezilya,	 Mısır	 ve	 yarın	 başka	 bir	 ülkede	 kriz	 tezgâhlamak	 suretiyle	 pozisyon
almaktadır.	Özellikle	İslâm	ülkelerinde	sürekli	kriz	alanlarını	kontrol	etme,	kriz	çıkarma	ve	var	olanlarını
derinleştirme	 konusunda	 var	 gücü	 ile	 çalışmaktadır.	 Bazıları	 "Ne	 var	 bunda,	 sen	 de	 ona	 fırsat	 verme"
diyebilir.	 Evet,	 bu	 doğrudur.	 Vücut	 kuvvetli,	 bağışıklık	 sistemi	 kavi	 olduğu	müddetçe	mikroplar	 vücuda
zarar	veremez.	Ancak	bilinmesi	gereken	husus	Batının	kendini	hastalık	yayıcı	değil,	 "Tabip"	gibi	 takdim
etmesi	 ve	 daha	 kötüsü	 bazılarının	 buna	 inanmasıdır.	 Dünyada	 yaşanan	 hâdiseler	 herkesi	 samimiyet
testinden	 geçirmekte	 ve	 daha	 öğretici	 olmaktadır.	 Acaba	Mısır'da	 yaşananlar	 İngiltere'de,	 Fransa	 veya
Almanya'da	yaşansaydı	nasıl	karşılanır,	ne	tür	bir	muamele	uygulanırdı?

Nitekim	 Taksim	 fitnesi	 münasebetiyle	 CNN	 International'ın	 muhabirine	 benzer	 bir	 soru	 bir	 Türk
diplomatından	gelince	nelerin	yaşandığı	unutulmamıştır[2].

Türkiye'nin	yapması	gereken,	hakkı	göz	ardı	ederek	kuvveti	menfaatin	emrine	veren,	zayıfa	hayat	hakkı
tanımayarak	ona	doğal	seleksiyonu	gösteren	batının	çıkarcı	politikası	yerine,	değerlere	dayalı	siyasetini
uygulaması;	 yani	 haktan,	 hukuktan	 yana	 olması,	 fazilet	 ve	 erdeme	 arka	 çıkmasıdır.	 Hele	 oyun	 İslâm
Dünyası	üzerine	oynanıyorsa	en	baş	sorumluluğun	Türkiye'ye	düştüğünü	unutmamasıdır.

Biz	Dünya	şehrinin	 İslâm	mahallesindeki	hâdiseyi	böyle	değerlendiriyor,	Batı'nın	politikalarına	alet	olan
darbecileri	şiddetle	kınıyor,	Mısır	halkının	iradesine	itaatin	insaniyeten	ve	hukuken	gerekli	olduğunu	ilan
ediyoruz.	Batı'nın	tavrını	ise	not	ediyor	ve	bu	oyundan	umduklarını	bulamayacaklarını	bildiriyoruz.	Umut
bize,	hüzün	darbe	tezgâhçıları	ile	onların	kâselislerine!





SEÇİMLERE	AKADEMİK	BİR	BAKIŞ

08.03.2014

Türkiye’nin	 demokratikleşme	 tarihine	 bakıldığında	 1876-1923	 arası	 dönemde	 Batı	 Avrupa	 ülkeleriyle
paralel	 bir	 demokratik	 gelişim	 seyri	 takip	 edilmiş	 olduğunu	 söylemek	 mümkündür.	 1923-1950	 arası
dönem	 ise	 “kazanımların”	 kaybedildiği,	 otoriter	 ve	 totaliter	 bir	 yönetim	 anlayışı	 ile	 geçmişe,	 tarihe,
inanca,	dile,	örf	ve	ananeye,	hülasa	tüm	değerlere	meydan	okunduğu	bir	hareketi	ric’iyye	tanımına	denk
düşmektedir.	 1950-1960	 arası	 dönem	 kısmi	 bir	 düzeltme	 hareketidir.	 Silahlı	 kuvvetler	 içindeki	 bir	 çete
tarafından	1960	yılında	yapılan	darbe	 ile	başlayan	ve	40-45	yıl	 süren	dönem	 ise,	bürokratik	oligarşinin
demokrasi	üzerinde	–zamana	göre	artma	ve	azalmalarla-	kesintisiz	olarak	vesayet	uyguladığı	kayıp	yılları
ifade	eder.	Bürokratik	vesayetin	sermaye,	medya,	güdümlü	sivil	toplum	ve	küresel	güç	odaklarının	dâhili
acentaları	gibi	başka	mühim	ortakları	olduğunu	da	unutmamak	gerekir.

Temel	hak	 ve	hürriyetleri	 baskı	 altına	 alınan,	bürokratik	 oligarşi	 tarafından	 tanımlanmış	 kamusal	 alana
girmeleri	 yasaklanan	 halk	 ise	 en	 küçük	 fırsatları	 bile	 kusursuz	 bir	 şekilde	 değerlendirerek	 vesayete
muhtaç	olmadığını,	gelişmiş	demokrasilerde	yaşayan	vatandaşlardan	geri	kalmayan	bir	siyasi	farkındalığa
sahip	olduğunu	önüne	sandık	konuldukça	dünya-âleme	göstermiştir.	Ancak	yine	aynı	halk	bin	yıllık	devlet
geleneğinden	 tevarüs	 ettiği	 bir	 basiret	 ile	 şiddete,	 teröre,	 yakıp-yıkmalarla	 güya	hak	 arayışlarına	pirim
vermeyerek	oynanmak	istenen	oyunları	bozmuş,	kumpas	heveslilerini	ümitsizliğe	sevk	etmiştir.

Şimdi	 Türkiye	 peş	 peşe	 yapılacak	 üç	 önemli	 seçimin	 sathı	 mailine	 girmiş	 durumdadır.	 Ortada	 halkın
seçtiği	 ve	 sahiplendiği	 bir	 Meclis	 ve	 bir	 Hükümet	 bulunmaktadır.	 Halkın	 yüksek	 bir	 oy	 oranı	 ile	 üç
dönemdir	 iktidara	 taşıdığı	 Ak	 Parti’nin	 gelen	 seçimleri	 de	 tereddütsüz	 kazanarak	 2023	 hedefine	 doğru
hızlı	 bir	 gelişim	 çizgisi	 takip	 edeceği	 ve	 Türkiye’yi	 hem	 üzerine	 senaryolar	 kurulan	 bir	 ülke	 olmaktan
çıkaracağı,	hem	de	 İslâm	Dünyasının	siyasi	birliğini	 inşada	önayak	olacağı,	siyaset	bilimcilerin	meçhulü
değildir.

Öyle	ise	Türkiye’yi	bu	hedefinden	alıkoymak	isteyen	başta	küresel	güç	odakları	olmak	üzere	onlarla	hulus
birliği	yapan	tüm	rakip	ve	hasımlar	sizce	ne	yapmak	 isteyeceklerdir?	Kısa,	orta	ve	uzun	vadeli	stratejik
plânlarını	 nasıl	 kurgulayacaklardır?	Bunun	 için	 de	herhalde	 siyaset	 bilimi	 uzmanı	 olmaya	gerek	 yoktur.
Anadolu’nun	bir	çarıklı	erkân-ı	harbine	bile	sorulsa	rakip	ve	hasımların	aşağıdakileri	yapacaklarından	hiç
şüphesi	olmadığını	söylemeyecek	midir?

1.	 Sandıkta	 yenilemeyen	 bir	 iktidar	 için	 gelecek	 sandıklara	 güvenilemez.	 Öyle	 ise	 derhal	 sandık	 dışı
“yıkım”	ekipleri	bulunmalı	ve	yıkım	plânları	yapılmalıdır.



2.	 İktidar	 “halkın	 iktidarı”	 olduğuna	 göre,	 halk	 bu	 iktidara	 sahip	 çıkacaktır.	 Öyle	 ise	 halkın	 güven	 ve
itimadını	 sarsacak	 yollar	 bulunmalı	 ve	 halka	 menus	 kadife	 eldivenli	 çelik	 pençeler	 kullanılmalıdır.	 Bu
yolda	yalan	haber,	iftira,	kandırma,	çarpıtma,	su-i	istimal	vb.	her	yol	mubahtır.

3.	 İktidarın	 unsurları	 arasında	 ihtilaf	 çıkarılmalı,	 pireler	 deve,	 habbeler	 kubbe	 yapılmalı	 ve	 topluma
“dağılıyorlar”	mesajı	verilmelidir.

4.	Sokak	terörize	edilmeli,	teröristler	harekete	geçirilmeli,	fırsat	buldukça	isyan	provaları	yaptırarak	ülke
yönetilemez	hale	getirilmelidir.

5.	 İktidarı	 destekleyen	 ve	 sahip	 çıkan	 tabanda	 önce	 “başka	 partilere	 oy	 vermeye	 ikna”	 çalışmaları
yapılmalı,	bu	başarılamazsa	“geçersiz	oy”	veya	“sandığa	gitmeme”	alternatifleri	sunulmalıdır.	Öyle	ya	“bu
günahkâr	ve	kötülere	(!)"	oy	vererek	günaha	ortak	olmamak	lazımdır!

Peki,	bu	“muhal”	proje	farzı	muhal	başarıya	ulaşırsa	neler	olabilir?

Onun	 hesabını	 herkes	 mutlaka	 yapmaktadır	 ama	 halkın	 feraseti	 hücumun	 kime,	 neye	 ve	 ne	 için?
Olduğunu	bildiğinden,	kendi	duruşunu	ona	göre	ayarlayacak,	tüm	oyunları	bozacak	ve	yoluna	kararlılıkla
devam	edecektir.



KIRIM	DOSYASI:	RUSYA	KIRIM'I	YUTTU

20.03.2014

Ukrayna'ya	 bağlı	 özerk	 bir	 cumhuriyet	 olan	Kırım,	 18	Mart	 2014	 tarihinde	Moskova'da	 Putin	 ve	 Kırım
temsilcileri	 tarafından	 Kremlin	 Sarayı'nda	 imzalanan	 anlaşma	 ile	 Rusya	 Federasyonu'na	 resmen
bağlanmış	oldu.	Bir	zamanlar	Rus	Knezlerinin	vergi	vererek	yaşadığı	Kırım	Hanlığı	önce	Küçük	Kaynarca
Muahedesi	ile	Rus	Çarlığının	eline	geçen	ilk	Müslüman	toprağı	olurken	bunu	SSCB	Bolşeviklerinin	kasabı
olarak	 ünlenen	 Stalin'in	 Kırım	 Türklerini	 hayvan	 vagonlarına	 doldurarak	 1944	 yılında	 vatanlarından
sürmesiyle	daha	ağır	bir	darbe	almış	ve	nihayet	SSCB'nin	1991'de	dağılmasıyla	Ukrayna	sınırları	 içinde
kalan	 Kırım'ın	 yeniden	 toparlanma	 ümitleri	 2014	 yılı	 Martında	 Batının	 -şimdi	 mahiyetini	 pek
bilemediğimiz-	 şuurlu	 veya	 şuursuz	 destekleriyle	 "Yeni	Çar"	 olma	 azmindeki	 Vladimir	 Putin'in	 ellerinde
kaybolmuştur.

Mevcut	 görüntü	 aksini	 veriyor	 olsa	 bile	 Batı	 ve	 özellikle	 ABD	 en	 zor	 zamanlarında	 Rusların	 hayırhahı
olmuş	ve	elinden	tutmuştur.	Önceleri	Avrupa	ülkeleri	ve	özellikle	de	İngiltere	ve	Fransa,	Devlet-i	Âliye’nin
son	 dönemlerinde	 Rusları	 sürekli	 kışkırtarak,	 destekleyerek	 Osmanlı	 Devleti'ni	 baskı	 altına	 almaya
çalışmışlar,	zâhiri	ihtilafları	ise	aslan	payını	kimin	alacağı	hususunda	olmuştur.	Daha	sonra	devreye	giren
ABD	 Bolşevik	 Rusya'yı	 Almanların	 elinden	 kurtarmış	 ve	 imha	 olmalarını	 önlemiştir.	 Keza	 SSCB'nin
dağılmasından	 sonra	 Boris	 Yeltsin	 döneminde	 Rusya	 Federasyonu'nun	 ikinci	 defa	 dağılmasını	 ABD
önlemiştir.	 Estonya,	 Letonya,	 Lituanya,	Moldova,	 Ermenistan	 ve	 Gürcistan’dan	 hiçbir	 farkı	 olmayan	 ve
aynı	 hukuki	 haklara	 sahip	 olan	 Çeçenistan,	 Dağıstan,	 Tataristan	 ve	 Başkurdistan	 gibi	 özerk
cumhuriyetlerin	kendi	geleceklerini	tayin	hakkı	Çeçenistan	halkının	yarısı	öldürülerek	susturulurken	ABD
ve	Avrupa	buna	zımni,	bazen	de	aşikâre	destek	vermiştir.

Rusya'yı	 borç	 batağından	 kurtararak	 Putin'le	 birlikte	 ayağa	 kaldıran	 ABD'dir.	 Onlara	 göre	 Rusya'nın
hiffeti,	Türklerin	sıkleti	demektir.	Öyle	ise	Türkler	ağır	basmamalıdır.	Bu	durum	Suriye'de	de	ABD-Batı	ve
Rus	ittifakı	şeklinde	cereyan	etmektedir,	Azerbaycan’da	da.	Hatta	Irak	politikalarıyla	İran'a	alan	açmada
da	bu	anlayış	yatmaktadır.	Her	zaman	terazinin	bir	kefesinde	Türkler	vardır	ve	onlar	önlenmelidir!

Çarların	 zafer	 konuşmaları	 yaptıkları	 salonu	 seçerek	 oradan	Dünya'ya	 hitap	 eden	 Putin'in	 Kırım'ı	 ilhak
etmesine	karşı	gösterilen	"en	sert	tepki"	Rusya'nın	G8	Kulübündeki	üyeliğini	dondurmak	olmuştur.	Rusları
kahkaha	ile	güldüren	bu	ciddiyetsiz	tavır,	"siz	briç	partinizi	birlikte	çevirin,	biz	kendi	masa	arkadaşlarımızı
buluruz!"	şeklinde	bir	mizaha	konu	olmaktan	öteye	bir	değer	taşımamaktadır.



Şimdi	 ciddiyetle	 düşünme	 sırası	 Türkiye'dedir.	Mevcut	 güç	 ve	 çapı	 ile	 belki	 şimdi	 yapacağı	 pek	bir	 şey
yoktur,	fakat	ileride	yapabileceği	pek	çok	şey	vardır.	Öncelikle	gücün	Avrupa'yı	çoktan	terk	etmiş	olduğu
gerçeğini	bir	yere	not	etmeli,	ABD'nin	de	ilgisinin	güç	zaafına	mütenasip	şekilde	Asya'ya	kaydığı	gerçeğini
dikkate	almalıdır.	Uluslararası	ilişkileri	Batı'nın	güç	ve	menfaat	temeli	yerine,	hak	ve	fazilet	üzerine	bina
etmek	 isteyen	 Türkiye'nin	 hakkı	 destekleyecek	 bir	 gücünün	 de	 olması	 gerektiğini	 hiç	 unutmamalıdır.
Onun	için	2024	yılına	kadar	Rusya'da	iktidarı	garantileyen	Putin'e,	2023'e	kadar	koalisyonsuz	tek	parça
ve	milli	 iradeye	yaslanmış	bir	Türkiye	 ile	karşılık	verilmesi	gerekir.	Bu	yolu	kim	tıkarsa,	kimler	tıkamak
isterse,	hangi	bahaneye	 sarılırsa	 sarılsın	Putin'in	 ve	Batı'nın	politikalarına	destek	vermeden	öte	bir	 şey
yapmış	olmayacaktır.

Şu	 ihtimali	 de	 tarihe	 bir	 not	 olarak	 düşelim.	 Kim	 bilir	 belki	 de	 Kırım,	 Rusya	 Federasyonu'ndaki
kardeşlerinin	yanına	alınmakla	muhtemel	bir	Türk	baharı	sonucu	daha	erken	bir	zamanda	Çeçenistan'dan
Başkurdistan'a	kadar	Rus	Mektebi	Harbiye’sinde	talim	eden	ve	sırasını	bekleyen	cumhuriyetlerle	birlikte
makûs	talihinin	döndüğüne	şahit	olma	fırsatını	yakalamıştır.



AYASOFYA	VE	ÇATLAK	SESLER

26	Mart	2014

Büyük	Osmanlı	Padişahı	Fatih	Sultan	Mehmed’in	hem	fetih	sembolü	hem	de	vakfiyesi	olan	ve	yaklaşık	500
sene	 İslâm’ın	 İstanbul’daki	 en	mutena	 ibadetgâhı	 olarak	 kabul	 edilen	 Ayasofya'nın	 müzeye	 çevrilmesi,
Âlem-i	İslâm’ı	mahzun,	Hıristiyanları	memnun	ve	ümitvar	etmiştir.

Artık	bu	garabete	bir	 son	vermenin	vakti	 teehhür	edilemeyecek	 şekilde	gelmiştir.	Zira	bu	açık	 yara	bir
takım	haşeratı	kendine	çekmekte	ve	mikrop	kapmasına	yol	açmaktadır.	Nitekim	Devletimizin	 istiklâliyet
ve	hükümranlık	hakkını	hiçe	sayan	bazı	karasineklerin	vızıltıları	 şimdiden	duyulmaya	başlamıştır.	Fener
Rum	 Patriği	 Bartholomeos,	 İstanbul’daki	 Ayasofya	 Müzesi’nin	 camiye	 çevrilmesine	 ilişkin	 taleplerin
artmasından	 rahatsızlık	 duyduklarını	 belirterek	 Hristiyan	 dünyasının	 böyle	 bir	 durumda	 tek	 vücut
olacağını	söylemekten	çekinmemiştir.

Liberation	Gazetesi	(Fransa)	25	Mart	2014	tarihli	nüshasında	Ayasofya’nın	cami	olmasını	sadece	“radikal
dinci	 ve	 aşırı	 milliyetçilerin”	 istediğini	 iddia	 ederek	 müze	 halinin	 devamını	 savunmuştur.	 Sözü	 fazla
uzatmaya	 gerek	 yok.	 Ayasofya’nın	 tekrar	 cami	 olarak	 hizmet	 vermesine	 bu	 ülkede	 gayrı	 Müslim
radikallerden	başka	kimse	karşı	çıkmaz.	Çıkma	ihtimali	olan	sairler	de	küsurattan	öteye	geçmez.

Başta	 Bartholomeos	 olmak	 üzere	 Ayasofya	 kampanyaları	 düzenleyenlerin	 önce	 şu	 soruya	 bir	 cevap
vermesi	beklenir.

İslâm’ın	fethettiği	topraklarda	1400	seneden	beri	Yahudi	ve	Hıristiyan	mâbetleri	ve	hatta	cemaatleri	var
olagelirken	 neden	 500	 sene	 önce	 bir	 İslâm	 ülkesi	 olan	 İspanya’da	 tek	 bir	 cami	 yok?	Daha	 düne	 kadar
camileri,	medreseleri	ve	bilumum	vakıf	eserleriyle	Balkanları	dolduran	Müslümanlara	ne	oldu?	Ne	onlara
ne	ibadethanelerine	ve	hatta	ne	de	mezar	taşlarına	tahammül	edilemedi!

“Havf	 ve	 zaaf,	 tesiratı	 hariciyeyi	 teşci	 eder,	 tevkif	 etmez!”	 diyen	 Bediüzzaman’ın	Menderes’e	 tavsiyesi
şimdi	 bir	 vasiyet	 olarak	 duruyor.	 Korku	 ve	 zaaf	 emaresi,	 harici	 güçleri	 sadece	 cesaretlendirir.	 Artık	 bu
mesele	hallolunmalıdır.



2014	MAHALLİ	İDARE	SEÇİMLERİNİN	ARDINDAN...

15.04.2014

08	 Mart	 tarihli	 “Seçimlere	 Akademik	 Bir	 Bakış”	 başlıklı	 değerlendirmemizde	 Türkiye’nin	 peş	 peşe
yapılacak	üç	önemli	seçimin	sathı	mailine	girdiğini,	AK	Parti’yi	sandıkta	mağlup	edemeyenlerin	türlü-çeşit
hilelere	başvurabileceğini	 fakat	sonucun	değişmeyeceğini	ve	AK	Parti	 ile	yakalanan	 istikrarın	Türkiye’yi
2023’e	taşıyacağını	ifade	etmiştik.

Seçimlerden	 ilki	 30	 Mart	 2014	 Pazar	 günü	 yapıldı.	 Yüksek	 Seçim	 Kurulu	 henüz	 resmî	 sonuçları
açıklamamakla	 birlikte	 Anadolu	 Ajansı’nın	 verilerine	 göre	 AK	 Parti	 geçerli	 oyların	 %45,6’sını,	 CHP
%27,8’ini,	 MHP	 %15,2’sini	 ve	 BDP-HDP	 ortaklığı	 %6,1’ini	 almıştır.	 Genel	 seçim	 havasında	 geçen	 bu
mahalli	seçimler	AK	Parti’nin	zaferi	ile	sonuçlanmıştır.

Bunun	böyle	olacağı	sadece	“dünyanın	kendi	etrafında	döndüğünü	sanan,	özüne	ve	köküne	yabancılaşmış,
mahalli	idare	ve	iradeyi	çöp	toplamaya	indirgeyerek	avunan”	bildik	bazı	tiplerin	meçhulü	olmuştur.

Şimdi	 daha	 önemli	 bir	 seçim	 ufukta	 arz-ı	 endam	 etmektedir.	 Cumhurbaşkanlığı	 seçimi.	 YSK,
Cumhurbaşkanlığı	 seçiminin	 ilk	 turunun	 10	 Ağustos,	 ikinci	 turunun	 ise	 24	 Ağustos’ta	 yapılacağını
duyurdu.	 Şimdi	 bütün	 dikkatler	 yeni	 cumhurbaşkanının	 kim	 olacağı	 sorusuna	 odaklanmış	 durumdadır.
Cumhurbaşkanının	 kim	 olacağı	 yine	 halkın	 ekserinin	 malumudur.	 Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan
Cumhurbaşkanı,	 Abdullah	 Gül	 ise	 Başbakan	 olarak	 ülkenin	 tepe	 yönetiminde	 makam	 değişimi
yapacaklardır.	 Türkiye	 bu	 ikili	 ile	 2023	 yılı	 hedeflerini	 gerçekleştirmeye	 çalışacaktır.	 Halkın	 zihnindeki
istikrar	denklemi	budur.	Bu	kanaat,	seçimlerin	üçüncü	önemli	adımı	olan	genel	seçimlerle	ilgili	ipuçlarını
da	vermektedir.	Bu	gidişin	kazananı	Türkiye’dir	ve	“Gelecek	yakındır.”



PUTİN,	SOLJENİTSİN’İN	RUSYA	PROJESİNİ	UYGULAMAK	İSTİYOR!

17.04.2014

Önce	 Soljenitsin’i	 kısaca	 tanıyalım.	 Aleksandr	 İsayeviç	 Soljenitsin	 1918	 yılında	 Kabardino-Balkar	 ve
Karaçay-Çerkesya	arasında	bir	şehir	olan	Kislovodsk'ta	doğdu.	"İvan	Denisoviç'in	Hayatında	Bir	Gün"	ve
"Gulag	Takımadaları"	gibi	birçok	esere	imza	atan	Soljenitsin,	1970	yılında	Nobel	Edebiyat	Ödülü’ne	layık
görüldü.	 Josef	 Stalin	 hakkındaki	 tenkitleri	 sebebiyle	 hayatının	 önemli	 bir	 kısmını	 sürgün	 ve	 hapiste
geçiren	Soljenitsin,	Nikita	Kruşçev	döneminde	yaşadığı	rahatlığı	Brejnev	döneminde	tekrar	kaybetmiş	ve
1976'da	ABD'ye	yerleşmiştir.	2007	yılında	Rusya	devlet	başkanı	Vladimir	Putin	tarafından	ödüllendirilen
Soljenitsin	2008	yılında	Moskova’da	ölmüştür.

Soljenitsin’i	konumuz	açısından	öne	çıkaran	husus	ise,	SSCB’nin	dağılma	arifesinde	Gorbaçov’a	önerdiği
“SSCB’nin	 kontrollü	 dağılması”	 olarak	 tanımlanan	 Rusya’yı	 kurtarma	 planıdır.	 18	 Eylül	 1990	 yılında
Moskova’da	 yayımlanan	 Literaturnaya	 Gazeta’daki	 makalesinde	 Soljenitsin,	 kanlı	 ve	 savaşa	 dayalı	 bir
dağılma	 tehlikesinin	 Rusya’yı	 Knezliğe	 çekeceği	 tehdidine	 karşı	 şöyle	 demektedir.	 “Mademki	 Sovyet
Sosyalist	Cumhuriyetler	Birliği	bölünerek	çökmeye	mahkumdur,	madem	ki	başka	çaresi	yoktur,	o	zaman
kafamızı	boşuna	yormayalım.	Önemli	olan	bu	bölünmenin	faturasını	asgariye	indirmektir.	İşte	kanaatimce
şunu	 derhal,	 çekinmeden	 ilan	 etmeliyiz.	 Üç	 Baltık	 cumhuriyeti,	 üç	 Kafkasya	 cumhuriyeti,	 dört	 Asya
cumhuriyeti	ve	Moldavya,	evet	bu	11	cumhuriyet	kesin	olarak	ayrılacaklardır.	Kazaklar	da	yoğun	olarak
yaşadıkları	bölge	sınırları	 içinde	isterlerse	ayrılabilirler.	Ve	yalnız	bu	12	cumhuriyet	dışında	kalan	arazi,
işte	asıl	Rus	toprakları	(Rus	kelimesi	yüzyıllar	boyu	Ukraynalılar,	Ruslar	ve	Beyaz	Rusların	ortak	adıydı)
ki,	 18.	 Yüzyıldan	başlayarak	Rusya	diye	 tesmiye	 olunmuştur.	Şimdiyse	Rusya	Birliği	 demek	daha	doğru
olacaktır.[3]”

Görüldüğü	 üzere	 Soljenitsin	 bugünkü	 Rusya	 Federasyonu’nu,	 Belarus	 ve	 Ukrayna	 ve	 Kazakistan’ın
Rusların	 yoğun	olduğu	bölgelerini	 birlikte	 ve	bir	 devlet	 çatısı	 altında	düşünmektedir.	Ayrılma	 sürecinin
behemehal	uygulanmasını,	hatta	bu	12’liden	ayrılmak	istemeyenlerin	de	zorla	ayrılmasını	tavsiye	ederken
dikkate	aldığı	husus,	kan	ve	şiddetin	SSCB’yi	atomize	etmesini	engellemek	ve	kontrollü	şekilde	Rusya’nın
varlığını	garantiye	almaktır.

Nitekim	 bu	 plân	 Ukrayna	 ve	 Belarus	 hariç	 aynen	 uygulanmış	 ve	 Rusya,	 Türk	 ve	 Müslüman	 halkların
kaynakları	üzerinde	yeniden	canlanma	 fırsatını	 elde	etmiştir.	Ayrılma	 sürecini	biraz	da	ABD	ve	Batı’nın
desteğiyle	 uygulamaya	 koyan	 Gorbaçov,	 Soljenitsin’in	 peşinden	 ABD’ye	 göç	 etmiştir.	 Bu	 ayrılmada
taşıyamayacaklarını	 bildikleri	 altı	 Müslüman	 cumhuriyet	 dışında	 diğer	 Türk	 ve	 Müslüman	 unsurlara
kapılar	 sıkıca	 kapatılmıştır.	 Nitekim	 Çeçenistan,	 Dağıstan,	 Tataristan,	 Başkurdistan	 ve	 Yâkutistan’ın
ayrılma	 talepleri	 sadece	 Rusya’da	 değil	 Batı’da	 da	 telaşa	 sebep	 olmuştur.	 Batı	 Türkiye’nin	 güçlenme
ihtimaline	karşı	ağırlığını	Ruslardan	yana	koymuştur.	Daha	sonra	Çeçenistan’da	yaşananlar,	Federasyon
içine	alınan	ilk	beşliyi	nasıl	ikna	edeceklerinin	bir	numunesi	mahiyetini	taşıyordu.

Günümüze	gelecek	olursak,	mart	ayında	Kırım’ın	Rusya	 tarafından	 ilhakı	Putin’in	Soljenitsin	 tarafından
önerilen	 dağılma	 plânını	 uygulamaya	 koyduğunu	 açıkça	 göstermektedir.	 Ukrayna	 ve	 Belarus	 hakkında
Soljenitsin	 şu	 ifadeleri	 Putin’in	 stratejisinin	 ipuçlarını	 vermesi	 bakımından	manidardır;	 “Rus	 toprağının
göbeği	Kiev’dir.	Ve	biz	hepimiz	aziz	Kiev’in	bağrından	çıkmışızdır.	Hıristiyanlık	ışığı	da	oradan	doğmuştur.
Yüzyıllar	boyunca	aynı	siyasi	çerçeve	içinde	aynı	kültürü,	aynı	dini	ve	idealleri	paylaşmışızdır.”

Özetleyecek	 olursak,	 ABD’nin	 her	 dara	 düştüğünde	 elinden	 tuttuğu	 Rusya,	 Dünya’ya	 şu	 mesajı
vermektedir.	“Mesele	Kırım	veya	Ukrayna’nın	doğusu	değildir.	Hâlâ	anlamadınız	mı?”



AVRASYA	EKONOMİK	BİRLİĞİ	VE	SOLJENİTSİN'İN	TAVSİYELERİ

12.05.2014

Rusya	Federasyonu,	Kazakistan	ve	Belarus‘un	bir	araya	gelerek	oluşturdukları	Avrasya	Ekonomik	Birliği
Kırım'ın	 ilhakından	ve	Ukrayna'nın	gündeme	alınmasından	sonraki	üçüncü	adımı	 teşkil	ediyor.	17	Nisan
2014	 tarihli	 değerlendirmemizde	 Soljenitsin'in	 "Rusya'yı	 kurtarma”	 projesinin	 hayata	 geçirilmesi
için	Putin'in	tarihi	bir	fırsat	yakaladığı	inancında	olduğunu	ifade	etmiştik.	Soljenitsin	Osmanlı	Devleti	gibi
savaşarak	 dağılan	 bir	 Sovyet	 imparatorluğunun	 payına	 ancak	 Moskova-Petersburg	 hattında	 bir	 knezlik
düşeceğini	 gördüğü	 için,	 "kontrollü	 bir	 dağılma"	 planı	 uygulamasından	 bahsederek	 bugünkü	 Rusya
Federasyonu'na	 ilave	olarak	Ukrayna,	Belarus	ve	Kazakistan'ın	Rus	yoğun	kesimlerini	 içerde	tutacak	ve
bunun	dışında	olanlar	eğer	ayrılmak	istemese	de	zorla	ayıracak	bir	plânda	ısrar	etmişti.

Böylece	 parçalanmanın	 faturası	 asgariye	 inecek	 ve	 kar	 azami	 olacaktı.	 Ancak	 bu	 plan	 uygulanırken
Ukrayna,	Belarus	ve	Kazakistan'ın	Rus	yoğun	kesimi	Rusya	Federasyonu'nun	dışında	kaldı	ve	zaten	böyle
bir	 kontrollü	 dağılmada	 kendisine	 âzamî	 yardım	 eden	 başta	 ABD	 ve	 Avrupa'ya	 da	 pek	 itiraz	 edemezdi.
Çünkü	 kontrolsüz	 dağılma	 mevcut	 altı	 Müslüman	 cumhuriyete	 18	 özerk	 cumhuriyet	 ve	 sayısı	 belirsiz
rayon,	kray,	bölge	ve	topluluğu	da	dahil	edecek,	Rusya	Knezliğe	dönüşecekti!

Ancak	 şimdi	 devir	 değişti.	 Avrupa'nın	 iflah	 olamayacağı	 anlaşıldı.	 Merasim	 bandosundan	 öte	 ciddi
savaşacak	 gücü	 olmadığı,	 enerjide	 Rusya'nın	 eline	 baktığı,	 teknoloji	 üretmede	 geriye	 düştüğü,
hatıralarıyla	avunan	 "zengin	 ihtiyar"	pozisyonuna	girdiği,	gücün,	enerjinin,	 iktisadiyatın	Asya'ya	kaydığı
daha	 ayan	 beyan	 görünür	 oldu.	 Avrupa'da	 Rusya'ya	 karşı	 ikircikli	 tavırlar,	 Ukrayna'yı	 kışkırtıp	 ABD'nin
müdahil	olmasını	beklemeler,	NATO	göreve	davetle	birlikte,	kendi	sorumlulukları	hususunda	biz	ambulans
göndeririz	 politikaları	 Rusya'yı	 cesaretlendirdi.	 Kırım'la	 yapılan	 yoklama	 yolun	 açık	 olduğunu	 gösterdi.
Yaklaşık	 15	 yıldır	 Rusya'yı	 demir	 yumrukla	 yöneten	 Putin	 Ukrayna’yı	 askeri	 olarak,	 Belarus	 ve
Kazakistan'ı	 da	 iktisadi	 olarak	 içine	 alma	 politikasını	 uygulamaya	 başladı.	 Şartlar	 ne	 gösterir	 bilinmez
ama,	vakti	saati	gelince	Belarus	ve	Kazakistan	için	de	askeri	metotlar	devreye	girebilir.	Putin	2007	yılında
boşuna	mı	Soljenitsin'e	madalya	takıp	onu	taltif	etti!



DİYARBAKIR'DA	PKK'YA	İLK	CİDDİ	MEYDAN	OKUMA:	KAHRAMAN	ANALAR

01.06.2014

Diyarbakır'da	 "Pikniğe	 götürme"	 bahanesi	 ile	 23	 Nisan'da	 dağa	 kaçırılan	 lise	 talebelerinin	 anaları
Diyarbakır	Belediyesi	önünde	oturma	eylemi	başlattılar	ve	PKK'dan	çocuklarını	geri	getirmesini	istediler.
PKK'dan	 aldıkları	 cevap	 "özel	 harp",	 "provokatör"	 gibi	 zırvalamalar	 oldu.	 Nihayet	 erkeklerin
gösteremediği	 cesareti	 Diyarbakır'ın	 kahraman	 anaları	 gösterdi.	 Şimdi	 önden	 gidemeyen	 erkeklerin,
STK'ların,	 esnaf	 ve	 diğer	 meslek	 kuruluşlarının	 hiç	 olmazsa	 bu	 anaları	 yalnız	 bırakmamaları	 ve
desteklemeleri	gerekir.	Başlarına	ve	milletin	başına	bela	olan,	huzurdan	huzursuz,	sükundan	rahatsız,	"ya
rüşveti	mutlak	 ya	 istibdadı	mutlak"	 tan	 başka	 dilden	 anlamayan	 bu	 şer	 şebekelerinden	 kurtulmak	 için
Diyarbakır’ın	kahraman	anaları	"surda	bir	gedik"	açtılar.	Gerisini	getirmek	için	başta	Kürtler	olmak	üzere
herkesin	bu	analara	destek	vermesi	gerekiyor.



KIBRIS'TA	BAYRAK	İNDİREN	RUM	VE	DİYARBAKIR'DA	BAYRAK	İNDİREN
TERÖRİST

11.06.2014

Diyarbakır’da	 İkinci	 Hava	 Kuvvet	 Komutanlığının	 sorumluluk	 sahası	 içinde	 üstelik	 dikenli	 telle	 çevrili
duvarı	aşarak	bir	teröristin	direğe	tırmanarak	istiklâliyetimizin	sembolü	olan	Bayrağı	indirmesi	çok	büyük
bir	öfkeye	sebep	oldu.	Yıllar	önce	Kıbrıs'ta	Türk	Bayrağını	gönderden	indirmeyi	kafasına	koyan	kafasız	bir
Rum	bu	fiilin	bedelini	kafasıyla	ödemişti	ve	millete	"Ohh!"	dedirtmişti.	Diyarbakır'da	Rum	kafalı	teröristin
beyinsiz	başını	kurşuna	uzatması	karşısında	askeri	sahanın	sorumluları	belki	bazı	gerekçelere	dayanarak
o	 kafayı	 dağıtmadılar	 ama	 bayrak	 direğine	 tırmanan	 o	 kol	 ve	 bacakları	 kırabilirlerdi.	 Bayrağı	 korumak
onların	 vazifesiydi.	 Milletin	 huzur	 ve	 sükûnu	 için	 katlanılan	 bu	 süreci	 zillete	 dönüştürmek	 isteyenlere
fırsat	 vermemeleri	 gerekirdi.	 Neticede	 gönderden	 Bayrak	 indirilmiştir!	 Bunun	 sorumluları	 da
makamlarından	 indirilmelidirler.	 Bayrağı	 indiren	 aşağılık	maşa	 ve	 terörist	 de	 en	 kısa	 sürede	 yakalanıp
cezalandırılmalıdır.

Bilmem	kaçıncı	defa	sokakları	yangın	yerine	çeviren,	yakıp,	yıkan	teröristleri	Devletin	sorumlu	birimleri
neden	 yakalayıp	 cezasını	 vermezler?	 Eğer	 bu	 yapılacak	 olsa	meydanda	 kiralık	 eylemciler,	 terör	 başına
ikramiye	 alan	 teröristler	 ve	 yıkım	 çeteleri	 kalmazdı.	 Türkiye'nin	 her	 yeri	 ve	 özellikle	 Kürtlerin	 yoğun
olarak	 yaşadığı	 yerlerin	 bu	 terörist	 bozuntularına	 bırakılmaması	 gerekir.	 Terör	 yapan	 da	 teşvik	 eden,
azmettiren	ve	yaptıran	da	bu	suçun	ortakları	olarak	halktan,	sivil	toplum	kuruluşlarından	ve	özellikle	de
bu	işle	sorumlu	olanlardan	gerekli	karşılığı	görmelidir.

Seciyesi	 bozulmuş	 bu	 teröristlerin	 Kürtleri	 istismarına	 karşı	 herkes	 üzerinde	 düşeni	 yapmak
mecburiyetindedir.	Bu	mesuliyet	en	başta	o	bölgede	yaşayan	Kürtlere	düşer.	Başlarına	bela	olan	bu	şer
şebekelerinden	başka	şekilde	kurtulmaları	mümkün	değildir.	Bu	hususta	önden	gidemeyenler	hiç	olmazsa
çocukları	dağa	kaçırılan	analara	destek	olup	onları	takip	etsinler.



ÇATI	ADAYIN	DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

16.06.2014

CHP	ve	MHP	sonunda	cumhurbaşkanlığı	 için	 “çatı	 aday"	konusunda	anlaştılar.	Müşterek	aday	Prof.	Dr.
Ekmeleddin	 İhsanoğlu.	 Aday	 gerçekten	 isabetli	 seçilmiş	 ve	 çok	 değerli	 bir	 insan.	 Fakat	 Recep	 Tayyip
Erdoğan	 gibi	 12	 yıldır	 hiç	 seçim	 kaybetmeden	 iktidarda	 kalan	 ve	 ilk	 turda	 seçilmesi	 kesin	 olan	 bir
siyasetçi	karşısında	Ekmeleddin	Beyin	yapabileceği	fazla	bir	şey	yok.

Ancak	 Ekmeleddin	 Bey	 2015'te	 yapılacak	 genel	 seçimlerde	 eğer	 CHP	 ve	MHP'nin	 birleşmesi	 ile	 "Milli
Cumhuriyet	Partisi"	kurulursa	onun	genel	başkanı	olarak	iktidara	talip	olabilir.	Zaten	Türkiye'nin	sonunda
varacağı	yer	ABD'de	olduğu	gibi	birbirinden	çok	da	farklı	olmayan	iki	partili	bir	yapı	olacaktır.



RECEP	TAYYİP	ERDOĞAN’IN	CUMHURBAŞKANI	SEÇİLMESİ	BİR	DÖNÜM
NOKTASI	OLACAKTIR

02.07.2014

10	 Ağustos	 2014	 Pazar	 akşamı	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ın	 ilk	 turda	 cumhurbaşkanı	 olarak	 seçildiği	 ilan
edilecek.	Bu	genel	bir	kabul.	Peki,	bu	ne	manaya	geliyor?	Osmanlı	Devleti’nin	sekerat	seslerinden	bir	asır
sonra	özellikle	Batı	artık	istikrarını	bozamayacağı	bir	Türkiye	ile	karşı	karşıya	gelecek.	Türkiye	en	az	10
yıllık	 bir	 istikrar	 ve	 büyüme	 hakkını	 garanti	 etmiş	 olacak.	 Bu	 durum	 Japonların	 2.	 Dünya	 Harbinden
sonraki	büyüme	dönemi	gibi	Türkiye’yi	Dünya	zirvesine	taşıyan	bir	tırmanış	fırsatı	verecek.

Bunun	 için	AK	Parti’nin	başına	Abdullah	Gül’ün	geçmesi	gerekir.	Bunun	dışındaki	alternatifler	açık-gizli
itirazları	içinde	barındıracaktır.	Kurucu	üçlünün	ittifakı	mutlaka	devam	etmelidir.	Türkiye’nin	uzun	vadeli
stratejisi	başkanlık	sistemi	olmalı,	koalisyon	ihtimali	kesinlikle	sıfıra	indirilmelidir.	Ülke	yönetiminde	aşırı
merkezi	yapı	yumuşatılmalı	ancak	idari	adem-i	merkeziyetten	taviz	verilmemeli,	siyasi	ademi	merkeziyetin
"tavaif-i	mülûk"	kapısını	 açan	bir	 siyasi	 intihar	olduğu	unutulmamalı,	 valiler	mutlaka	Devlet	Başkanının
ataması	ile	gelmelidir.

Mahalli	idarelerde	iki	başlı	yapıya	son	verilmeli,	özel	idarelerle	belediyeler	birleştirilmelidir.	Nüfus	kriteri
kademeli	 olarak	 geriye	 çekilmeli	 ve	 mahalli	 idare	 olarak	 sadece	 belediyeler	 bulunmalıdır.	 Tüm	 bunları
yapmak	için	de	sadece	genel	çerçeveyi	belirleyecek	kısa	ve	özlü	bir	anayasanın	milli	iradenin	taleplerine
uygun	olarak	yapılması	gerekir.



İSLÂM	İŞBİRLİĞİ	TEŞKİLATI	HENÜZ	KOZASINDAN	ÇIKAMADI

04.07.2014

İslâm	 Dünyasının	 mevcut	 hali	 pür	 melali	 öncelikle	 tüm	 İslâm	 ülkelerinin	 üyesi	 olduğu	 İslâm	 İşbirliği
Teşkilatını	 (İİT)	 harekete	 geçirmesi	 gerekirken	maalesef	 esâmesi	 dahi	 okunmuyor.	 Peki,	 bu	 teşkilat	 ne
yapar,	neye	yarar?

Tarihçesine	baktığımızda	İİT’nin	temelleri	1969	yılında	Mescid-i	Aksa’ya	Yahudilerce	yapılan	kundaklama
ve	yakma	teşebbüsüne	karşılık	olarak	Fas’ın	başkenti	Rabat’ta	atılmıştır.	Teşkilatın	merkezi	Arabistan’ın
Cidde	 şehrinde	 olup,	 halen	 57	 üyesi	 bulunmaktadır.	 İslâm	 Konferansı	 ismi	 2011	 yılında	 İslâm	 İşbirliği
Teşkilatı	 (İİT)	 olarak	 değiştirilmiştir.	 Birleşmiş	 Milletler’den	 sonra	 en	 fazla	 üyeye	 sahip	 uluslararası
teşkilat	olma	niteliğine	sahip	olan	İİT’nin	5	tanede	gözlemci	statüde	üyesi	bulunmaktadır.

İİT’nin	 teşkilat	 yapısında	 üç	 yılda	 bir	 devlet	 başkanları	 zirvesi	 ve	 her	 yıl	 toplanan	 dışişleri	 bakanları
konferansı	 yanında	 bu	 iki	 organın	 kararlarının	 uygulanması	 ile	 görevlendirilen	 Daimî	 Sekretarya
bulunmaktadır.	 2004	 yılına	 kadar	 atama	 ile	 gelen	 genel	 sekreterler	 Türkiye’nin	 devreye	 girmesi	 ve
Ekmeleddin	 İhsanoğlu’nun	 seçilmesi	 ile	 daha	 demokratik	 bir	 yapıya	 kavuşmuştur.	 İki	 dönem	 Genel
Sekreterlik	 yapan	 Ekmeleddin	 İhsanoğlu’ndan	 beklentiler	 hayli	 yüksekti,	 ancak	 beklenilen	 dönüşüm	 ve
dünya	siyasetine	ağırlığını	koyma	bir	türlü	gerçekleşemedi.

Şu	 anda	 Irak	 ve	 Suriye’de	muhtemelen	 beynelmilel	 güç	 odaklarının	 güdümünde	 olan	 birtakım	 örgütler
“Hilafet”	 kavramını	 öcü	 göstermenin	 malzemesini	 üretmekle	 meşguller.	 Daha	 önce	 de	 “Fundamental
İslâm,	Siyasal	İslâm,	İslâmî	Terör”	gibi	İslâm	kelimesinin	baş	ve	sonuna	ekler	koyarak	ötekileştirme,	kendi
açılarından	 “safları	 sıkı	 tutma”	 ve	 her	 pis	 işlerini	 meşrulaştırmada	 İslâm’ı	 bir	 tehdit	 unsuru	 gibi
kullanmada	 bir	 beis	 görmediler.	 Şimdi	 de	 “kelle	 koparan,	 ciğer	 dişleyen”	 kesimler	 üzerinden	 “hilafet”
kavramını	değersizleştirme	ve	İslâm’la	korkutma	politikalarına	malzeme	yapmak	istiyorlar.

Tüm	 bu	 teşebbüslere	 karşı	 birinci	 muhatap	 olması	 gereken	 İİT	 maalesef	 ortada	 görünmüyor.
Bölgemizdeki	 fitne	 ateşini	 söndürmek	 için	 harekete	 geçmiyor.	 Hilafeti	 gündemine	 alacak	 cesareti
gösteremiyor.	Hilafetin	yeniden	yapılandırılması	hususunda	Bediüzzaman’ın	teklif	ettiği	modelin	belki	de
farkında	bile	değil.

Bu	 konuyu	 başka	 bir	 zaman	 detaylandırmak	 kaydıyla	 İTT’den	 bir	 beklentimi	 ve	 talebimi	 de	 Dışişleri
Bakanlığına	 iletmek	 isterim.	 İİT’nin	 resmi	dilleri	 İngilizce,	Fransızca	ve	Arapça	 ile	 sınırlı	 tutulmaktadır.
Web	 sayfası	 da	 bu	 üç	 dille	 yayımlanmaktadır.	 Ben	 bu	 durumu	 Ekmeleddin	 İhsanoğlu’nun	 Genel
Sekreterliği	döneminde	kendisine	yazarak	“Eğer	Türkçe	kendi	döneminde	resmi	diller	arasına	girmezse,
bundan	sonra	gelenlerden	bunu	beklemenin	daha	kolay	olmayacağını”	söyledim	ama	maalesef	bir	sonuç
alamadım.	Aradan	yıllar	geçti,	değişen	bir	şey	olmadı.

Hale	 bakın	 ki	 Arapça'yı	 hariç	 tutarsak	 İslâm	 ülkelerinin	 resmi	 dilleri	 İngilizce-Fransızca!	 Türkçe	 yok,
Farsça	 yok!	 Pakistan’dan	 Endonezya’ya	 hiçbir	 İslâm	 ülkesinin	 dili	 yok!	 Daha	 web	 sayfasında	 bile	 dili
olmayan	İslâm	ülkeleri	acaba	nasıl	iletişim	kuracak,	nasıl	konuşacak,	nasıl	anlaşacaklar?	Tebelbülü	akvam
neden	Brüksel’de	muarefeye	dönüşür	de	Babil’de	tenaküre	sapar?

Türk	Dünyası	 zirvesinde	Türk	 liderlerin	“Rusça”	konuşarak	anlaşması	garabeti,	meğer	 İTT’de	başka	bir
şekilde	tekrarlanıyormuş!

Hariciyeden	ricamız	İTT’nin	resmi	dilleri	arasına	Türkçe'nin	koydurulması	için	harekete	geçmesidir.



BAYRAM	TATİLLERİ	ÜZERİNE

30.07.2014

Türkiye'de	 halkı	 yediden	 yetmişe	 harekete	 geçiren	 ve	 tüm	 memleket	 sathında	 coşku	 ve	 sevinçle
karşılanan	 iki	 bayram	 vardır.	 Bunlar	 Ramazan	 ve	 Kurban	 bayramlarıdır.	 Bunun	 dışında	 adına	 "milli
bayram"	denen	fakat	halk	arasında	"talebe	bayramı"	olarak	da	anılan	ve	bürokrasi	ile	sınırlı	bir	iştirakin
olduğu	 günler	 de	 bayram	 olarak	 resmî	 tatil	 günleri	 içinde	 yer	 alır,	 fakat	 7'den	 70'e	 herkesi	 etkilemez.
Çünkü	 bunları	 bürokratlar	 icat	 etmiş	 ve	 halkın	 da	 kabul	 etmesini	 buyurmuştur.	 Hele	 bunlar	 içinde	 27
Mayıs	gibi	“başbakan	asma	bayramları[4]”	milli	bayram	algısı	üzerine	tüy	dikmiştir!

Ne	 zaman	 Kurban	 veya	 Ramazan	 Bayramı	 yaklaşsa	 bayramın	 kaç	 gün	 olacağı	 merakı	 başlar	 ve	 resmî
açıklama	gelinceye	kadar	müphemiyetinden	naşi	önünü	görememe	ve	plân	yapamama	devam	eder.	Dini
bayramların	 da	 bayram	 ilan	 edilen	 diğer	 günler	 gibi	 resmî	 tatil	 müddetleri	 belli	 olmasına	 rağmen	 bu
mesele	kapanmaz.	Çünkü	halk	Ramazan	ve	Kurban	bayramlarında	aile	büyüklerini,	akraba	ve	yakınlarını
ziyaret	için	yollara	düşer.	Yurt	içi	ve	yurt	dışı	hareketlilik	had	safhaya	çıkar.	Normal	vasıtalar	yetmez	olur,
ek	seferler	konulur,	hâsılı	bayram	havası	 tüm	ülkeyi	sarar.	Ancak	özellikle	üç	günlük	Ramazan	Bayramı
tatili	ve	dört	günlük	Kurban	Bayramı	tatili	halkın	bayramlaşmasına	yetmez.	Bu	sebeple	her	sene	Ramazan
ve	Kurban	Bayramı	tatilinin	kaç	gün	olacağı	cevabı	beklenen	bir	soru	olur	ve	meraka	dönüşür.

Peki,	 bu	 tatil	 düzenlemeleri	 ne	 zaman	 ve	 nasıl	 tanzim	 edilmiştir?	Halk	 bu	 tanzimin	 neresindedir?	 Tüm
bunların	 tekrar	 sorgulanmasına	 ihtiyaç	 vardır.	 Öncelikle	 1935	 yılına	 kadar	 Türkiye'de	 hafta	 sonu	 tatili
cuma	 günü	 yapılmaktaydı.	 "Türkün	 yüksek	 seviyesini	 ve	 terakki	 arzusunu	 dünyaya	 bildirmek,	 batı
medeniyeti	ile	bütünleşmek!"	(TBMM	Zabıt	Cerideleri,	C.3,	Devre:5,	İçtima	F)	gibi	bahanelerle	hafta	sonu
tatili	 Cuma'dan	 Pazar'a	 alınmış	 ve	 1935	 Tarihli	 ‘Ulusal	 Bayramlar	 ve	 Genel	 Tatiller	 Kanunu’	 ile	 de
uygulamaya	konulmuştur.	Aynı	kanun	içinde	milli	ve	dini	bayram	tefriki	ile	tatil	süreleri	belirlenmiştir.

Artık	 Türkiye'de	 resmi	 bayram	 ve	 tatillerin	 tekrar	 gözden	 geçirilmesi	 zamanı	 gelmiştir.	 Konu	 halkın
taleplerine	 uygun	 olarak	 yeniden	 ele	 alınmalıdır.	 Özellikle	 tüm	 ülkeyi	 harekete	 geçiren	 Kurban	 ve
Ramazan	Bayramı	 tatilleri	bir	haftaya	çıkarılmalıdır.	Eğer	bazıları	bunu	çok	buluyorsa	konu	halkoyu	 ile
belirlenebilir.	 Böylece	 hangi	 günlerin	 tatil	 olması	 gerektiğine	 de	 halk	 karar	 verebilir.	 Bu	 hususun	 bazı
‘halka	rağmen	halk	 için’cileri	panikleteceği	aşikardır.	Zira	onlara	göre	otoriter	dönemin	her	uygulaması
cumhuriyetin	 kazanımıdır,	 cumhur	 önemli	 değildir.	 Olması	 gereken	 ise,	 halk	 iradesinin	 askıya	 alındığı
döneme	ait	tüm	kararların	tekrar	halk	iradesine	sunulmasının	artık	bir	zaruret	olduğu	gerçeğidir.

Belirleyicilik	hakkı	milli	iradeye	aittir.



İSRAİL	VAHŞETİ	HÜMANİZMİN	CİLALARINI	DÖKTÜ

01.08.2014

İsrailli	 üç	 gencin	 12	 Haziran	 gecesi	 kaybolması	 ve	 daha	 sonra	 da	 cesetlerinin	 bir	 tarlada	 bulunması
bahanesi	 ile	 başlayan	 İsrail'in	 Gazze	 saldırısının	 bir	 vahşete	 dönüşmesi	 insan	 fıtratı	 taşıyan	 herkeste
büyük	bir	 infiale	yol	açtı.	Ramazan	ayını,	orucu	ve	bayramı	İslâm	âlemine	zehir	eden	İsrail	vahşeti	bazı
şeyleri	de	iyice	açığa	çıkardı	ve	anlaşılır	yaptı.

Birincisi,	 İslâm	 dünyasının	 hali	 hazır	 zaafını	 kullanarak	 hâmisiz	 kalan	 Filistin	 halkını	 İsrail'in	 ezmesi,
tehcir	veya	 tenkil	etmesidir.	 İsrail	ne	sulh	ne	barış	ve	ne	de	birlikte	yaşama	 taraftarıdır.	Hedefi	Filistin
halkını	yok	etmek	veya	köleleştirmektir.

İkincisi,	Müslümanların	 dini,	 siyasi,	 iktisadi	 ve	 sair	 ihtilafları,	 zaafları,	 otoriter	 rejimlerle	 yönetilmeleri;
kardeşlik	 ve	 ümmet	 olma	 şuurundan	 uzak	 olmaları	 bu	 tür	 zulüm	 ve	 baskılara	 davetiye	 çıkarmaktadır.
Dünyanın	 her	 yerinde	 Müslümanlar	 pervasızca	 öldürülmekte,	 sürülmekte,	 işkenceye	 tabi	 tutulmakta,
kaynakları	çalınmakta	veya	sömürülmektedir.

Üçüncüsü,	Hıristiyan	dünyasının	özellikle	başta	ABD	ve	AB	üyesi	ülkeler,	İsrail	vahşetini	büyük	bir	hazla
seyretmekte,	 tasvip	 etmekte,	 destek	 çıkmakta	 olup,	 Müslümanların	 hunharca	 öldürülmesinden	 hiç	 de
rahatsız	olmamaktadırlar.	Aynı	durum	Kosova'da,	Bosna'da,	Burma'da,	Çin'de	ve	daha	dünyanın	pek	çok
yerinde	de	yaşanmış	olup	sadece	İsrail'le	sınırlı	değildir.

Dördüncüsü,	Hristiyan-Yahudi	halitası	olan	Batı	medeniyetinin	en	önemli	iddiası	olan	"insan	onuru,	insan
hakları,	hayat	hakkı	gibi"	 ambalajlara	 sardığı	hümanizmin	 sadece	kendileri	 için	geçerli	 olduğu	bir	kere
daha	 ortaya	 çıkmıştır.	 Batı	 medeniyeti	 hakka	 değil,	 güce	 dayanmaktadır.	 Ana	 hedefi	 fazilet	 değil,
menfaattir.	 Irkçıdır	ve	hayatı	savaş	olarak	görür.	Zayıf	olanların	hakkı	yaşamak	değil,	doğal	seleksiyona
uğramaktır.

Ve	nihayet	Batı'nın	 suratına	geçirdiği	 "hümanizma"	maskesi	düşmüş,	makyajı	 dökülmüş	ve	gerçek	yüzü
herkesin	göreceği	şekilde	aşikâr	olmuştur.

Nasihat	yerine	musibeti	eğitim	aracı	olarak	seçmek	ne	acı!



YENİ	ASYA	‘YENİ	ASYA’DAN	NE	KADAR	UZAK?

04.08.2014

Gazeteler	 veya	 namı	 diğer	 ‘millet	 hatipleri’	 efkârı	 ammenin	 sesi	 oldukları	 müddetçe	 millet	 nezdinde
“iltifat,	marifete	tabidir”	hükmüne	uygun	bir	yer	ve	makam	edinirler.	 İltifat	 için	marifet,	marifet	 için	de
milletin	müşterek	sesini	anlama	feraseti	gerekir.

Gazeteler	siyasetin	dilini	kullanırlar	ve	halktan	 iktidar	 için	 talepte	bulunan	siyasi	parti	ve	 temsilcilerine
kendi	 siyasi	 eğilimlerine	 göre	 “yorum	 hürdür”	 anlayışıyla	 aracılık	 ederler.	 Basının	 edepli	 olması	 veya
edepsizliği,	 hele	hele	günümüzde	 “et	 ve	 şehvet	pazarlayışı”	paçavraların	gazete	adını	 kullanıyor	olması
başka	 bir	 bahistir	 ve	 bugünkü	 konumuzun	 dışındadır.	 Ana	 mesele	 gazetelerin	 siyasi	 pozisyonları	 ve
siyasetin	 dili	 olmadaki	 rolleridir.	 Bu	 hususta	 belki	 cumhuriyetle	 birlikte	 siyasi	 otoriteryenliğin	 tekeli
paralel	bir	basın	tekeli	de	doğurmuştu.	Mağrur	diktatörlerin	propagandacıları	mesabesindeki	basın,	halka
nefes	 aldırmayacak	 bir	 konum	 elde	 etmişti.	 Bu	 oligarşik	 yapı,	 demokrasi	 taleplerinin	 güçlenmesi	 ile
sadece	siyasette	değil,	basın	ve	genel	ifade	ile	medyada	da	gerilemeye	başladı	ve	bugünlere	gelindi.

Bu	 gazeteler	 içinde	 Yeni	 Asya’nın	 ayrı	 bir	 yeri	 vardır.	 1970’de	 yayın	 hayatına	 başladığında	 önemli	 bir
boşluğu	 doldurmuştu.	 İki	 kutuplu	 dünya	 ve	 onun	 mizanseni	 olan	 soğuk	 savaş	 yıllarında	 demokratlık
vurgusunu	 kuvvetlice	 yapan	 Yeni	 Asya,	 Bediüzzaman	 Said	 Nursi’nin	 demokrasi	 talebini	 şerh	 eden
“Asya'nın	 bahtının	miftahı	meşveret	 ve	 şûradır”	 vecizesi	 ile	 çok	 güzel	 bir	 yol	 haritası	 çiziyordu.	 Ancak
şûranın	 hakkını	 vermede	 zaman	 içinde	 bazı	 sıkıntılar	 yaşandı.	 Belki	 de	 bu,	 şûra	 kavramının	 tarzı
telakkisinden	 ileri	 geliyordu.	 Yeni	 Asya	 yöneticilerinin	 etkili	 kısmı	 edille-i	 şer’iyyenin	 ‘icmayı	 ümmet’
rüknünü	Bediüzzaman’ın	 tarif	 ettiği	 şekilde	anlamadılar.	Bu	 sebeple	demokratlık,	 bir	 takıntıya	dönüştü.
Sırf	 bu	 yüzden	 Turgut	 Özal’a	 muhalefet	 ettiler.	 Bugün	 de	 “irapta	 mahalli	 olmayan”	 vasat	 bir	 STK
cesametindeki	 bir	 partiyi	 güya	 “demokratlık”	 adına	 desteklemenin	 garip	 yükünü	 taşıma	 havariliğini
yapıyorlar.	Ne	ağır	bir	yük	ve	meşveret	ve	şûradan	ne	uzak	bir	tavır!

Asya’nın	miftahını	 açacak	anahtar	 (kelime)	 olan	 “şûra”	ancak	bu	kadar	 yanlış	 okunabilir.	Oysa	1970’de
Yeni	 Asya’nın	 parolası	 gibi	 her	 sayfasına	 çakılan	 “Asya'nın	 bahtının	 miftahı	 meşveret	 ve	 şûradır.”
vecizesini	Bediüzzaman,	Münazarat’ında	 tabiri	diğerle	Reçeteyi	Avam’ında	herkesin	anlayacağı	bir	dille
bir	 asır	 önce	 açıklamış	 ve	 bugün	 demokrasi	 mânasında	 olan	 ruh-u	 meşrutiyetin	 şeriattan	 olduğunu
söylemiştir.

Meşrutiyetin,	 hâkimiyet-i	 millet	 olduğunu,	 efkâr-ı	 âmmenin	 misâl-i	 mücessemi	 olan	 mebusânın	 hâkim
olması	şeklinde	açıklayarak	“Ve	emruhum	şûra	beynehum”	(Ve	işlerde	onlarla	istişare	et),	“Ve	şavirhum	fil
emr”	 (Onların	 işleri,	 aralarında	 yaptıkları	 istişare	 iledir)	 âyet-i	 kerîmelerinin	 tecellisi	 olarak	 görmüş	 ve
bunu	meşveret-i	şer’iyye	olarak	tanımlamış,	İslâmiyet’in	bahtını,	Asya’nın	talihini	açacağını	söylemiştir.

“Zaman-ı	meşrutiyetin	zembereği,	ruhu,	kuvveti,	hâkimi,	ağası	haktır,	akıldır,	mârifettir,	kanundur,	efkâr-ı
âmmedir.	 İcmâ-ı	ümmet,	şeriatta	bir	delil-i	yakînîdir.	Rey-i	cumhur,	şeriatta	bir	esastır.	Meyelân-ı	amme
şeriatta	 muteber	 ve	 muhteremdir.”	 Diyerek	 bugünkü	 mânâda	 milli	 iradenin	 edille-i	 şer’iyyede	 icmâ-ı
ümmete	tekabül	ettiğinin	dikkate	alınması	gerektiğini	belirtmiştir.

Eğer	Yeni	Asya,	Bediüzzaman’ın	"meşveret	ve	şûrayı	milli	 irade	 ile	 telifini"	doğru	anlasaydı	bahtı	kapalı
eski	 Asya’da	 takılmaz,	 bahtı	 açık	 yeni	 Asya’dan	 da	 bu	 kadar	 uzak	 düşmezdi.	 Bir	 düşünce	 kapısı	 açar
mülahazası	 ile	 yaptığım	 bu	 tarize	 cevap	 alacağımı	 sanmıyorum	 ama	 Yeni	 Asya’da	 meşveret	 analizleri
yapanların	belki	bu	konuda	bir	açıklaması	olabilir.



ABD’DE	KÂĞIT	ÜSTÜNDE	KALDIRILAN	IRKÇILIK	SOKAKTA	YAŞAMAYA	DEVAM
EDİYOR

10.08.2014

“ABD'nin	 Missouri	 eyaletine	 bağlı	 St.	 Louis	 kentinde	 geçen	 hafta	 bir	 polis	 tarafından	 hırsızlık	 yaptığı
iddiası	ile	öldürülen	18	yaşındaki	siyahî	genç	Michael	Brown'ın	cesedinde	yapılan	otopside	ikisi	kafasında
olmak	üzere	altı	kurşun	izine	rastlandı.	Şehirde	gösterilerin	yatıştırılamaması	sebebiyle	Missouri	Valisi	Jay
Nixon,	Ferguson	kentine	Milli	Muhafız	birliği	konuşlandırılması	için	talimat	verdi.”

Televizyon	ve	gazete	haberleri	özetle	silahsız	ve	18	yaşında	bir	zenciyi	beyaz	bir	polisin	en	az	6	kurşunla
vurup	 öldürdüğünü	 ortaya	 koyuyor.	 Halk	 galeyana	 geliyor	 ve	 daha	 öncekilerde	 olduğu	 gibi
yatıştırılamıyor.	 Yoksa	 ABD	 güvenlik	 güçlerinin	 bu	 ilk	 vukuatı	 değil.	 Yoruma	 geçmeden	 önce	 güvenlik
güçleri	ve	özellikle	polisin	cemaziyülevvelini	ortaya	koyan	haber	başlıkları	ile	Uluslararası	Af	Örgütü	2013
raporuna	kısaca	bir	göz	atmak	bilgilendirici	olabilir.

ABD'de	zenci	öldüren	polislere	ceza	yok:	ABD	Adalet	Bakanlığı,	5	yıl	 önce	New	York'ta	50	kurşunla	23
yaşındaki	silahsız	bir	siyahîyi	öldüren	3	polis	hakkında	ceza	verilmeyeceğini	açıkladı	(17	Şubat	2010).

ABD’nin	San	Francisco	kentinde	zenci	bir	genç	polis	tarafından	sokak	ortasında	vurularak	öldürüldü.	San
Francisco	hafif	raylı	sistemine	binip	bilet	atmadığı	gerekçesiyle	polis	tarafından	kovalanan	genç	katledildi
(20	Temmuz	2011).

Amerika'da	 polis	 17	 yaşında	 zenci	 genci	 vurup	 öldürüyor,	 sonrada	 serbest	 kalıyor.	 İnsanlar	 da
meydanlarda	ırkçı	polis	istemeyiz	diye	gösteri	yapıyor.	Biri	de	çıkıp	polis	şiddetine	karşıyız,	polisin	silah
kullanması	yasaklansın	demiyor.	Çünkü	biliyorlar	ki	Amerika'da	polise	karşı	gelirsen	çıkarır	vurur,	gayet
normal	bir	durum	bu	(16	Temmuz	2013).

ABD'nin	en	büyük	şehirlerinden	New	York'ta	yaşanan	korkunç	olayda,	polis	gözaltına	almak	 istediği	43
yaşındaki	Eric	Garner'ı	sokak	ortasında	boğarak	öldürdü.	180	kiloluk	dev	adamın	5	polis	tarafından	yere
düşürülüp	boğulma	anları	amatör	bir	kamera	tarafından	an	be	an	kaydedildi	(21	Tem	2014).

Uluslararası	 Af	 Örgütü	 2013	 Raporunda	 ABD	 ile	 ilgili	 kısım	 ise	 özetle	 şöyle:	 Yıl	 boyunca	 43	 kişi	 infaz
edildi	ve	acımasız	cezaevi	koşullarına	dair	endişeler	devam	etti.	2012	yılının	sonunda,	Başkan	Obama’nın
Guantanamo’daki	askeri	gözaltı	merkezinin	kapatılması	 için	verdiği	son	tarihten	neredeyse	üç	yıl	sonra,
çoğunluğu	hüküm	giymemiş	 ya	da	mahkemeye	 çıkarılmamış	 166	kişinin	üsteki	 tutukluluğu	hâlâ	 devam
ediyordu.

Yirmi	eyalette	en	az	42	kişi	polisin	şok	tabancası	kullanması	nedeniyle	öldü	ve	böylelikle	2001’den	beri	bu
şekilde	 hayatını	 kaybedenlerin	 sayısı	 540’ı	 buldu.	 Şok	 tabancaları,	 60’tan	 fazla	 ölüm	 olayında,	 olayın
nedeni	 ya	 da	 olaya	 katkıda	 bulunan	 etken	 olarak	 kaydedildi.	 Şok	 tabancası	 nedeniyle	 ölenlerin	 çoğu
silahsızdı	ve	elektroşoka	maruz	kaldıkları	anda	ciddi	bir	tehdit	oluşturuyor	gibi	görünmüyorlardı.

Yıl	boyunca	ABD’de	tamamı	erkek	43	mahkûm	zehirli	iğne	ile	infaz	edildi.	İnfazların	15’i	Teksas’ta	yapıldı.
2012	 yılının	 sonuna	 gelindiğinde,	 Birleşik	 Devletler	 Yüksek	 Mahkemesi’nin	 ölüm	 cezasına	 dair	 yeni
cezaları	onayladığı	tarih	olan	1976’dan	bu	yana,	ABD’deki	1320	infazın	492’si	Teksas’ta	gerçekleştirilmiş
oldu.	Kasım	ayında,	Kaliforniya	seçmenleri	%47’lik	bir	oya	karşı	yaklaşık	%53’lük	bir	oyla,	eyalette	ölüm
cezasını	 kaldıracak	ve	 infaz	bekleyen	700’ü	aşkın	ölüm	cezasını	 şartlı	 tahliye	 imkânı	bulunmayan	ömür
boyu	hapis	cezasına	çevirecek	olan	34	Sayılı	Öneriyi	reddetti.

Tablo	 bu.	 Avrupa’da	 bu	 hususta	 ABD’den	 geri	 kalmaz.	 Almanya’nın	 Hamburg	 kentinde,	 İngiltere	 ve
Fransa’da	 yaşananlar	 henüz	 unutulmuş	 değil.	 Dünya-âleme	 güya	 hak-hukuk	 dersi	 vermeye	 kalkan	 ve



haber	ajanslarını	ve	kitle	iletişim	tekelini	kullanarak	kendilerini	“medeni”	başkalarını	“vahşi,	yamyam	vs.”
olarak	 ezberletmek	 isteyen	 ülkelerin	 serencamı	 ortadadır.	 Bunları	 yürek	 soğutmak	 veya	 İslâm
ülkelerindeki	cinayetleri	ve	hak	 ihlallerini	mazur	göstermek	 için	değil,	gerçeklerin	 tamamını	görmek	ve
üzerinde	düşünmek	için	yazıyoruz.



..VE	RECEP	TAYYİP	ERDOĞAN	CUMHUR	REİSİ	OLDU

11.08.2014

Kimse	şaşırmadı,	sadece	cumhurbaşkanı	adaylığının	ilk	günlerinde	“piyango	biletinden	servet	hayal	eden
züğürt”	misali	muhalefet	 partilerini	 'bir	 ihtimal'	 neşesi	 yalayıp	 geçti,	 o	 kadar.	 Ama	 sonuç	 çok	 önceden
belliydi.	Yani	cumhurun,	reis	olarak	kimi	seçeceği	aşikârdı.	Hatta	biz	bile	2	Temmuz	2014	tarihli	yazımıza
“10	Ağustos	 2014	Pazar	 akşamı	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	 ilk	 turda	 cumhurbaşkanı	 olarak	 seçildiği	 ilan
edilecek”	 diye	 başlamışız.	 Nitekim	 öyle	 de	 oldu,	 erken	 sayılabilecek	 bir	 saatte	 sonuç	 alındı.	 R.	 Tayyip
Erdoğan’ın	ilk	işi,	Osmanlı	Padişahlarının	tahta	çıkmadan	önce	Eyyub	El	Ensari	(Eyüp	Sultan)	Türbesinde
Kılıç	Kuşanma	merasimini	hatırlatır	şekilde	burada	şükür	namazı	kılmak	oldu.	Aslında	Osmanlı	Devleti’nin
bu	kadim	geleneğinin	Türkiye	Cumhuriyeti	tarafından	devlet	protokolüne	dâhil	edilmesi	ve	tekrar	ihyası
gerekir	ve	ihya	edileceğine	şüphem	yoktur.

Şimdi	 yeni	 bir	 sayfa	 açılmıştır.	 Tüm	 hesap	 ve	 plânlar	 2023	 Türkiye’si	 için	 belirlenen	 stratejilerin
gerçekleştirilmesine	matuf	olarak	yapılmalıdır.	Bunun	en	önemli	adımı	başbakanın	kim	olacağı	sorusunda
yatmaktadır.	Ak	Partinin	üç	dönem	kararı	neredeyse	tüm	saffı	evveli	kadro	dışına	çıkarmaktadır,	ama	bu
muhtemel	başbakan	adayları	için	geçerli	olacak	mıdır?	Eğer	geçerli	ise	ibre	kesin	olarak	Dışişleri	Bakanı
Ahmet	Davutoğlu’nu	göstermektedir.	2015	genel	seçimlerine	kadar	uzun	bir	süre	vardır.	Bu	sürede	Ahmet
Davutoğlu	yerini	pekiştirerek	Ak	Parti’yi	genel	seçimlere	sokabilir	veya	Abdullah	Gül’e	Ak	Parti’yi	teslim
edebilir.

Neticede	 Türkiye	 azimle,	 gelişerek,	 büyüyerek,	 tarihi	 miraslarını	 devralıp	 sahip	 çıkarak	 yoluna	 devam
edecektir.	 Bu	 arada	 yapılan	 tartışmaları	 çözecek	 küçük	 bir	 hatırlatma	 faydalı	 olabilir.	 Türkiye’deki
cemaatler	 arasındaki	 ihtilafları	 çözecek	 hakem	 “icmayı	 ümmettir.”	 Halkın	 sözü	 Türkiye	 geneli	 için
muteber	bir	şûra	ve	istişaredir.	Cemaatlerin	kendi	meşveretleri	onun	yerini	alamaz	ve	hatta	onlara	tashih-
i	 karar	 ettirir.	 Bunu	 en	 iyi	 anlaması	 gerekenler	 ise	 Bediüzzaman	 Said	 Nursi’nin	 müntesibi	 olduğunu
söyleyen	bazı	 guruplardır.	Özellikle	 Yeni	Asya	Grubunun	bu	meseleyi	 bir	 kere	 daha	düşünmesi	 gerekir.
Aklını	âleme	mihenk	yapma	gibi	haddi	aşan	iddia	sahiplerini	insafa	davet	ediyorum..



ABD'DE	İSLÂM	DÜŞMANLIĞI	ZENCİ	DÜŞMANLIĞININ	DA	ÖNÜNE	GEÇTİ

18.08.2014

ABD'nin	Kuzey	Carolina	eyaletinde	üç	Müslüman	evlerinde	uğradıkları	silahlı	saldırıda	her	birinin	başına
birer	kurşun	sıkılarak	öldürüldü.	Katil	46	yaşında	Müslümanları	sürekli	tehdit	eden	komşu	Craig	Stephen
Hicks.	Ama	ne	ABD	medyası	ne	AB	medyası	ne	de	bir	ecnebi	ölünce	gazetelerini	onların	propagandasına
açan	 ve	 sokaklarda	 düdük	 çalıp	 protesto	 düzenleyen	 sözde	 Türkiye	 medyası	 görmek	 istemedi.	 Tıpkı
Yunus'un	andığı	gibi;	"Bir	Müslüman	öldürülmüş	diyeler,	üç	günden	sonra	duyalar,	sessizce	kabre	koyalar,
katile	 de	 (Hristiyan	 falan	 değil,	 maazallah	 Hristiyanofobi	 çıkabilir!)	 ateist	 diyeler,	 ah	 gariban
Müslüman’ım!

Sosyal	medya	meselenin	üzerine	gidince	iş	adi	cinayet	kategorisine	sokulmak	için	bir	"park	anlaşmazlığı"
hikâyesi	uyduruldu.	Almanya'da	da	 ırkçı	nazistler	Müslüman	öldürürken	 iş	 "dönerci	mafyası,	dönerciler
birbirini	 öldürmüş"	 hikâyesi	 uydurulmuştu.	 Sonra	 mızrak	 çuvala	 sığmayınca	 Alman	 mahkemelerinde
hikâyenin	 ne	 olduğunu	 tam	 olarak	 öğrenebildik.	 ABD'deki	 hikâyenin	 tamamını	 da	 benzer	 şekilde
öğreneceğiz.	

İslâm	aidiyeti	olduğunu	iddia	eden	bir	terörist	bir	cinayet	işlerse	"İslâmcı	terörist,	cihadist"	oluyor,	eğer
bir	Hristiyan	veya	Yahudi	aidiyeti	olan	bir	terörist	veya	katil	bir	cinayet	işerse	ya	psikolojik	sorunları	olan
aykırı	 bir	 tip	 veya	 deli,	 hasta	 portresi	 çiziliyor,	 hemen	 etrafına	 bir	 güvenlik	 şeridi	 çekiliyor	 ve	 cinayet
olabildiğince	 küçültülmeye	 çalışılıyor.	 Öyle	 ya	 nasıl	 olurda	 aklı	 başında,	 sağlıklı,	 üstelik	 "beyaz"	 daha
üstelik	"Hristiyan	veya	Yahudi"	terörist	olabilir?

Artık	bir	gerçek	gözümüze	gözümüze	sokuluyor.	Batının	hegomonik	anlayışı	artık	maske	takamıyor.	Çok
şükür	 iletişim	 imkânları	 her	 tarafı	 aydınlatıyor,	 karanlık	 işlerin	 içyüzünü	 bile	 ortaya	 çıkarıyor.	 Batı	 ve
batının	kâselisleri	veya	acentaları	arasındaki	ilişki	ve	işbirliği	gizlenemiyor.

Bu	 tablodan	 ibret	 alarak	 İslâm	 dünyasının	 kendine	 çeki-düzen	 vermesi	 ve	 hatt-ı	 hareketini	 ona	 göre
belirlemesi	lâzım.



YENİ	BAŞBAKAN	VE	AK	PARTİ	GENEL	BAŞKANI	AHMET	DAVUTOĞLU	OLDU

21.08.2014

Cumhurbaşkanı	Recep	Tayyip	Erdoğan	 istişareler	 sonucunda	Ak	Parti'nin	2.	Genel	Başkan	adayı	 ve	62.
Hükumetin	Başbakanı	olarak	Dışişleri	Bakanı	Prof.	Dr.	Ahmet	Davutoğlu'nu	belirlediklerini	ifade	etti.	Bu
tespit	neredeyse	genel	bir	kabul	görmüş,	hatta	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül	tarafından	da	açıklanmıştı.
Biz	de	Ahmet	Davutoğlu'nu	 tebrik	ediyor,	Batı	Karadeniz	Akademisyenler	Derneği	olarak	O'na	Allah’tan
muvaffakiyetler	diliyoruz.



VESAYET	DÖNEMİ	KAPANDI,	TÜRKİYE'NİN	ÖNLENEMEZ	YÜKSELİŞİ	DEVAM
EDECEK

28.08.2014

Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 resmen	 Türkiye'nin	 12.	 Cumhur	 reisi	 oldu	 ve	 dava	 arkadaşı	 ve	 selefi	 Abdullah
Gül'den	 vazifeyi	 devraldı.	 Allah	 O'nun	 da	 yeni	 Başbakanımız	 Ahmet	 Davutoğlu'nun	 da,	 Türkiye'nin	 de
yolunu	ve	bahtını	açık	etsin.	Batı	Karadeniz	Akademisyenler	Derneği	olarak	her	 ikisini	de	tebrik	ediyor,
Cenâb-ı	 Hak'tan	 onlara	 ve	Hükümetimize	muvaffakiyetler	 diliyoruz.	 2023	 yılında	 gelişmiş	 ilk	 on	 devlet
arasına	girme	hedefini	inşallah	gerçekleştirirler.

Meclisteki	 yemin	 merasiminde	 tüm	 dünyanın	 ve	 davetlilerin	 gözü	 önünde	 rezalet	 çıkaran	 CHP
milletvekillerine	 de	 Allah	 basiret	 versin.	 Ne	 kadar	 çiğ	 ne	 kadar	 ayarsız	 ne	 kadar	 seviyesiz	 bir	 tavır
sergilediler.	 Tel	 tel	 dökülen,	 sadece	 kavga	 ve	 niza	 çıkaran	 ve	 seyreden	herkesi	 ikrah	 ettiren	CHP,	milli
iradeye	saygısızlığın	cezasını	2015	seçimlerinde	daha	az	 tercih	edilerek	çekecek;	 iktidar	olma	bir	yana,
ana	muhalefet	partisi	olması	bile	başarı	sayılacaktır.	

Cumhurbaşkanı	 yeminini	 seyrederken	 hayalim	 ABD'den	 Rusya'ya	 Hıristiyan	 dünyanın	 devlet
başkanlarının	 yemin	 merasimlerine	 gitti.	 Herkes	 kendi	 mukaddes	 kitabını	 önüne	 alıp	 el	 basıp	 yemin
ederken,	biz	hala	ladini	kuralları	uygulama	cenderesinden	çıkamadık.	Evet,	milli	 irade	vesayet	kapısının
yerine	 muhkem	 bir	 duvar	 ördü	 fakat	 milli	 iradenin	 oraya	 buraya	 serpiştirilen	 vesayet	 kapılarını
seddetmesi	 henüz	 gerçekleşemedi.	 Bu	 basit	 bir	 mesele	 değildir.	 Milli	 an’anelerimiz	 gereği	 devlet
başkanlarının	 cülusu	 çok	 ince	merasim	kaideleri	 uygulanarak	bir	 şehrayin	 şeklinde	gerçekleştirilirdi.	O
dönemlerin	hasretini	dindirmenin	zamanı	gelmedi	mi	daha?	Artık	İngiliz	kıyafetlerine	girip,	köhne	Fransız
gelenekleri	uygulayarak	yemin	merasimleri	yapılmasını	içimiz	kaldırmıyor.



PUTİN'İN	DIŞ	POLİTİKA	KURALI:	VERDİĞİNİ	VERME,	ALDIĞINI	ALMA!

04.09.2014

Putin	dünya	sahnesine	Boris	Yeltsin'li	Rusya'nın	istikrarsızlığı	taşıyamama	raddesine	gelmesiyle	çıktı	veya
çıkarıldı.	SSCB’nin	dağılmasından	sonra	onun	yerini	alan	Rusya	Federasyonu'nun	ilk	devlet	başkanı	olan
Yeltsin'in	danışmanları	arasında	bir	ABD'li	uzman	da	bulunuyordu.	İkinci	dağılma	dönemine	giren	Rusya
Federasyonu'nu	koruma	telaşı	Yeltsin'den	ziyade	ABD	ve	AB'yi	sarmıştı.	Çünkü	bu	ikinci	dağılma	Rusya'yı
Knezliğe,	 Müslümanları	 istiklâliyete	 götürebilir;	 hatta	 Çin'deki	 Uygur	 Türkleri	 bile	 bu	 kervana
katılabilirdi.	 Böyle	 bir	 gelişme	 Türkiye'nin	 elini	 çok	 kuvvetlendirir	 ve	 İslâm	Dünyasının	 toparlanmasını
hızlandırabilirdi.	 İşte	 tüm	 bu	 sebeplerle	 Batı,	 Rusya'nın	 arkasında	 durmayı	 temel	 politika	 olarak	 kabul
etti.	 Daha	 sonra	 Dünya	 politikasında	 Rusya'yı	 yukarı	 çeken,	 iktisadi	 krizden	 çıkaran	 ve	 Müslümanları
"terörist"	 gösteren	 manevralar	 görülmeye	 başladı.	 Yani	 ABD'de	 11	 Eylül	 2001	 saldırıları	 ile	 başlayan
dönemde	Afganistan	ve	 Irak'a	müdahale	 sonrası	petrolün	varili	 yaklaşık	30	Dolar'dan	120	Dolar'a	çıktı.
Rusya	 başını	 su	 üstüne	 çıkardı.	 Müslümanlar	 terörist	 ilan	 edildiği	 için	 dünyanın	 muhtelif	 yerlerinde
olduğu	gibi	Çeçenistan'daki	katliamlar	da	sessizce	seyredildi.	Putin	demir	yumruğunu	Batı'nın	yardımıyla
masaya	vurmuştu.	Bu	vesile	ile	şu	gerçeği	bir	kere	daha	hatırlamak	gerekir.	Batı	her	ne	kadar	menfaatleri
için	kendi	içinde	çekişip	boğuşsa	bile	mesele	İslâm	Dünyası	ile	bir	tercihe	döküldüğünde,	rakiptir.

Vladimir	Putin'in	14	yıllık	kesintisiz	iktidarı	süresince	yaptığı	tahkimat	ve	güç	toparlaması	miras	paylaşım
kavgasını	 yeniden	 canlandırmış	 ve	 daha	 önceki	 analizlerimizde	 ifade	 edildiği	 gibi	 Soljenitsin'in	 taksim
planının	bir	gereği	olarak	Kırım	ilhak	edilmişti.	Sırada	Ukrayna,	Belarus,	Moldova	ve	kısmen	Kazakistan
bulunmaktadır.	Üç	Baltık	ülkesi	 şimdiden	korku	bulutları	 altında	huzursuzlanmaya	başlamıştır.	 Peki,	 bu
gidiş	durdurulabilir	mi?	Putin'in	ajanslara	düşen	"İki	haftada	Ukrayna'yı	alırım!"	sözü	gerçeği	ne	ölçüde
yansıtmaktadır?	Gerçek	şu	ki	Putin'in	bu	sözü	doğrudur	ve	Batı'nın	Rusya	ile	askeri	mânada	başa	çıkacak
gücü	yoktur.	Ukrayna	ordusu	Rusya	için	merasim	bandosundan	öte	bir	mâna	ifade	etmemektedir.

Acaba	 iktisadi	 ambargo	 Rusya'ya	 geri	 adım	 attırır	 mı?	 İşte	 burada	 Putin'in	 meşhur	 "Verdiğini	 verme,
aldığını	alma!"	politikası	devreye	girmektedir.	Zira	Rusya	gaz	ve	petrol	gibi	enerji	kaynaklarında	Batı	için
satıcı	tekeli	oluşturduğu	gibi,	gıda	ve	teknoloji	alanlarında	da	bir	nevi	alıcı	tekeli	oluşturmaktadır.	Bu	iki
güçlü	silahı	gayet	mahirane	kullanan	Rusya	"kimin	kime	ambargo	uyguladığını"	eğer	Batı	sessiz	sedasız
bir	 barışa	 razı	 olmazsa	 görecektir.	 Rusya'nın	 "Gazı	 keserim,	 arabalarınızı,	 bilgisayar,	 telefon	 vb.	 teknik
malzemelerinizi	almam,	hele	çiçek,	sebze,	meyve,	et	ve	süt	ürünlerinizi	hiç	almam!"	dediği	andan	itibaren
Batı	kıvranmaya	başlamış,	zarar	bilançolarını	masaya	sürmeye	başlamıştır.

Türkiye'yi	kendi	yanında	Rusya'ya	ambargo	uygulamaya	davet	eden	ABD	ve	AB,	bizim	neredeyse	devede
kulak	mesabesinde	olan	ticaretimizi	gözünde	büyütürken,	her	nedense	Almanya'nın	Rusya	ile	olan	devasa
ticari	 bağlarına	 ses	 çıkaramamaktadır.	 Eski	 Alman	 Şansölyesi	 Gerhard	 Schröder'in	 enerji	 konularında
halen	 Putin'in	 baş	 danışmanı	 olduğunu	 da	 unutmamak	 gerekir.	 Çözüm	 ABD	 ile	 Rusya	 arasında	 sıkışan
Almanya'nın	elinde	gibi	gözükmektedir.



ALMANYA'NIN	IŞİD	ÜZERİNDEN	PKK	PLÂNI

30.09.2014

Yıllarca	 PKK'ya	 sığınma,	 barınma,	 yataklık	 yapma,	 lojistik	 ve	 siyasi	 destek	 sağlama	 başta	 olmak	 üzere
hamilik	 yapan	 Almanya	 şimdi	 de	 IŞİD'i	 bahane	 ederek	 "Peşmerge’ye"	 ağır	 silahlar	 veriyor.	 Bu	 silah
desteğinin	arka	planında	PKK'yı	güçlendirme,	ağır	silahlarla	donatma	ve	ileride	Türkiye'ye	karşı	kullanma
niyetini	 görmemek	 için	 saf	 olmak	 lazım.	 AB'nin	 güçlü	 ülkelerinde	 genel	 eğilim	 Esed'le,	 PKK	 ve	 İran'la
safları	sıklaştırmak.	ABD'de	aynı	kanaati	paylaşıyor.	Yükü	ve	sıkıntıyı	Türkiye	çekiyor.	Rusya	ve	Ukrayna
arasındaki	ihtilafı	soğutmak,	Suriye	ve	Irak'ta	ise	tansiyonu	olabildiğince	yükseltme	politikası	güdülüyor.
Anlaşılan	 odur	 ki,	 Batı'nın	 gerçek	 niyeti	 güneyimizde	 çıkardıkları	 yangınla	 bir	 şekilde	 Türkiye'yi
yakmaktır.

Peki	IŞİD'den	kaçan	Kürtleri	Türkiye	içeri	alınca	içerideki	Kürtler	ne	yapar?	Sevinir,	mutlu	olur.	"İyi	ki	her
sıkışanın	 sığınacağı	 cömertlikte	 Türkiye	 gibi	 bir	 ülke	 var"	mı	 der?	 Yoksa	 yardıma	 uzanan	 eli	 yılan	 gibi
sokmaya	mı	kalkar?	İşte	dünyada	en	pespaye,	en	aşağılık,	insanlıktan	nasibini	almamış			davranış	budur	ki
sığınılan	ülkenin	askerini	ve	kamu	görevlilerini	taşlar!	Vicdan	ve	izan	sahibi	Kürtler	bu	tabloyu	iyi	okumalı
ve	bu	aşağılık	güruha	karşı	tavır	koymalıdır.

IŞİD'le	 savaşmaktan	 ödleri	 kopan	 bu	 tabansızların	 ucunda	 ölüm	 olmayan,	 üstelik	 ucuz	 kahramanlık
yapacakları	 kanun	 ve	 hukuk	 çerçevesinde	 hareket	 eden	 asker	 ve	 polisi	 taşlamak	 "barış	 nöbeti"	 gibi
soytarılıklar	 yapmak	 işlerine	 daha	 çok	 geliyor.	 Sınırdaki	 direkleri	 yıkarak	 Suriye'ye	 geçiyorlar	 ama
savaşmaya	değil,	bir	saat	sonra	geri	kaçıyor	ve	bu	sefer	de	içeri	alınmak	için	taşa	sarılıyorlar!

Bu	durumu	 ibretle	 seyreden	halk	ne	düşünüyor?	Herhalde	millet	 adına	 şiddet	kullanma	yetkisine	 sahip
olan	devletin	ağır	elini	bu	şımartılan	ve	tahrik	edilen	şarlatanların	ensesinde	görmek	istiyor.	Aksi	takdirde
bunu	 bir	 zaaf	 gibi	 yorumlayan	 terör	 unsurları	 şirretliklerini	 daha	 geniş	 bir	 alana	 yaymak	 ve
çeşitlendirmek	isteyeceklerdir.	Millet	devletini	zaaf	içindeymiş	gibi	görmek	istemiyor.



TÜRKİYE	EŞKİYA	TASALLUTUNA	MAHKÛM	MU?

10.10.2014

Suriye’de	yaşanan	hâdiseler	üzerinden	PPK	teröristleri	 ile	onları	yeden	çevrelerin	ne	yapmak	istedikleri
ortaya	çıktı.	Arap	Baharı	 ile	 tezahür	eden	demokratikleşmeyi	 tekrar	otoriterleştirmek,	Suriye	üzerinden
Türkiye’yi	kargaşanın	içine	çekmek	ve	muhtemel	güçlü	bir	rakibi	daha	başlangıçta	bertaraf	etmek.	Peki,
bunun	için	kim	kullanılacak?	Tabii	ki	PKK	ve	onunla	hulûs	birliği	yapanlar.

IŞİD’in	 Suriye’deki	 Kürtlerin	 üzerine	 yürümesi	 karşısında	 PKK	 ve	 çapul	 takımının	 ne	 yapması	 gerekir?
Gidip	 IŞİD’le	 savaşması.	 Gidiyorlar	 mı?	 Ödleri	 kopuyor!	 Zira	 IŞİD	 Türkiye’nin	 kanun	 nizam	 dâhilinde
çalışan	 güvenlik	 güçlerine	 hiç	 benzemiyor.	 Kelle	 alıyor,	 aman	 vermiyor.	Oysa	 Türkiye	 öyle	mi?	 Vur,	 kır,
yak,	 yağmala!	Hatta	 öldür!	Ucunda	 ölüm	 yok	 ya!	Ne	 kelle	 alan	 var	 ne	 vurup	 geberten!	 Yataklık	 yapan
medya	tarafından	kahraman	bile	ilan	edilebilirsin.	Eğer	yaptıkları	yanlarına	kâr	kalırsa	bu	eşkıyalar	nasıl
zaptedilecek?

Devlet	niye	var?	Önce	can	ve	mal	emniyeti	için	var.	Eğer	bir	millet	devlet	kuruyor	ve	ona	hatta	gerekirse
kendi	 adına	 hukuk	 ve	 adaleti	 sağlama	 adına	 “adam	 öldürme	 yetkisi”	 bile	 veriyorsa	 daha	 ne	 yapsın?
Devletinden	canını	ve	malını	korumasını	istemek	en	tabii	hakkı	değil	mi?	Peki	devlet	acz	izhar	edebilir	mi?
O	zaman	millet	verdiği	yetkiyi	geri	alıp	meseleye	el	koyarsa	işin	sonu	nereye	gider?

“Barış	süreci	biter”	mi?	Barış,	Türk-Kürt	fark	etmez	halkın	talebidir.	Teröristlerin	öyle	bir	niyetleri	ise	asla
olmadı.	Demokrasi	ve	barış	kelimesi	 teröristlerin	dilinde	zaten	diktatörlük	kuruncaya	kadar	kargaşadan
başka	 ne	mânaya	 geliyor?	 Devlet	 de	 bu	 haydutlarla	 değil	 halkının	 hak	 ve	 hürriyetlerini	 kâmil	mânada
temin	 etmek	 ve	 vesayet	 hevesinden	 hiç	 vazgeçmeyen	 güç	 odaklarını	 bertaraf	 etmek	 için	 uğraşmıyor
mu?	 Devletin	 asayişi	 tesisle	 mesul	 birimleri	 milli	 iradenin	 çelik	 pençesini	 bu	 haydutların	 ensesine
geçirmeli	 ve	 ondan	 daha	 güçlü	 olunamayacağını	 dünya	 âleme	 göstermelidir.	 Eğer	 Kürtler	 barışı
destekliyorlarsa	bu	haydutları	yalnızlatırlar,	arka	çıkmaz,	sessiz	kalmazlar.	Bu	hususta	cılız	değil	güçlü	bir
tavra	ihtiyaç	vardır.

PKK	 teröristleri	 Avrupa	 ülkelerinde	 de	 gösteriler	 yaptılar.	 Ama	 asla	 tek	 bir	 şişe	 bile	 kıramadılar.	 Lakin
nerdeyse	 150.000	 Kürd’ü	 bir	 haftada	 sınırlarından	 içeri	 alan	 ve	 onlara	 kol-kanat	 geren	 Türkiye’de
ellerinden	gelse	her	yeri	yakıp,	her	şeyi	talan	edeceklerdi.	Mamur	yerleri	savaş	alanına	çevirdiler.	Neden
Avrupa’da	 öyle	 de	 Türkiye’de	 böyle?	 Cevabı	 gayet	 basit.	 IŞİD’in	 karşısına	 çıkma,	 gebertir!	 Avrupalıya
zarar	verme,	bin	pişman	eder!	Ya	Türkiye?	Ne	yaparsan	yap,	yanına	kâr	kalır.	Öyle	mi?	Bu	kalleş	eşkıya
takımının	anladığı	dil	“ya	istibdadı	mutlak	ya	da	rüşveti	mutlaktır.”	Yani	ya	ne	isterlerse	vermek	-ki	sonu
senin	yok	olmandır-	veya	devletin	ağır	elini	onlara	göstermektir.

Memleketin	bu	beladan	sıyrılmasının	başka	yolu	yok	gibi	gözüküyor.



BATI	KOALİSYONU	YAVAŞ	YAVAŞ	TÜRKİYE’Yİ	ÇEVRELİYOR

27.10.2014

“Arap	 Baharı”	 ile	 başlayan	 Araplardaki	 batı	 bağımlısı	 otoriter	 rejimlerin	 yıkılma	 süreci	 dünyadaki
hegomonik	güçleri	oldukça	rahatsız	etti.	Süreci	tersine	döndürerek	hükümranlıklarını	devam	ettirmek	için
politikalarını	 güncelleme	 ihtiyacı	 hissettiler.	 Batı	 ve	 İslâm	 arasındaki	 medeniyet	 anlayışı	 bir	 defa	 daha
karşı	 karşıya	 geldi.	 Batı	 “güçlü	 haklıdır”	 siyasetini	 “reel	 politik”	 ambalajıyla	 pazarlamaya	 çalışırken,
haklının	yanında	duran	Türkiye	‘siyaset	bilmezlikle’	itham	edildi.

Avrupa	 ile	 Rusya	 arasındaki	Ukrayna	 krizi	 söndürülmeye	 ve	 soğutulmaya	 çalışılırken	 İslâm	 ülkelerinde
çıkarılan	 yangını	 harlamak	 için	 üzerine	 habire	 benzin	 sıkıldı.	 Onlar	 kendi	 ihtilaflarına	 başkalarını
karıştırmazken,	 bizim	 aramızda	 çıkardıkları	 ihtilafların	 çözümünü,	 yani	 onlar	 açısından	 kangren
edilmesini	de	kendileri	üstlendiler.

Dünyadaki	 güç	 odaklarının	 elbette	 kendi	 aralarında	 rekabete	 dayalı	 ihtilafları	 olabilir	 ama	 bu	 hiçbir
zaman	 sömürdükleri	 dünyada	 önlerine	 çıkan	 ve	 çıkacak	 olan	 engelleri	 bertaraf	 etme	 hususundaki
ittifaklarına	engel	teşkil	edemez.	 İşte	bu	sebeple	dünyadaki	enerji	kaynaklarının	yaklaşık	%75’ini	elinde
tutan	İslâm	dünyasının	kendi	ayakları	üzerinde	durması,	kendini	sömürtmemesi	ve	şûralar	yoluyla	ortak
milli	 aklı	 esas	 alması,	 diktatörlükleri	 yıkarak	 demokrasiye	 geçme	 isteği	 hegomonik	 güçlerin	 ittifak
insiyakını	harekete	geçirmektedir.

Nitekim	 El	 Kaide	 bahanesi	 ile	 İslâm	 dünyasına	 indirilen	 darbeyi	 şimdi	 de	 IŞİD	 üzerinden	 Sünnî-Şiî
ayrışması	 ile	 derinleştirme,	 bu	 arada	 İran’ı	 arkalayarak	 Türkiye’yi	 zaafa	 uğratma	 politikaları	 devreye
sokulmaktadır.	 Kürt	 kartı	 ikinci	 bir	 İsrail	 inşa	 etme	 projesidir.	 Hedef	 Türkiye'dir.	 Batı	 Türkiye'yi
çevrelemeye	ve	abluka	altına	almaya	çalışmaktadır.	Bir	önceki	yazımızda	 ifade	edildiği	gibi	Almanya	ve
ABD	 başta	 olmak	 üzere	 batılı	 devletler	 Türkiye’nin	 rağmına	 PKK/PYD’yi	 ağır	 silahlarla	 teçhiz	 etmekle
kalmamakta,	 onlara	 askeri	 eğitim	 de	 vermektedirler.	 Türkiye	 onlar	 için	 bir	 tehdittir	 ve	 bunu	 çeşitli
vesilelerle	ifade	etmekten	de	imtina	etmemektedirler.

Bunların	hepsi	–Batının	tıyneti	nazara	alındığında-	anlaşılabilir	şeylerdir.	Anlaşılamayan	 ise	Türkiye’deki
bazı	 çevrelerin	 Batı	 ile	 hulus	 birliği	 yapmaları,	 AK	 Parti	 husumeti	 sebebiyle	 bu	 tehdidi	 görmezden
gelmeleri,	hatta	terörden	medet	ummalarıdır.	Buna	karşı	devletin	memlekette	huzur	ve	asayişi	sağlamak
en	 önemli	 ve	 öncelikli	 vazifesidir.	 Bunun	 için	 hukuki	 düzenlemelerden	 mobese	 kameralarını
yaygınlaştırmaya	kadar	gerekli	tedbirlerin	en	kısa	zamanda	alınması	ve	endişelerin	izâle	edilmesi	gerekir.

7-8	 Ekim	 ve	 sonrasında	 yaşananlar	 göstermektedir	 ki,	 ölüm	 cezası	 geri	 getirilmedikçe	 ve	 emniyet
güçlerine	 silah	 kullanma	 hakkı	 verilmedikçe	 bu	 ihanet	 çeteleri	millete	 huzur	 vermeyeceklerdir.	 Devleti
zaaf	 ve	 acz	 içinde	 göstermek	 son	 derece	 tehlikelidir.	 Teröristlerin	 anladığı	 dil	 ikidir.	 ‘Ya	 rüşveti	mutlak
veya	istibdadı	mutlak.’	Yani	ya	terörist	her	istediğini	alacak	veya	başı	ezilecektir.	Eğer	teröristlere	teslim
olmak	istemiyorsak	demokratikleşme	sürecini	berhava	eden	bu	haydutlara	istibdadı	mutlak	dili	ile	cevap
vermekten	başka	çare	gözükmemektedir.



CUMHURBAŞKANLIĞI	SARAYI	ÜZERİNE

16.11.2014

Türkiye'de	 bir	 Cumhurbaşkanlığı	 Sarayı	 yapılması	 garip	 tartışmalara	 yol	 açıyor.	 Mesele	 Başbakanlık
binasının	ihtiyaçlara	cevap	veremeyecek	hale	gelmesiyle	yeni	bir	bina	yapılmasıdır.	Ancak	daha	sonra	yeni
bina	Cumhurbaşkanlığına	tahsis	ediliyor,	Başbakanlık	için	Çankaya	Köşkü	tahsis	ediliyor.	Ne	var	bunda?
Ankara’yı	 bilenlere	 mâlûmdur,	 Çankaya	 Köşkü	 hariç	 tutulursa	 şehrin	 en	 azametli	 binaları	 bürokrasiye
aittir.	 Başbakanlık	 ise	 silik	 ve	 adeta	 köhne	 denilecek	 kadar	 sıradandır.	 Çankaya	 Köşkünü	 tamir
ettirdiğinde	bu	kesim	Özal'ı	da	tenkitten	çekinmemişti.

Bir	 ülkenin	 şahsı	mânevisi	 bazı	 simgeler	 üzerinden	 okunur.	Devleti	 temsil	makamında	 bu	 tür	 binaların
olmasından	 rahatsızlık	 duyanların	 ciddiye	 alınır	 yanı	 yoktur.	 Ancak	 Cumhurbaşkanı	 R.	 Tayyip	 Erdoğan
düşmanlığı	bazı	kesimlerde	marazi	bir	hal	almıştır.	Bir	zamanlar	rahmetli	Adnan	Menderes	bu	kesimlerce
yaptığı	yollar	yüzünden	"uçak	mı	 inecek"	diye	 tenkit	edilirken,	rahmetli	Turgut	Özal'da	köprü	sebebiyle
tenkide	uğramıştı.	Demek	hastalık	devam	ediyor,	ediyor	da	bu	hastalığın	bulaştığı	aklı	başında	sandığımız
bazı	kesimler	var	ki	insan	onlara	acımadan	edemiyor.



MİLLİ	EĞİTİMDE	NELER	OLUYOR?

Eğitim	her	ülkenin	en	temel	ve	sonuçları	itibariyle	en	hayati	konularından	biridir.	İnsan	kaynağını	eğiten
ve	medeniyet	yarışında	motor	fonksiyonu	ifa	eden	eğitim,	aynı	zamanda	diktatörlerin	beyin	yıkama	aracı,
otoriter	 ve	 totaliter	 sistemlerin	 "rejim	 muhafızı"	 yetiştirme	 merkezi	 ve	 her	 hal-ü	 kârda	 sistem	 içine
sokulmuş	bir	propaganda	makinesi	olarak	da	kullanılabilmektedir.

Türkiye'de	eğitim	bu	açılardan	incelendiğinde	henüz	insan	kabiliyetlerinin	inkişafı,	ilmi	potansiyelin	açığa
çıkarılması,	 mânevi	 ve	milli	 değerlerinin	 aktarıcısı	 olma	 rolünü	 bir	 türlü	 üstlenemediği	 görülür.	 İnsani
gelişim	 endeksinde	 Türkiye'yi	 aşağı	 çeken	 unsurların	 başında	 gelen	 eğitimde	 bir	 reform	 henüz
yapılamamıştır.	 Sağlık	 alanındaki	 dönüşüm	 eğitimde	 tekrarlanamamıştır.	 Ak	 Parti	 iktidarında	 Sağlık	 ve
Milli	Eğitim	bakanlıklarında	görevlendirilen	bakan	sayısı	da	bu	konuda	bir	fikir	verebilir.

Milli	Eğitim	Bakanlığı'nda	reformun	yapılamayışının	anlaşılır	sebepleri	vardır.	Tevhid-i	Tedrisat	Kanunu,
Anayasa	 ve	 kurgulanmış	 olan	 ideolojik	 sistemin	 zorlukları	 ile	 bu	 ideolojiden	beslenen	muhalefetin	 tavrı
meselenin	 hallini	 güçleştirmektedir	 ama	 bunlar	 var	 diye	 eğitim	 sistemi	 dokunulmazlığını	 devam
ettirmemelidir.	 Ahmet	 Davutoğlu'nun	 başbakanlığında	 eğitim	 sistemine	 el	 atılması	 gerekir.	 Sağlıkta
olduğu	gibi,	eğitimde	de	esaslı	bir	yapılanmaya	ihtiyaç	vardır.

Şu	günlerde	yaşanan	okul	müdürü	atamaları	meselenin	vahametini	adeta	haykırarak	ortaya	koymaktadır.
Güya	okul	müdürü	atamaları	demokratikleştiriliyor	diye	eğitim	hizmetinin	alıcılarına	40	puan,	koordine,
denetim	ve	bir	üst	yönetim	fonksiyonu	olan	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüklerine	60	puan	yetkisi	vererek	75
puanı	 bulamayan	 okul	müdürlerinin	müdürlük	 hakkını	 iptal	 etmek	 sadece	 değerlendirme	mantığına	 ve
ilmine	 değil,	 Ak	 Parti	 iktidarına	 da	 yönetim	 anlayışına	 da	mugayirdir.	 Bunu	 yapan	 bir	 bakanlık	 bilimin
fersah	 fersah	 gerisine	 düşer.	 Bu	 apaçık	 bir	 operasyondur.	 Ne	 hukukla,	 ne	 bilimle,	 ne	 demokrasiyle	 ne
değerlendirme	tekniği	 ile	kabili	 telif	değildir.	Bu	uygulamalar	Eğitim	Bakanlığı'nın	 iflah	olmaz	halini	bir
kere	 daha	 açığa	 çıkarmıştır.	 Dileğimiz	 yeni	 hükümetin	 eğitim	meselesine	 hak	 ettiği	 değeri	 vermesi	 ve
Türkiye'nin	uluslararası	seviyede	İnsanî	Gelişim	Endeksini	aşağı	çeken	bu	en	önemli	müessesesini	ıslahı
programına	almasıdır.



HÂFIZA	KAYBIMIZ	OSMANLI	TÜRKÇESİ	İLE	SONA	ERECEK

07.12.2014

Antalya'da	yapılan	19.	Milli	Eğitim	Şûrasında	"Osmanlı	Türkçesi'nin	mecburi	ders	olması"	kararı	alınmış
ancak	Şûra	sonundaki	genel	oylamada	İmam	hatip	Liseleri	ile	Sosyal	Bilimler	Liselerine	inhisar	ettirilerek
diğer	 liselerde	 seçmeli	 ders	 olarak	 okutulması	 şeklinde	 bir	 düzeltmeye	 gidilmiş.	 Tedricilik	 açısından
mahzurlu	 değil,	 ama	 Osmanlı	 Türkçesi'nin	 örgün	 eğitimin	 tüm	 basamaklarında	 mecburi	 tutulması	 ana
hedef	olmalıdır.	Bu	mesele	son	derece	hayatidir.	Zira	bu	mangutlaştırılmaya	çalışılan	bir	milletin	hafıza
kaybının	izalesi,	şizofrenleştirilen	milli	kişiliğin	ve	benlik	kaybının	tedavi	edilmesidir.	Dünyada	eşi	benzeri
olmayan	 bir	 çılgınlığın	 sona	 erdirilmesidir.	 19.	 Şûra	 bu	 meseleyi	 gündeme	 taşımakla	 en	 mühim
vazifelerinden	birisini	 yapmıştır.	Osmanlıca	Türkçesinin	ciddi	 şekilde	projelendirilmesi	 ve	 ilköğretimden
başlamak	 üzere	 tüm	 kademelerde	 okutulması	 ve	 bin	 yıllık	 bir	medeniyetin	 üzerindeki	 utanç	 perdesinin
kaldırılması	gerekir.	Bu	mesele	"Ezanın	1950'de	aslına	çevrilmesi"	kadar	milletimizi	memnun	edecektir.

Bildik	 cephenin	 kuru	 gürültüsünün	 sivrisinek	 vızıltısı	 kadar	 bile	 değeri	 yoktur.	Miyar	millettir,	 tepeden
inmecilik	despotizmdir.	Referandum	ise	katılımcı	demokrasinin	bir	gereğidir.	Sandık	fobisi	olan	milli	irade
kaçkınlarına	 fazlaca	 bir	 cevaba	 hacet	 yoktur.	 Eğitim	 sisteminde	 çok	 ciddi	 düzenlemelerin	 yapılmasına
ihtiyaç	 vardır.	 Türkiye'nin	 insani	 gelişmişlik	 endeksinde	 sağlık	 ayağı	 düzeltilmiş,	 fakat	 eğitim	 ayağı
topallamaya	 devam	 etmekte	 ve	 endeksi	 aşağı	 çekmektedir.	 Oysa	 en	 esaslı	 reform	 ihtiyacı	 eğitimdedir.
Eğitim	 sistemimiz	 maalesef	 demokratikleştirilememiş,	 tek	 tip	 insan	 yetiştirme	 makinesi	 şeklinde
kurgulanan	 yapısına	 dokunulamamıştır.	 Bu	 durum	 okul	 öncesinden	 yükseköğretime	 kadar	 böyledir.
İsteyen	Milli	Eğitim	Temel	Kanunu	ile	YÖK	Kanununun	başlangıç	maddelerine	bakabilir.	Milletimize	nasıl
bir	insan	tipi	dayatıldığını,	fikir	ve	vicdanların	nasıl	ipoteklendiğini,	fikir	ve	inanç	hürriyetinin	nasıl	gasp
edildiğini	görebilir.

Bu	vesile	ile	hükümetimizden,	aynı	zamanda	bir	akademisyen	olan	başbakanımız	ve	eğitim	bakanımızdan
bir	 ricamızı	 dile	 getirmek	 isterim.	 	 Demokratik	 açılımın	 çerçevesinin	 eğitim	 reformunu	 da	 kapsayacak
şekilde	 genişletilmesi,	 eğitimin	 demokratikleştirilmesi,	 tabulardan	 arındırılması,	 YÖK	 ve	 Milli	 Eğitim
Temel	Kanunu'nun	da	milletin	taleplerine	göre	yeniden	düzenlenmesini	2015	genel	seçim	programınızda
görmek	istiyoruz.



KANDİLİN	DİLİ	VE	BİR	PORTRE

23.12.2014

TÜRKSAT	Uydusu	üzerinden	 yayın	 yapan	bir	 TV	kanalında	KCK	eş	 başkanı	 olarak	 takdim	edilen	Cemil
Bayık'a	 tesadüf	 ettim.	 Bir	 zamanlar	 Avrupa'dan	 yayın	 yapması	 engellenen	 PKK'nın	 Türkiye'deki	 bazı
kanallar	üzerinden	yayın	yapması	calibi	dikkattir.	Bu	vesile	 ile	PKK'nın	 iki	dilinden	biri	olan	Kandil	ve	o
dilin	arkasındaki	zihniyetin	dünyayı	nasıl	okuduğu	üzerinde	kısaca	durma	 ihtiyacını	hissettim.	Öncelikle
Cemil	Bayık'ın	bende	bıraktığı	 intiba,	20	 sene	öncesinin	 zihniyet	 ve	kafa	 yapısında	ve	o	günlere	 takılıp
kalmış,	o	günlerin	klişeleri	ile	konuşan,	silaha	dayanan	ve	silahsız	bir	hiç	olacağı	endişesinde	ve	otoriter
bir	görüntü	vermeye	çalışan	eski	bir	terörist	portresi	oldu.	Sözleri	bu	zamana	ait	değildi.	Terör	karargâhı
dizaynındaki	 sahne,	 dekor	 ve	 kıyafeti	 kaldırıp	 normal	 bir	 TV	 programına	 aynı	 şahıs	 oturtulacak	 olsa,
muhtemelen	onu	dinlemeye	değer	bulacak	çok	fazla	insan	olmayacaktı.	Olur-olmaz	kullandığı	"demokrasi"
kelimesi,	kavram	kargaşası	doğuran	beyanları,	hatta	bazı	kelimeleri	ters	kullanması	(faşizm	kelimesinde
olduğu	 gibi),	 tamamen	 propaganda	 ağırlıklı	 ve	 sığlık	 sebebiyle	 kendini	 tekrarlayan	 fikir	 dünyasına
taaccüple	 baktım.	 Arada	 bir	 “Önder	 Apo”ya	 atıf	 yapan	 ama	 bazen	 hızını	 alamayıp,	 "hiç	 kimseyi"	 gözü
görmeyen	bu	kişinin	dilinde	silaha	dayanma	ve	terörle	tehdit	etmenin	dışında	alternatif	bir	görüş	yoktu.

Peki,	 Cemil	 Bayık	 nasıl	 oluyor	 da	 "KCK	 eş	 başkanı"	 sıfatıyla	 Kandilin	 dili	 olabiliyor?	 Bunun	 cevabı	 çok
basit,	 orada	 dünyayı	 okuyacak	 karihaya	 değil,	 terör	 yapacak	 kabiliyete	 değer	 veriliyor.	 Onun	 için	 ölen
veya	ölüme	namzet	edilen	Kürt	gençleri	bir	değer	ifade	etmiyor.	Tedavülden	kalkmış	bir	Marksist-Leninist
anlayış	hâlâ	onların	örgüt	ideolojisini	şekillendirmeye	devam	ediyor.	Ama	fırsatçılığı	da	elden	bırakmayıp
ABD,	 Batı	 ve	 Türkiye	muhalifi	 herkesle	 iş	 tutmaya	 da	 her	 daim	 hazır	 duruyorlar.	 Gerekçe	 ise	 "Araplar
savaşarak	mı	 bağımsızlık	 kazandılar?	 ABD	 ve	 Batı	 onlara	 verdi,	 şimdi	 tarihi	 fırsat	 ayağımıza	 geldi,	 az
gayret	 etsek	 bize	 de	 verecekler"	 anlayışıdır.	 Bu	 düşünceyi	 taşıyan	 ayrılıkçı	 kafalar	 sadece	 PKK	 ile	 de
sınırlı	değil.	Fakat	görmek	istemedikleri	bir	gerçek	var.	O	da	Kürtlerin	tamamı.	Kürtlerin	büyük	çoğunluğu
onlar	 gibi	 düşünmüyor,	 onların	 baskısını	 başlarından	 def	 edecek	 devletin	 gücünü	 gözlüyorlar.	 PKK	 ise
Kürtleri	 tehdit	 ile	 azlarını	 çok	 göstermek,	 temsiliyet	 makamının	 münhasıran	 kendilerine	 ait	 olduğunu
kabul	ettirmek	için	çalışıyor.

Hükümetin	 buna	 karşı	 tavrı,	 demokratikleşmeyi	 tüm	 Türkiye'yi	 hedef	 ve	 muhatap	 tutarak
gerçekleştirmeye	çalışması,	Kürtlere	yönelik	adımlarda	ise	tüm	siyasi	yapıları,	tüm	sivil	inisiyatifleri,	tüm
cemaatleri	 dikkate	 alması,	 PKK	 muhataplığı	 ile	 diğer	 grupları	 kendi	 eliyle	 PKK	 şemsiyesi	 altına
sokmaması	şeklinde	olmalıdır.	6-7	Ekim'deki	PKK	terörü	göstermiştir	ki	dağdan	şehre	inen	eşkıyanın	barış
veya	demokrasi	ile	alâkası	yoktur.	Her	fırsat	bulduğunda	aynı	tavrı	sergilemekten	kaçınmayacaktır.	Buna
karşı	hükümetin	kamu	güvenliği	ve	halkın	mal	ve	can	emniyeti	hususunda	zerre	miktar	taviz	vermemesi,
ateşli	 silah,	 molotof	 atma	 ve	 öldürmeye	 mâtuf	 tüm	 eylemlere	 karşı	 polislere	 silah	 kullanma	 hakkını
vermesi,	idam	cezasını	referanduma	götürmek	gibi	caydırıcı	tedbirler	alması	zaruridir.

Kandil'deki	dil,	Kürtlerin	dili	değil,	maalesef	Kürtleri	kullanmak	isteyenlerin	çatal	dilidir.



İSLÂM	DÜŞMANLIĞININ	KÖKÜNDE	NE	VAR?

10	Ocak	2015

Paris'te	 İslâm'ın	 mukaddeslerine	 saldırmasıyla	 isim	 yapan	 bir	 mizah	 dergisi	 silahlı	 saldırıya	 uğradı.	 Bir
düzine	 adam	 öldürüldü.	 Failler	 henüz	 yakalanmadı	 ancak	 suçlu	 hemen	 bulundu!	 Suçlu	 için	 yapılan
muhtelif	tanımlamaların	ucu	Müslüman	kimlik	üzerinden	İslâm'a	dayandırıldı.	Uzun	süredir	propagandası
yapılan	 terörle	 İslâm'ı	 eşanlamlı	 kılma	 çabaları	 mübalağalı	 şekilde	 teyit	 edildi.	 Ancak	 aynı	 hafta	 içinde
Yemen'de	öldürülen	50	 insanın	sözü	bile	edilmedi.	Demek	Batı'dan	biri	ölürse	"barbarlık",	Müslümanlar
kitle	 halinde	 bile	 öldürülse	 vak’ay-ı	 âdiyeden!	 Bu	 ikiyüzlü	 duruş	 Batı'nın	 sadece	 hayata	 değil,	 ölüme
bakışında	bile	değişmiyor.

Peki,	Batı'ya	 karşı	 böyle	bir	 genelleme	haksızlık	 olmaz	mı?	Şüphesiz	 haksızlık	 olur.	Batı'nın	Grek-Roma
geleneğine	dayanan	kısmı	ile	temel	hak	ve	hürriyetlere	değer	veren	ve	Hıristiyan	inancına	dayan	Batı'yı
ayırmak	gerekir.	Ancak	bu	iki	Batı'dan	birincisinin	sesi	ikincisini	bastırmaktadır.	İslâm	düşmanlığı	sadece
inanç	 üzerinden	 yapılan	 bir	 muhalefet	 değildir.	 Bunun	 altında	 iktisadi	 ve	 siyasi	 sebepler	 kadar	 dünya
hâkimiyetinde	yerini	sağlamlama	ve	ön	alma	politikalarının	da	yerini	göz	ardı	etmemek	gerekir.

İktisadi	açıdan	bakıldığında,	tüketim	ekonomisi	üzerine	inşa	edilen	kapitalizm	ve	onu	bayraklaştıran	Batı,
fiili	 işgal	 ve	 sömürme	 döneminin	 zenginliğini	 yiyip	 bitirdikten	 sonra	 varlığını	 idame	 ettirmek	 için	 ince
sömürünün	araçlarını	 kullanarak	 enerji	 kaynaklarının	üzerinde	oturan	Müslümanları	 kendini	 savunacak
güçten	 mahrum	 bırakmak,	 kolaylıkla	 hammadde	 kaynaklarını	 sömürmek,	 İslâm	 ülkelerini	 sadece	 pazar
pozisyonunda	tutmak	istiyor.

Sosyal	 ve	 itikadî	 açıdan	 bakıldığında	 Batı,	 Müslümanlarla	 iç	 içe	 yaşamak	 istemiyor.	 Çünkü	 bu	 beraber
yaşamanın	 İslâm'a	 girişi	 artıracağını	 ve	 ileride	 Müslümanların	 kendilerine	 hâkim	 olacağı	 endişesini
taşıyor.	İçindeki	Müslümanları	daha	masum	görünen	"entegrasyon"	kavramı	altında	asimile	etmek	istiyor.
Bunu	başaramayacağını	anlayınca	Müslümanları	terörist,	barbar,	vahşi	sıfatları	ile	yaftalayarak	en	büyük
tehdit	 unsuru	 haline	 getirmek	 ve	 halkı	 buna	 karşı	 kutuplaştırarak	 ayrıştırmak,	 bir	 nevi	 gettolara
hapsetmek	istiyor.

Siyasi	açıdan	bakıldığında	Batı,	Marksizm’e	karşı	kendi	içinden	çıkan	Faşizm	ve	Nazizm’in	tasfiyesinden
sonra	 iki	 kutuplu	 dünyada	 Marksizm’in	 de	 yıkılması	 ile	 rakipsiz	 kaldı.	 Geleceğe	 yönelik	 stratejik
hesaplarında	 askeri	 güç	 veya	 devletlerin	 yerine	 "Medeniyetler	 Çatışması"	 tezi	 ile	 medeniyetleri
şekillendiren	inançları	koydu.	Bu	hususta	Hinduluk	veya	Budistlik	onlar	için	bir	tehlike	teşkil	etmezken,
İslâm'ın	 inanç	 değerlerindeki	 güç,	 Müslümanlar	 zayıf	 ve	 değerlerini	 tam	 yaşamıyor	 olsalar	 bile	 endişe
kaynağı	 olarak	 kabul	 edildi.	 Geleceğin	 dünyasında	 genç	 nüfusu,	 başta	 enerji	 kaynakları	 olmak	 üzere
Müslümanların	 sahip	 oldukları	 yer	 altı	 ve	 üstü	 zenginlik	 kaynakları	 ile	 teknolojik	 geriliklerini	 geride
bırakacak	 bir	 İslâm	 dünyasını,	 özellikle	 yaşanmış	 bir	 İslâm	 medeniyetinin	 sağladığı	 barış	 ve	 huzur
dönemini	tekrar	etme	potansiyeli	ile	birlikte	düşündüklerinde	"İslâmofobi"	dedikleri	çirkin	bir	saldırı	aracı
ile	mağlup	etme	yoluna	tevessül	ettiler.

Bunun	için	iki	taktik	geliştirdiler.	Birincisi	İslâm'ı	Hıristiyanlara	kötü	göstererek	uzak	tutmak.	İkincisi	ise
Müslümanları	 kendi	 içinde	 çarpıştırarak	 birbirine	 kırdırmak.	 Bunun	 için	 ihtilaflar	 ve	 fitneler	 icat	 edip
olabildiğince	husumeti	ve	kan	davasını	körüklemek.	Evet,	onların	tuzağı	bu	ama	galiba	kendi	kazdıkları
kuyuya	 kendileri	 düşecekler	 gibi	 görünüyor.	 Zira	 materyalizm,	 ateizm,	 ırkçılık,	 hedonizm,	 alkolizm,
uyuşturucu,	fuhuş	ve	her	türlü	cinsi	sapıklık	içinde	yok	olmanın	eşiğine	gelen	Batı	medeniyeti	çatlıyor,	bir
çıkış	 yolu	 arıyor.	 Teslis	 içinde	 tevhidi	 arayanların	 İslâm'la	 karşılaşmaları	 belki	 de	 yeni	 bir	 saadet
döneminin	kapısını	aralayacaktır.

Evet,	rahmi	kaşınan	Batı	İslâm'la	hamiledir.



HÂKİM	TEK	PARTİ	REJİMİ	İDDİASI

31	Mart	2015

AK	 Parti'nin	 10	 yılı	 aşkın	 iktidarda	 kalması	 ile	 siyaset	 literatüründe	 kullanılan	 "Baskın	 Parti	 Sistemi"
tanımı	 efkâr-ı	 ammeyi	 yanlış	 yönlendirmek	 amacıyla	 "Hâkim	 Tek	 Parti	 Rejimi"	 şeklinde	 bazı	 siyaset
bilimci,	 sosyolog	 ve	 tabii	 ki	 gazeteciler	 tarafından	 sıklıkla	 kullanılmaya	 başlandı.	 Bu	 çeldirici	 tavrın
gerisinde	Recep	 Tayyip	Erdoğan'ı	 tek	 adamlık	 ve	 diktatörlükle	 itham,	AK	Parti'nin	 hukuk	 yerine	 ikame
olunan	 tek	 parti	 olması	 ve	 netice	 olarak	 Türkiye'deki	 rejimin	 demokratik	 olmadığı	 kanaatını
yaygınlaştırma	anlayışı	yatmaktadır.

Oysa	 hâkim	 tek	 parti,	 otoriter	 veya	 totaliter	 sisteme	 sahip	 devletlerin	 diktatöryal	 rejimlerini	 sembolize
eder.	Bu	ülkelerde	demokrasi	yoktur,	 toplumun	örgütlenme	hakkı	yoktur,	bu	ülkelerde	muvazaa	dışında
değil	 parti,	 dernek	 bile	 kurmak	mümkün	 değildir.	 Faşist,	Nazist	 ve	Marksist	 rejimlerin	 tek	 partileri	 ile
1923-1950	arası	Türkiye'nin	tek	parti	iktidarı	buna	şahittir.

Buna	mukabil	 siyasette	 istikrarı	 sağlayan	 ve	 halkın	 iradesi	 sonucu	 uzun	müddet	 iktidarda	 kalan	 siyasi
partiler	 "hâkim	 tek	 parti	 rejimi"	 kavramı	 içinde	 değerlendirilemezler.	 Çünkü	 rejim	 demokratiktir,
örgütlenme	hürriyeti	vardır.	Hiçbir	görüş	milli	iradenin	karşısına	çıkma,	yönetime	aday	olma	ve	halktan	oy
talep	 etme	 hakkından	 mahrum	 değildir.	 Halkın	 rızasını	 tahsil	 edemeyen	 veya	 halktan	 iktidar	 olmayı
sağlayacak	 güçlü	 bir	 talep	 görmeyen	 parti	 ve	 akımların	milli	 iradeyi	 temsilde	 başarı	 sağlayan	 ve	 bunu
uzun	müddet	koruma	becerisi	gösteren	bir	partiyi	diktatörlüğü	işmam	eden	ifadelerle	suçlaması	ciddiye
alınamaz.	 Bunu	 dillendirenlerin	 kendilerine	 sosyolojiden	 ve	 siyaset	 biliminden	 malzeme	 devşirmeleri
mümkün	değildir.	Bu	ancak	siyasi	bir	illüzyondur	ve	bunu	yapanlar	da	bilim	adamı	değil,	bilimi	siyasi	bir
amaçla	kullanan	illüzyonistler,	bilim	hokus-pokusçularıdır.

Almanya'daki	Hıristiyan	Birliğin	veya	Japonya'daki	Liberal	Demokratların,	ABD	ve	İngiltere'deki	uzun	süre
iktidarda	 kalan	 partilerin	 sağladığı	 siyasi	 istikrar	 dikkate	 alındığında,	 Türkiye	 gibi	 1960	 askeri	 darbesi
sonrasında	 "ebediyyen	 iktidar	 yüzü	 görmeyeceğini	 anlayan"	 kesimlerin	 çoğunluk	 sistemi	 yerine	 millî
iradeyi	 parçalamak	 için	 getirdikleri	 nisbî	 temsil	 sistemi	 üzerinden	 tek	 başına	 üç	 dönem	 iktidar	 olmayı
başaran	 bir	 partinin	 varlığı,	 zorun	 başarılmasıdır.	 Milletimizin	 demokratik	 ferasetidir.	 Bazı	 siyasi
ahlâksızların	"câhil	halk"	 ithamlarının	suratlarına	çarpılmasıdır.	Dördüncü	defa	AK	Partinin	 iktidar	olma
ihtimali	 -ki,	 kesin	gözüyle	bakılmaktadır-	 böyle	diktatörlük	 yaftalamalarıyla	değersizleştirilemez.	Bilakis
muhalefetteki	veya	Meclis	dışındaki	fikirleri	müttehem	kılar.

Ahmet	Davutoğlu,	 "Eğer	hâkim	 teminatı	 ve	hukuk	garantisi	 altında,	 çok	partili	 demokratik	 bir	 rejimde,
nisbî	 temsil	 esasının	geçerli	 olduğu	bir	 sistemde	halkın	ekseriyetinin	 rey	 ve	 rızaları	 ile	 iktidara	gelmek
diktatörlükse,	 ins	ve	cin	şahit	olsun	ki	ben	diktatörüm!"	derse	siz	hangi	demokrasi	 tanımı	 ile	ona	cevap
vereceksiniz?

Unutmayın	 beyler!	 "Aydın"	 artık	 sadece	 ülkemizdeki	 bir	 şehrin	 adıdır.	 Yalancı	 dünyanızdan	 çıkın,	 hayal
görmeyi	bırakın.	Siz	âlemi	kör	ve	herkesi	sağır	ve	sersem	mi	zannediyorsunuz?



BAŞKANLIK	SİSTEMİNİN	ASLI	NEDİR?

15	Haziran	2015

Son	 dönemde	 başkanlık	 sistemine	 yönelik	 tartışmalar	 ciddiyet	 kazanmaya	 başladı.	 Konuyu	 daha	 önce
gündeme	 getiren	merhum	 cumhurbaşkanlarından	 Turgut	 Özal'ın	 bu	 fikri	 hayata	 geçirecek	 siyasi	 gücü
yoktu.	 Keza	 Süleyman	 Demirel'de	 cumhur	 reisi	 olduğu	 dönemde	 başkanlık	 sistemini	 savunmuştu	 ama
onun	 da	 siyasi	 gücü	 ve	 desteği	 kifayetsizdi.	Uzun	müddettir	 başkanlık	 sistemini	 savunan	Recep	 Tayyip
Erdoğan	 ise	cumhurbaşkanlığının	 ilk	yılında	güçlü	halk	desteğini	bir	Ak	Parti	programına	dönüştürerek
önünüzdeki	genel	seçimlerde	halktan	başkanlık	sistemine	destek	talebini	dillendirmeye	başladı.

Önceki	dönemlerde	başkanlık	sistemi	adeta	mâlum	akademik	çevrelerce	‘lânetlenmişti.’	Bilimsel	özgürlük
ve	fikir	hürriyeti	savunucuları	olarak	kendisini	 takdim	eden	bu	çevrelerin	bırakınız	başkanlık	sisteminin
tartışılmasını,	tartışmanın	açılmasına	bile	tahammülleri	yoktu.	Bu	çevrelerin	siyaset,	ticaret	ve	medyadaki
ortaklarının	 da	 koroya	 değişik	 enstrümanlarla	 katılmaları	 ile	 iş	 "olmaz	 da	 bitmez	 de!."	 gulgulesine
getiriliyordu.

Peki,	başkanlık	sistemi	kimi,	niçin	bu	kadar	ürkütüyor?	Sorunun	cevabı	parlamenter	sistem	ile	başkanlık
sisteminin	 kaynağında	 yatıyor.	 Parlamenter	 sistem	 İngiltere'de	 ortaya	 çıkmış	 olup,	 taç	 korunduğu	 için
devleti	 yönetecek	 siyasi	 mes’uliyeti	 haiz	 bir	 başbakan	 ve	 hükümete	 ihtiyaç	 duyulmuş	 idi.	 Taç
korunmalıydı,	 zira	 taç	 hem	 dini	 (Anglikan	 Kilisesi)	 hem	 devleti	 (Birleşik	 Krallık)	 temsil	 ediyor,	 hem	 de
Avustralya,	Kanada	ve	Yeni	Zelanda	başta	olmak	üzere	on	beş	küsur	devletin	başkanlığını	garantiliyordu.
Bu	sebeple	parlamenter	sistem	İngiltere'nin	yapısına	uygundu.	Keza	Osmanlı	Devleti'nin	son	döneminde
de	Hilâfet	ve	Saltanatın	mevcudiyeti	sebebiyle	İngiliz	tipi	parlamenter	sistem	uygulanmıştı.

Kısacası	 Osmanlı	 Devleti	 muadili	 olarak	 İngiltere'ye	 baktığımızda	 hilâfet	 ve	 saltanat	 bizde	 yıkılırken
İngiltere'de	 en	 önemli	 müesseseler	 olarak	 korunduğu	 görülür.	 Haliyle	 İngiltere'de	 bir	 siyasi	 sistem
tartışması	yaşanmamaktadır,	bu	sistem	devam	ettiği	müddetçe	de	yaşanmayacaktır.

İngiliz	modelinden	çıkarılacak	ders	şudur.	Eğer	saltanat	ve	dini	temsil	korunursa,	devlet	idaresinin	siyasi
sorumluluğunu	 üstlenecek	 bir	 başbakan	 ve	 hükümete	 ihtiyaç	 olacaktır.	 Unutmayalım	 İngiltere'de
başbakanın	bir	unvanı	da	"Hazine	Birinci	Lordu"	dur.	Bu	anlayışı	Avrupa'da	saltanatı	koruyan	devletlerde
gördüğümüz	gibi,	Japonya	gibi	dini	ve	saltanatı	temsil	eden	"Güneşin	Oğlu"	imparatorda	da	görürüz.

ABD’de	ise	ne	korunacak	bir	saltanat,	ne	de	temsiliyeti	olunan	bir	dinden	bahsedilebilir.	Haliyle	Birleşik
Krallık'tan	koparak	bağımsız	olan	ABD'de	başkanın	yanında	ayrıca	bir	başbakana	da	ihtiyaç	görülmemiş
ve	 orada	 sistem	 başkanlık	 sistemi	 olarak	 yapılanmıştır.	 Fransa'daki	 yarı	 başkanlık	 sistemi	 ise	 zoraki
uydurulmuş	(ABD	ve	İngiltere'yi	taklit	havası	vermemek	için)	bir	 idare	şekli	olup	tabiri	caizse	melez	bir
tiptir.

Peki,	Türkiye	konum	olarak	hangi	sisteme	daha	yakındır?	Eşyanın	tabiatı	icabı	başkanlık	sistemine	daha
yakın	 durmaktadır.	 Zira	 saltanat	 lağvedilmiş,	 hilâfet	 meriyetten	 kaldırılmıştır.	 Öyle	 ise	 İslâm’ın	 ilk
döneminde	 yani	 Dört	 Halife	 Devrinde	 uygulanan	 başkanlık	 sisteminin	 getirilmesi	 zarurettir.	Mâneviyat
alerjisi	olanlar	bu	ifadeleri	okuyunca	hapşırmaya	başlayabilir,	ama	gerçek	de	budur.

Öyle	 ise	hem	hilâfet	ve	saltanatı	 lağvedip	hem	de	İngiliz	tipi	parlamenter	sistemi	dayatmanın	arkasında
başka	 niyetler	 aramak	 abes	 değildir.	 Bu	 sorunun	 cevabı	 Türkiye'de	 uygulanan	 parlamenter	 sistemin
ortaya	 koyduğu	 siyasi	 istikrarsızlıkta	 aranmalıdır.	 İki	 yüz	 küsur	 senedir	 ABD'de	 41	 hükümet,	 otoriter
dönemin	sözde	seçimleri	sayılmazsa	Türkiye'de	60	senede	61	hükümet	kurulması	Vehbi’nin	kerrakesinin
ne	olduğunu	açıklamaktadır.	Yani	Türkiye'de	halkın	reyine	muhtaç	olmadan	devleti	yönetmeyi	bir	şekilde
ele	geçirmeye	uygun,	vesayete	elverişli,	kontrol	edilebilir	hükümetler	çıkaracak,	milli	 iradeyi	 iğdiş	edici
manevralara	müsait	siyasi	sistemler	tesis	etmek	belirli	güç	odaklarının	birinci	önceliği	olmuş	ve	olmaya



devam	etmektedir.	Ancak	bu	güç	 odaklarının	 parlamenter	 sistemde	bile	 fiili	 uygulamalarının	 tek	partili
dönemde	 diktatöryal	 bir	 başkan,	 darbe	 dönemleri	 ve	 sorası	 için	 kurguladıkları	 anayasalarda	 ise	 yarı
başkanlık	sistemi	şeklinde	olduğu	açıktır.

Sonuç	 olarak	 sistem	 tartışmasını	 şahıs	 otoriterleşmesine	 indirgeyerek	 berhava	 etmek	 isteyenlere	 şunu
tavsiye	 etmek	 gerekir.	 Başkanlık	 sistemi	 ile	 yüzünüze	 ebediyyen	 kapatılacak	 bir	 "devleti	 idare	 etme"
hakkından	 mahrum	 kalacağınız	 için	 bağıracağınıza,	 milli	 iradenin	 ne	 irade	 ettiğini	 yani	 ne	 istediğini
anlamaya	çalışıp,	ona	uygun	politika	ve	programlar	yapsanız	devleti	idare	etme	hakkı	herkes	kadar	sizin
de	 olabilir.	 Aksi	 halde	 milletin	 sizi,	 "yaptıklarınızı,	 yapacaklarınızın	 teminatı"	 olarak	 görmeye	 devam
edeceğinden	ve	ona	göre	davranacağından	zerre	kadar	şüpheniz	olmasın.



7	HAZİRAN	SEÇİMLERİ	VE	SEVAD-I	ASGARA	TABİ	OLANLAR..

30.05.2015

Türkiye	10	gün	 sonra	genel	 seçimle	ülkeyi	 dört	 yıl	 idare	edecek	 siyasi	 partiyi	 belirleyecek.	Bu	hususta
enteresan	bir	gruplaşma	göze	çarpmaktadır.	Özellikle	cemaatlerin	tavrı	siyaset	bilimi	uzmanlarına	önemli
bir	analiz	fırsatı	sunmaktadır.

Birincisi	 sevad-ı	 âzam	 yani	 “halkın	 ekseriyeti”	 kavramı	 bazı	 cemaatlerce	 iktisadiyata	 inhisar	 ettirilerek
tevili	 cihetine	 gidilmekte,	 onun	 yerine	 sevad-ı	 âzamdan	 fersah	 fersah	 uzakta	 güya	 “meşveret”
bağlayıcılığına	 sığınılmaktadır.	 Bu	 hususta	 Yeni	 Asya	 grubu	 “bizim	 dernek”	 kadar	 tanınmışlığı	 olan	 bir
partiyi	 destekleme	 “vefakârlığı”	 ile	 siyaset	 tarihine	 not	 düşerken,	 diğer	 yandan	 “hizmet	 hareketi”	 ve
başkaca	 isimlerle	 de	 anılan	 bir	 cemaat	 daha	 düne	 kadar	 partililere	 parmak	 ısırtacak	 bir	 gayretkeşlikle
hareket	 ederken,	 şimdi	 Ak	 Partiyi	 silmek	 için	 tüm	muhalif	 hareketlerle	 açık	 bir	 iş	 birliğine	 girmekten
çekinmemektedir.

Siyasi	reklamlarında	gayrı	Müslimlere	“Ne	mutlu	Türküm	diyene”	dedirten	güya	diğer	bir	dini	cemaat	ise
siyasi	kara	mizaha	zengin	malzemeler	sunmada	başındaki	‘baş’	gibi	baş	rol	oynamaktadır.

Siyaset	aynen	iktisatta	olduğu	gibi	serbest	bir	rekabet	alanıdır.	Partiler	halkın	huzuruna	gelir	ve	yönetime
talip	olur,	halktan	oy	isterler.	Millet	de	bu	partileri	değerlendirerek	tercihini	oyu	ile	ortaya	koyar.

Türkiye’nin	 Ak	 Parti	 ile	 yakaladığı	 istikrar	 ve	 yaşadığı	 demokratikleşme	 ile	 vesayetten	 kurtulma	 süreci
2015	 genel	 seçimleri	 ile	 ciddi	 bir	 imtihandan	geçmektedir.	Önceki	 genel	 seçimlerden	 bu	 seçimin	 farkı,
özellikle	dini	cemaatler	üzerinden	bu	istikrarın	bozulmasını	sağlama	şeklinde	tezahür	etmekte,	bunun	için
de	cemaat	tabanını	ikna	için	bazı	kavramların	tevili	cihetine	gidilmektedir.	Bunlardan	birisi	sevad-ı	âzam
kavramıdır.

Öncelikle	sevad-ı	âzam	sadece	iktisadi	açıdan	bir	mâna	ifade	etmez.	İçtihatla	da	karıştırılmaması	gerekir.
Yani	 hata	 da	 etse	 “bir	 sevap	 kazanma”	 hali	 yoktur.	 Bediüzzaman	 Hakikat	 Çekirdekleri	 Risalesinde;
“Sevâd-ı	âzama	ittibâ	edilmeli.	Ekseriyete	ve	sevad-ı	âzama	dayandığı	zaman,	lâkayd	Emevîlik,	en	nihâyet
Ehl-i	Sünnet	cemaatine	girdi.	Adetçe	ekalliyette	kalan	salâbetli	Alevîlik,	en	nihâyet	az	bir	kısmı	Râfizîliğe
dayandı”	 diyerek	 iktisadi	 bir	 sahadan	 ziyade	 sosyolojik	 ve	 itikadî	 bir	meseleyi	 sevad-ı	 âzam	kavramıyla
açıklamaktadır.

Bediüzzaman	üzerinden	siyasi	analizlere	girişenlerin	sevad-ı	âzamı	sadece	iktisadi	hayatla	sınırlı	takdimi
hatalı	veya	yönlendiricidir.	Zaten	bu	kesimden	olanların	siyasi	tavırları	“sevad-ı	asgar”	yani	azınlık	ile	 iş
birliği	 şeklinde	 tezahür	 etmektedir.	 Bu	 onlar	 için	 bir	 seçme	 hürriyetidir,	 lakin	 bunu	 meşru	 ve	 makul
göstermek	için	“sevad-ı	âzam”	kavramını	çarpıtmamak	gerekir.

Türkiye	 Ak	 Parti	 ile	 girdiği	 bu	 yolu	 değiştirmeyecek,	 istikrarını	 muhafaza	 edecek	 ve	 istikametini
kaybetmeyecektir.	Sevad-ı	âzama	ittiba	edilmeli	vesselâm…



7	HAZİRAN	GENEL	SEÇİM	SONUÇLARININ	ANALİZİ

09.06.2015

Yüksek	 Seçim	 Kurulu	 7	 Haziran	 2015	 Pazar	 günü	 yapılan	 25.	 dönem	 milletvekili	 seçimlerinin	 geçici
sonuçlarını	açıkladı.	Buna	göre	Türkiye'de	kayıtlı	56.608.817	seçmenin	47.5	milyonu	sandığa	giderek	oy
kullanmıştır.	Seçime	 iştirak	oranı	%83,9	olmuştur.	Seçim	sonucunda	Ak	Parti	%40,8	 ile	258	milletvekili
çıkarmış	 fakat	 tek	başına	 iktidar	olamamıştır.	CHP	%24,9	 ile	132	milletvekili	çıkarmış,	MHP	(%16,2)	ve
HDP	(%13,1)	80'er	milletvekili	çıkarmıştır.

Seçim	 sonuçları	 bir	 haftadır	 leh	 ve	 aleyhe	 tüm	 yönleri	 ile	 yoğun	 bir	 şekilde	 değerlendirilmektedir.	 Ak
Parti’nin	 tek	başına	 iktidar	olma	 fırsatını	elinden	kaçırması	 zayıf	bir	 ihtimal	gibi	gözükürken	bu	 ihtimal
özellikle	HDP’nin	%10	seçim	barajını	yine	beklenmedik	bir	şekilde	üç	puanla	aşması	sonucu	bir	gerçeğe
dönüştü.	Ancak	Ak	Parti’nin	tek	zaafiyeti	HDP’nin	barajı	aşması	ile	oluşmadı.	Ak	Parti’den	HDP’ye	giden
oylar	kadar	MHP’ye	de	oy	kayması	yaşandı.	Bu	sosyolojik	gerçeklik	yeni	bir	duruma	işaret	etmektedir.	Biz
burada	sadece	önemli	gördüğümüz	bazı	hususlar	üzerinde	duracağız.	Zira	Ak	Parti	elbette	kapsamlı	bir
değerlendirmeyi	kendisi	yapacaktır.

Seçim	sonuçlarını	değerlendirmeden	önce	biraz	geriye	giderek	bir	durum	tespiti	yapmak	faydalı	olacaktır.
Çünkü	 Cumhurbaşkanlığı	 seçimi	 ve	 sonrasında	 Ak	 Parti’de	 yaşanan	 gelişmeler	 7	 Haziran	 Genel
Seçimlerini	etkilemiştir.	02	Temmuz	2014	tarihinde	bu	sayfada	yaptığımız	bir	analizde;

“10	Ağustos	 2014	Pazar	 akşamı	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	 ilk	 turda	 cumhurbaşkanı	 olarak	 seçildiği	 ilan
edilecek.	Bu	genel	bir	kabul.	Peki,	bu	ne	manaya	geliyor?	Osmanlı	Devleti’nin	sekerat	seslerinden	bir	asır
sonra	özellikle	Batı	artık	istikrarını	bozamayacağı	bir	Türkiye	ile	karşı	karşıya	gelecek.	Türkiye	en	az	10
yıllık	 bir	 istikrar	 ve	 büyüme	 hakkını	 garanti	 etmiş	 olacak.	 Bu	 durum	 Japonların	 2.	 Dünya	 Harbinden
sonraki	büyüme	dönemi	gibi	Türkiye’yi	Dünya	zirvesine	taşıyan	bir	tırmanış	fırsatı	verecek.	Bunun	için	AK
Parti’nin	başına	Abdullah	Gül’ün	geçmesi	gerekir.	Bunun	dışındaki	alternatifler	açık-gizli	 itirazları	içinde
barındıracaktır.	 Kurucu	 üçlünün	 ittifakı	 mutlaka	 devam	 etmelidir.	 Türkiye’nin	 uzun	 vadeli	 stratejisi
başkanlık	sistemi	olmalı,	koalisyon	ihtimali	kesinlikle	sıfıra	indirilmelidir.	Ülke	yönetiminde	aşırı	merkezi
yapı	yumuşatılmalı	ancak	idari	ademi	merkeziyetten	taviz	verilmemeli,	siyasi	ademi	merkeziyetin	"tavaif-i
mülûk"	kapısını	açan	bir	siyasi	intihar	olduğu	unutulmamalı,	valiler	mutlaka	Devlet	Başkanının	ataması	ile
gelmelidir.”

İfadelerine	 yer	 vermişiz.	 R.	 Tayyip	 Erdoğan’ın	 cumhurbaşkanı	 seçilmesinde	 milletin	 zihni	 berraktı	 ve
gerekeni	 yaptı.	 İkinci	 adımda	 ise	 bizim	 tahminimiz	 Abdullah	 Gül’ün	 başbakan	 olarak	 devamı	 yönünde
olmuştu.	 Bu	 gerçekleşmedi.	 Çünkü	R.	 Tayyip	 Erdoğan	 halk	 tarafından	 seçildiği	 için	 sistemin	 fiilen	 yarı
başkanlığa	dönüşeceğini	biliyordu.	Bunun	başkanlığa	dönüşmesi	ise	Abdullah	Gül’ün	aynı	fikirde	olmasına
bağlıydı.	Oysa	Abdullah	Gül	başkanlık	sistemini	değil,	parlamenter	sistemi	daha	uygun	buluyordu.

Ayrıca	 Abdullah	 Gül’ün	 roller	 değiştikten	 sonra	 R.	 Tayyip	 Erdoğan’a	 fiillerde	 de	 mütekabiliyet	 talep
edeceği	 aşikârdı.	 Yani	 “ben	 cumhurbaşkanlığında	 ne	 yaptıysam	 senden	 onu	 beklerim,	 sen	 başbakanlığı
nasıl	 yaptıysan	 ben	 de	 öyle	 başbakanlık	 yaparım.”	 Talep	 ve	 beklentisi	 ikinci	 bir	 usül	 farklılaşması
doğuruyordu.	İşte	Ak	Parti	tepesindeki	bu	farklılaşma	ikinci	en	uygun	ismi,	yani	başarılı	bir	danışmanlık
ve	Dış	İşleri	Bakanlığı	yapmış,	başkanlık	sistemine	sıcak	bakan	ve	ayrıca	uluslararası	tanınırlığı	da	olan
Prof.	Dr.	Ahmet	Davutoğlu’nu	öne	çıkardı.

Ak	 Parti’de	 yaşanan	 bu	 iki	 önemli	 değişimin	 25.	 Dönem	milletvekili	 seçimlerini	 etkilememesi	 mümkün
değildi.	 Zira	 her	 zaman	 başarılı	 birinci	 adamdan	 sonra	 gelen	 ikinci	 adam,	 başarılı	 biri	 olsa	 bile	 birinci
adamla	aynı	seviyeyi	yakalayamaz.

Parti	 içi	 analize	 gelince,	 üç	 dönem	 kuralı	 son	 derece	 makul	 ve	 siyasetin	 kan	 tazelemesi	 için	 gerekli



olmakla	 birlikte	 bunun	 ABD	 senato	 seçimlerinde	 olduğu	 gibi	 üçte	 bir	 veya	 yarısının	 kademeli	 değişimi
yerine	toptan	uygulanması	özellikle	partinin	lider	değişimi	gibi	nazik	bir	döneminde	oldukça	ciddi	bir	risk
unsuruydu.

Ak	Parti’ye	en	çok	destek	veren	ve	karşılığında	himaye	ve	destek	alan	bir	cemaatin	önce	özel	dershaneler
üzerinden,	 daha	 sonra	 da	 17-25	 Aralık	 2013	 yolsuzluk	 iddiaları	 üzerinden	 Ak	 parti	 aleyhine	 yaptığı
yayınlar	 çok	etkili	 olmasa	da	muhalif	 siyasi	 partilerin	 fevkinde	bir	hasar	 ve	 zayiata	 sebep	olmuştur.	Bu
dönemde	8	Milletvekili	AK	Parti’den	istifa	etmiş,	4	bakan	da	yolsuzluk	suçlamalarına	muhatap	olmuştur.
Gezi	 parkı	 üzerinden	 hükümeti	 devirmeye	matuf	 sokak	 hareketleri	 de	 sandıkta	mağlup	 edilemeyen	 Ak
Parti’nin	 kargaşa	 ve	 terör	 unsurları	 kullanılarak	 bertaraf	 edilmek	 istendiği	 gerçeğini	 apaçık	 ortaya
koymuştur.	Özellikle	ABD	ve	Avrupa’da	bazı	kesimler	ile	İsrail’in	yeni	dünya	düzeninde	Ak	Parti’yi	engel
olarak	 gördükleri	 ve	 onu	 iktidardan	 bir	 şekilde	 düşürme	 azminde	 oldukları,	 Mısır’dakine	 benzer	 bir
iktidar	değişimi	arzuladıkları	‘Gezi	Kaos	Plânı’	ile	daha	da	belirgin	hale	gelmiştir.

Selahattin	Demirtaş’ın	ABD	ziyaretinden	sonra	HDP’nin	7	Haziran	seçimlerine	parti	olarak	girme	kararı
ve	 %10	 barajının	 aşılması	 üzerinden	 yapılan	 hesaplar	 diğer	 önemli	 bir	 husustur.	 Zira	 nisbî	 temsil
sisteminin	yapısı	normalde	koalisyon	çıkarır.	Nisbî	temsil	sisteminin	tek	parti	iktidarı	çıkarması	ya	milletin
canının	 yanması	 veya	 yüksek	 barajlarla	 mümkün	 olabilmektedir.	 Seçim	 sisteminin	 değiştirilmemesi	 bir
hata	idi.	Doğrusu	nisbî	temsil	sistemi	yerine	çoğunluk	sisteminin	getirilmesiydi.	Bu	durum	aynı	zamanda
başkanlık	 sistemine	 de	 zemin	 ihzar	 edecek	 hem	 barajları	 kaldıracak,	 hem	 parti	 içi	 demokrasiyi
kuvvetlendirecek,	hem	temsilde	adaleti	sağlayacak,	hem	de	teveccühe	mazhar	ekseriyeti	iktidar	edecekti.

HDP’nin	 barajı	 aşması	 için	 sadece	 o	 parti	 ve	 PKK	 çalışmadı;	 tüm	 sol	 örgütler	 ve	 bazı	 CHP’li	 gruplar,
paralel	yapı	olarak	anılan	yapı	 ile	uluslararası	bazı	odaklar	da	gayret	gösterdiler.	El	hak	ülke	genelinde
Kürtlerin	büyük	çoğunluğunda	da	milliyetçilik	dalgası	din	birliği	seddini	aştı.	Böylece	kantarın	topuzu	da
kaçmış	oldu.	Ne	alanların	ne	de	verenlerin	tahmin	edemediği	bir	sonuç	ortaya	çıktı.

R.	 Tayyip	 Erdoğan’ın	 tek	 parti	 iktidarında	 anlatmada	 zorlandığı	 başkanlık	 sisteminin	 daha	 kolay
anlaşılacağı	 koalisyonlar	 dönemi	 kapıyı	 çaldı.	Evet,	meclisler	 istişare	 ve	 karar	 organlarıdır	 ve	 çeşitlilik,
farklı	 görüşler	 müşavere	 için	 çok	 gereklidir.	 Ancak	 icrada	 çeşitlilik	 makbul	 değildir.	 Devleti	 idare
mes’uliyeti,	irade	birliği	ister.	Bunu	koalisyonlarla	sağlamak	müşküldür.

Kim	bilir	bazen	“Bir	musibet	bin	nasihatten	yeğdir.”



KOALİSYON

15.Ekim	2015

Latince	menşeli	olan	koalisyon	kelimesi,	siyaset	dilinde	“birlikte	hükümet	kurma”	mânasına	gelmekte	olup
parlamenter	sistemlerde	ortaya	çıkmaktadır.	Başkanlık	sisteminde	halk	meclis	ve	hükümeti	ayrı	ayrı
seçtiği	için	iktidar	parçalanmamakta,	seçildiği	müddeti	tamamen	kullandığı	için	de	erken	seçim
olmamaktadır.

Parlamenter	sistemde	ise	eğer	şu	an	Türkiye’de	olduğu	gibi	nisbî	temsil	sistemi	kullanılırsa	hükümet	bir
partiden	çıkabileceği	gibi	çıkmayabilir	de.	Zaten	iki	dereceli	seçim	sistemleri	çoğunlukla	sıkıntı
kaynağıdır	ve	özellikle	Türkiye’de	şuurlu	bir	kurgunun	mahsulüdür.

Hatırlanacağı	üzere	daha	önce	cumhurbaşkanları	iki	dereceli	bir	sistemle	seçiliyordu.	Yani	halk	meclisi,
meclis	de	cumhurbaşkanını	seçiyordu.	Böylece	cumhurbaşkanlığı	makamı	belirli	güç	ve	vesayet	odakları
tarafından	halkın	iradesinden	koparılıp	çeşitli	oyun,	hile,	baskı	ve	zorlamalarla	“muhtar	bile
seçilemeyecek”	adamlara	veriliyordu.	Şimdi	o	oyun	sona	erdi.	Mâlum	çevreler	karın	ağrılarını	“diktatör”
yaveleri	ile	dindirmeye	çalışıyorlar.

Benzer	şekilde	hükümet	seçimi	de	iki	dereceli	bir	sistemle	yapılıyor.	Aynı	hikâye	burada	da	yaşanıyor.
Millet	doğrudan	yürütmenin	başı	olan	cumhurbaşkanını	seçtiği	gibi	hükümeti	de	seçse	şu	yaşanan
kargaşanın	hayali	bile	olmayacak	ama	ebediyyen	iktidar	yüzü	göremeyeceğine	inanan	çevreler	“kıyısından
iktidara	yapışma”	fırsatını	kaybetmemek	için	parlamenter	sistemin	nisbî	temsili	tarzına	sıkı	sıkıya
yapışıyorlar.	Konuyu	derinlemesine	incelemeyen	veya	ikna	olamayan	bazı	iyi	niyetliler	de	bu	kervana
katılıyorlar.

Oysa	sakince	şu	soruyu	sormak	lazımdır.

-Yapılan	seçimin	adı	nedir?

-El	cevap:	25.	Dönem	milletvekili	seçimleri.

-Yani	hükümeti	değil	TBMM’de	kanun	yapacak	milletvekillerini	seçiyoruz	değil	mi?

-Evet.

-Peki,	bu	milletvekillerinin	hükümetle	ne	alâkası	var?

-Efendim	sistem	böyle,	milletvekilleri	de	hükümeti	seçecek.

-	Millet	hükümeti	seçmeyi	bilmiyor	mu	ki,	o	işi	başkalarına	havale	ediyor?

-Efendim,	sistem	böyle.

-Sistemi	kim	kurgulamış?

-İlk	hükümeti	1	Kasım	1923’te	diktatöryal	metotlarla	kuran	Halk	Fırkası	ve	onunla	hulus	birliği	yapan
darbeciler	tarafından	millete	dayatılan	anayasalarla	sistem	böyle	kurgulanmış.

-Bu	işten	fayda	sağlamışlar	mı?

-Hem	de	nasıl!	Türkiye	kaybetmiş	ama	bu	güç	odakları	milletten	oy	ve	rıza	almadan	hükümetler
kurmuşlar,	başbakan	ve	cumhurbaşkanı	olmuşlar.	Ülkeyi	onlar	yönetmişler.	İstedikleri	olmuş,



istemedikleri	olmamış.	Kısacası	onlar	kazanmışlar	ve	bunun	devamını	istiyorlar.

Eğer	koalisyonlarla	Türkiye’nin	neler	kaybettiğini	merak	edenler	varsa	-diktatörlük	yıllarında
kaybedilenleri	ayrıca	değerlendirmek	lâzım-	1960	darbesinden	sonrasına	baksınlar,	kâfi	miktarda	kayıp	yıl
faturaları	göreceklerdir.



1	KASIM	SEÇİMLERİ	MİLLETİMİZE	HAYIRLI	VE	UĞURLU	OLSUN

31	Ekim	2015

Haziran	seçimleri	ile	ortaya	çıkan	tablo	herkese	oldukça	değerli	dersler	verdi.	Devlet	idaresinin	ciddi	bir
iş	olduğu,	iktidarın	parçalanmasının	içinde	ne	tür	tehlikeler	sakladığı	ortaya	çıktı.	Eğer	7	Haziran	öncesi
seçim	kanunu	değiştirilerek	dar	bölge	çift	turlu	seçim	sistemi	kabul	edilmiş	olsaydı,	1	Kasım	seçimlerinde
bu	 sisteme	 göre	 halk	 temsilcilerini	 seçecek,	 bu	 da	 koalisyon	 ihtimallerini	 ortadan	 kaldıracaktı.	 Ama
maalesef	 yapılamadı.	 Şimdi	 bir	 önceki	 seçim	 sonuçlarının	 gölgesi	 altında	 bir	 seçim	 tekrarı	 yapılacak.
Nisbî	temsilin	güçlü	koalisyon	çıkarma	tehdidini	ancak	milletin	basireti	çözecektir.

Son	 beş	 ayda	 yaşanan	 hadiseler	 paha	 biçilemeyecek	 kadar	 değerli	 dersleri	 siyasi	 tecrübe	 hanemize
kaydetti.	Pek	çok	maskeler	düştü.	Pek	çok	gizli	 ilişkiler	açığa	çıktı.	Mesele	 sadece	Türkiye	sınırlılığı	 ile
kalmadı.	Uluslararası	boyutu	da	ayan	beyan	anlaşıldı.	Bazı	dini	cemaat	yöneticileri	müntesiplerini	vartaya
attılar.	 Burhan	 yerine	 liderin	 ağzına	 bakanların	 ileride	 sadece	 pişmanlık	 yaşayacağını	 söylemek	 bir
kehanet	olmayacaktır.

Evet,	bir	seçimde	herkes	siyasi	tercihini	kullanma	hakkına	sahiptir,	bunun	için	kimseye	ne	danışmak	ne	de
hesap	vermek	zorunda	değildir.	Lâkin	kendilerinde	 tasarruf	 yetkisi	 vehmeden	bazıları	dindar	 insanların
safvetini	 istismar	 ederek	 sevad-ı	 âzamdan	 uzaklaştırma,	 sevad-ı	 asgara	 yöneltme	 ve	 milli	 iradeyi
parçalama	gayretine	girerse,	dünkü	duruşunun	tam	tersi	bir	tavır	sergilerse	veya	adı-sanı	bile	kalmayan
partilere	güya	"istişare	sonucu"	oy	talebinde	bulunursa	bizim	de	onlara	karşı	"yanlış	yapıyorsunuz"	deme
hakkımız	vardır.

Bu	seçim	inşallah	taşların	yerine	oturacağı	bir	seçim	olacaktır.	Teröristlere,	terörist	yardakçılarına,	din	ve
vatan	 düşmanlarına	 ağır	 bir	 darbe,	 ahmak	 ve	 sâdık	 ahmaklara	 da	 iyi	 bir	 ders	 olacaktır.	Milli	 iradenin
tecellisinin	 fesat	 şebekeleri	 ve	 küresel	 güç	 kâselislerini	 yarın	 tekrar	 yeise	 attığını	 inşallah	 hep	 birlikte
göreceğiz.



TÜRKİYE	1	KASIMDA	SEÇİM	DÜZELTMESİ	YAPTI

03	Kasım	2015

7	 Haziran	 2015	 Milletvekili	 seçimlerinde	 hiçbir	 parti	 tek	 başına	 iktidar	 olmayı	 başaramadı,	 daha	 doğrusu
nisbî	 temsil	 sisteminin	 yapısı	 gereği	 %41	 oy	 alan	 AK	 Parti	 çok	 az	 bir	 sayı	 ile	 iktidarı	 kaybetti.	 Eğer	 seçim
sistemi	nisbî	değil	de	çoğunluk	sistemi	olsaydı	%41	oy	alan	bir	parti	rahatça	tek	başına	iktidara	gelebilirdi.	7
Haziran	seçimleri	aslında	muhalefet	partileri	 için	bir	 talih	kuşu	 idi.	Zira	hiç	ummadıkları	bir	şekilde	 iktidar
kapısı	kendilerine	açılmıştı.	Ama	onlar	büyük	bir	yanılgı	veya	siyaset	bilmezlikle	bu	talih	kuşunu	kaçırdılar.

Önce	 yanılgı	 ihtimalini	 değerlendirelim.	 AK	 Parti'nin	 ilk	 defa	 tek	 başına	 iktidara	 gelememesi	 farfaracı
medyayı	 akıldâne	 gören	 muhalif	 partilerin	 sözüm	 ona	 kurmaylarında	 "Hah!	 AK	 Parti	 inişe	 geçti,	 artık
toparlanamaz,	 koalisyon	 yoluyla	 da	 olsa	 o	 partiye	 hükümet	 kurdurtmayalım,	 inişi	 devam	 etsin."	 kanaatini
uyandırdı.	Bu	gerçek	bir	yanılgı	idi.	Türk	siyasi	tarihinde	%41	oy	ciddi	bir	tek	başına	iktidar	tevcihidir.	Mesele
nisbî	 temsil	 sisteminin	 tek	 başına	 iktidar	 çıkarmadaki	 zorluğunda	 yatmaktadır.	 Zaten	 nisbî	 temsil	 CHP'nin
ebediyyen	 iktidar	görememe	riskini	ortadan	kaldırmak	amacıyla	1960	darbesi	 ile	getirilmiştir.	7	Haziran’da
millet	AK	Partiye	şefkat	tokadı	atmıştır.	Te'dip	ve	zecir	tokadı	değil.	Diğer	partilere	ise	millet	iktidar	adaylığı
ümidi	bile	vermemektedir.

İkinci	 olarak	 siyaset	 bilmeme	 şıkkını	 değerlendirelim.	 Eğer	 MHP	 veya	 CHP	 açık	 bir	 şekilde	 AK	 Partiyi
koalisyona	zorlasalardı,	bundan	kaçmak	müşkül	olacaktı.	Bu	da	AK	Partiyi	kendi	programından	uzaklaştıracak
ve	koalisyon	başarısızlığına	ortak	edecekti.	Oysa	muhalefet	partileri	büyük	bir	marifetmiş	ve	hatta	en	 fazla
oyu	 kendileri	 almış	 gibi	 AK	 Partiyle	 koalisyonu	 yokuşa	 sürücü	 veya	 reddedici	 tavırlara	 girdiler.	 Millet
nazarında	 "Bunlarla	 koalisyon	 yapılırsa	 hükümetin	 de	 devletin	 de	 vay	 haline!"	 dedirtecek	 bir	 uygulama
sergilediler.	Halk	"perşembenin	nasıl	geleceğini	çarşambadan	gördü"	ve	siyasetten	ekonomiye,	terörden	dış
ilişkilere	 kadar	 tek	 bir	 hükümet	 ile	 hâkimiyeti	 parçalanmış	 bir	 hükümetin	 farkını	 geçmiş	 tecrübelerine
dayanarak	ve	yaşanan	acı	olayları	hatırlayarak	anladı.

Üçünü	 olarak	 sahaya	 sürülen	 PKK	 teröristleri	 ve	 ona	 siyasi,	 askeri	 ve	 lojistik	 destek	 sağlayan	 ABD'den
Rusya'ya,	 İran'dan	Almanya'ya	kadar	olan	şer	 ittifakının	oyunlarını	ancak	güçlü	bir	 iktidarın	bozabileceğine
kanaat	getirdi.	PKK'nın	siyasi	kolu	olan	HDP'ye	oy	veren	Kürtler,	Haziran'ın	hemen	arkasından	PKK'nın	terörü
şehirlere	 taşımasının	 sonunun	nereye	 varacağını	 anladılar	 ve	desteklerini	 çekmeye	gücü	yetenler	desteğini
çektiler.

Dördüncü	 olarak	 paralel	 yapı	 olarak	 anılan	 bir	 cemaatin	 bir	 kısım	 insaflı	 müntesipleri	 bütün	 kara
propagandalara	rağmen	bu	sefer	Timur'un	tarafına	geçmediler.	Oylarını	boşa	da	atmadılar.	Bu	gelişme	ileride
daha	esaslı	bir	hesaplaşmanın	bu	cemaat	içinde	yaşanacağının	da	ipuçlarını	vermektedir.	Paralel	yapı	ile	kol
kola	giren	diğer	gruplarda	ise	uyku	daha	derin	görünüyor.	Özellikle	bunlardan	bir	grup	adı	sanı	kalmayan	bir
partiye	 güya	 "istişare	 sonucu"	 intisapla	 azat	 kabul	 etmez	 köle	 pozisyonunu	 devam	 ettirmede	 bir	 beis
görmüyor.	 Bunlar	 rüyalarında	 rüya	 görüp,	 gördükleri	 rüyayı	 tabir	 edecek	 kadar	 derin	 bir	 uykuda	 iken,
kendilerini	ayık,	kendi	dışındakilerin	hipnoza	tutulmuş	olduğunu	söylemeleri	insanı	hüzünlendiriyor.

Sonuç	 olarak	 7	 Haziran	 ile	 1	 Kasım	 arasında	 yaşananlar	 milletin	 kanaatini	 kesinleştirdi.	 Halk	 hükümetin
hâkimiyetini	parçalamadı.	%49,5	gibi	muazzam	bir	oy	ve	317	milletvekili	vererek	AK	Partiyi	iktidara	getirdi.
Her	ne	kadar	bu	sayı	anayasayı	değiştirmeye	yetmese	de	uzağında	da	tutmamaktadır.	CHP	134	milletvekili	ile
daha	 ötesinin	 yok	 olduğu	 kanaatini	 pekiştirdi.	 	 HDP	 59	 milletvekili	 ile	 terbiye	 edildi,	 bunun	 bir	 ötesinin



barajın	altında	kalmak	olduğu	hatırlatıldı.	MHP	ise	40	milletvekili	ile	adeta	biçildi.	AK	Parti	hem	iktidarı	aldı
hem	 de	 başkanlık	 sisteminin	 yolunu	 açtı.	 Düşmanları	 yeise	 sevk	 etti,	 yüreği	 ağzında	 bekleyen	 mazlum	 ve
masum	Müslümanlara	bir	oh	çektirdi.

Evet,	1	Kasım'da	milletimiz	7	Haziran	seçimlerini	tashih	etmiştir.	Vatana,	millete	ve	dahi	âlem-i	İslâm'a	hayırlı
olsun.



ERDOĞAN,	SİSİ	VE	BATI'NIN	İKİYÜZLÜLÜĞÜ

7	Kasım2015

ABD'de	yayımlanan	The	Huffington	Post	Gazetesinde	Soumaya	Ghannoushi	 tarafından	yazılan	05	Kasım
2015	 tarihli	 bir	makale	 Türkiye'deki	 genel	 seçimlere	 batılı	 ülkelerin	 bakış	 açısını	 oldukça	 güzel	 analiz
etmektedir.	Bu	sebeple	aşağıda	bu	köşe	yazısının	özetini	sunuyoruz[5]:

Türkiye’nin	Avrupa	ve	Amerikan	medyasında	bir	"şok"	ve	“Türkiye	için	kara	gün”	olarak	tanımlanan	genel
seçim	 sonuçlarının	 ilanıyla	 Batı	 başkentleri	 cenaze	 ortamına	 büründü.	 Haberler,	 başyazılar	 ve	 muhalif
isimlerin	 köşe	 yazıları,	 "otokrasi	 ve	 despotluğa"	 dönüş	 uyarısında	 bulunurken	 ve	 sonucu	 ülkede
“demokrasinin	hayatta	kalmasına”	bir	tehdit	olarak	ilan	ederken	çizilen	tablo	çok	kasvetli	görünüyor.	Bu
vahim	 analizlerde	 eksik	 olan	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan’ın	 partisinin	 Meclisteki	 temsiliyetini	 azaltan
Haziran	 ayı	 seçim	 sonuçlarını	 kabul	 edip	 ulusal	 birlik	 hükûmeti	 kurmak	 istediğiydi.	 Bu	 tip	 öneriler,
muhalefet	 tarafından	 sert	 bir	 şekilde	 reddedildiğinde	 kendisi	 Anayasaya	 uygun	 olarak	 erken	 seçim
çağrısında	bulundu.

Yeni	Osmanlı	Sultan’ına	hiddetlenip	hor	görenlerin	hiçbiri	Türkiye	Cumhurbaşkanı'nın	her	tarafında	Irak
ve	Suriye’de	 olduğu	 gibi	Ürdün’de	 ve	Körfez	 krallıklarında	 da	 yarı	 ve	 tam	despotlarla	 çevrili	 olduğuna
dikkat	 etmiyor.	 Bu	 arada	 aynı	 bölgeden	 biraz	 uzakta	 sadece	 iki	 yıl	 önce	 ülkenin	 demokratik	 olarak
seçilmiş	 devlet	 başkanını	 devirip	 hapse	 attıktan	 sonra	 kanlı	 bir	 darbeyle	 iktidarı	 ele	 geçiren	 askerî	 bir
general	 hüküm	 sürüyor.	 General	 Sisi’nin	 tankları	 Mısır’da	 genç,	 yaşlı;	 kadın,	 erkek	 yüzlerce	 barışçı
protestocunun	kafatasları	ve	bedenleriyle	birlikte	iradelerini	de	ezdi.

Ne	 var	 ki	 gezegendeki	 en	 geri	 ve	 gaddar	 rejimlerden	 birine	 başkanlık	 eden	 bu	 yöneticiye	 Batı
başkentlerinde	Berlin’de	 olduğu	gibi	 Paris’te	 de	 kucak	 açılıyor.	 Bugün	Downing	Street’te	 10	 numarada
David	 Cameron	 tarafından	 ağırlanıyor.	 Bölge	 halkına	 gönderilen	 mesaj	 yüksek	 sesli	 ve	 açık:	 Ya
ihtiyaçlarımıza	ve	keyfimize	uyan	ısmarlama	bir	demokrasi	ya	da	iğrenç	de	olsa	bir	diktatör.	Burnumuzu
kapatıp	 kaba	 haydudun	 elini	 sıkacağız.	 Kiraladığımız	 müdafiler,	 uzmanlar,	 yorumcular	 ve	 analizcilere
onun	mide	bulandırıcı	idare	şekli	için	efsanevi	ekonomik	gelişmeden	reforma	ve	siyasi	açıkgözlüğe	kadar
bir	dizi	gerekçe	ve	bahane	bulmaları	çağrısında	bulunacağız.	Bu	da	olmazsa	Kissinger-Albright	sözlüğüne
uzanıp	biraz	siyasi	gerçekçilik	ilave	edeceğiz.

Oy	 verme	 hakkına	 sahip	 seçmenlerin	 yüzde	 85’i	 Türk	 seçimlerine	 katıldı.	 Son	 karmaşık	 Mısır	 meclis
seçimlerinde	 kabaca	 aynı	 oranda	 Mısırlı	 toplu	 olarak	 seçimlerde	 yer	 almaktan	 kaçınmıştı.	 Böylece
General’in	 Washington	 ve	 Londra’daki	 destekçilerine	 diktatör	 yönetimini	 örtmek	 için	 gereken	 kılıfı
vermemiş	oldular.

Cumhurbaşkanı	Erdoğan	 kötülenip	 yerden	 yere	 vurulurken	Sisi’ye	 kırmızı	 halı	 seriliyor.	Gelgelelim	biri
ülkeyi	beş	askerî	darbeden	ve	onlarca	yıllık	mutlak	askerî	yönetimden	sonra	demokrasi	yoluna	sokarken
diğeri	ülkesinin	yeni	oluşan	demokratik	deneyimini	zalimce	sonlandırdı.

Türk	 seçimleriyle	 ilgili	 haberlerde	 AK	 Parti	 için	 oy	 kullananların	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan’ın	 korku
tellallığı	ve	milliyetçi	propagandasına	kolayca	aldanan	insiyaki	mantıksız	çeteler	olduğu	varsayımı	barizce



görülüyor.	Defalarca	bize	söylendiği	üzere	Cumhurbaşkanı	Erdoğan	ekonomik	istikrarsızlık	ve	güvensizlik
fobisini	 tetikledi.	 Sınırlarında	 Suriye,	 Irak,	 Yemen	 ya	 da	 Libya’da	 acil	 ve	 dolaylı	 krizler	 büyürken	 ve
Avrupa	ile	ABD	o	sayının	çeyreğini	bile	almaya	gönülsüz	davranırken	ayrıca	iki	milyondan	fazla	Suriyeli
mülteciyi	 aralarına	 almışken	 Türklerin	 iktisadi	 menfaatleri	 ya	 da	 asayişlerinden	 endişe	 etmeye	 sanki
hakları	yok.

Seçime	katılan	milyonlarca	kişi	şuurlu	tercihler	yaparak,	oylarını	menfaatlerini	en	iyi	temsil	edeceğine	ve
meşru	korkularına	en	 iyi	karşılığı	vereceğine	 inandıklarına	attı.	Burada	Orta	Doğu	üzerine	yazılan	çoğu
haber	ve	yorumda	olduğu	gibi	en	Batılı	muhabirler	ve	analistler,	sahada	gerçekleri	kabul	etmek	ve	sıradan
erkeklerin	 ve	 kadınların	 hareketlerini	 ya	 da	 motivasyonlarını	 anlamak	 için	 hâkim	 söylemlerin	 ötesine
gitmeyi	ya	da	ideolojik	ve	kültürel	engelleri	aşmayı	başaramıyor.	Avro-merkezcilik,	benmerkezcilik	ya	da
Oryantalizm	 olarak	 tanımlanabilecek	 arazlar	 gösteriyorlar.	 Sömürge	 dönemlerinin	 dış	 gözlemcileri,
misyonerler,	 gezginler	 ya	 da	 sömürge	 görevlileri	 çağdaş	 formlara	 büründüler;	 eski	 metropollerden
imparatorluk	 çeperine	 gönderilen	 uzman,	 yorumcu	 ya	 da	muhabirler	 oldular.	 Ancak	 söylemin	 yapısı	 ve
içeriği	büyük	oranda	değişmedi	ve	kodlanmış	mesajları	sürekli	olarak	yeni	formlarda	yeniden	üretiliyor.

Bölgede	çok	az	kişi	Batı'nın	demokrasi	söylemini	ciddiye	alıyor.	Demokrasi	ve	özgürlük	vaatleriyle	Irak’ı
işgal	 edip	 yıktıktan	 sonra	 yerine	mezhepçi	 despotları	 getirdiler.	Özgürlüğün	 tatlı	 kokusu	 yerine	Bağdat
ölüm,	 iç	 savaş	 ve	 terörün	 iğrenç	 kokusuna	 büründü	 ve	 artık	 Obama,	 Ocak	 Devriminin	 yüceliklerinden
bahsetmiyor	 ya	 da	 tutkulu	 bir	 şekilde	 Tahrir	Meydanı'nda	 bir	 asi	 olmuş	 olmayı	 dilemiyor.	 Devrimciler,
Orta	 Çağ	 zindanlarında	 çürürken	 onları	 hapse	 atanlar	 Batı	 başkentlerinde	 eğlendiriliyor	 ve	 Orta
Doğu’daki	gerçek	 tiranlara	parmaklarını	göstermek	ve	hesap	sormak	yerine	eleştirilmek	ve	kötülenmek
için	seçilen	kişi	bölgenin	demokratik	olarak	seçilmiş	tek	Cumhurbaşkanı	(Kuzey	Afrika’da	Tunus	dışında)
oluyor.

Bu	 yüzden	 Batılı	 politikacılara	 ve	 yorumcu	 ordusuna	 bir	 tavsiyem	 var:	 Bana	 güvenin	 iş	 bölgede
demokrasiye	gelince	sessiz	kalmak	en	iyisidir.



G	20	ZİRVESİ	VE	TÜRKİYE

15	Kasım	2015

G	20	olarak	bilinen	Dünyanın	20	büyük	ekonomisine	sahip	ülkelerin	devlet	veya	hükümet	başkanları	15
Kasım	 2015	 tarihinde	 Antalya'da	 bir	 araya	 geldiler.	 Fransa,	 Paris’te	 yaşanan	 terör	 hâdiseleri	 sebebiyle
zirvede	dış	işleri	bakanı	tarafından	temsil	edildi.	Bu	zirveye	Türkiye'nin	Azerbaycan	devlet	başkanı	İlham
Aliyev'i	daveti	ise	yerinde	ve	şık	bir	hareketti.

G	20	ile	ilgili	kısa	bir	bilgi	vermek	gerekirse,	Dünyadaki	20	büyük	ekonomiye	sahip	ülkelerin	teşkil	ettiği
G	20	(Group	of	20)	olarak	bilinen	yapı	G-8	Maliye	Bakanlarının	25	Eylül	1999	Washington	Toplantısı’nda
resmiyet	 kazandığını	 söyleyebiliriz.	 G20	 ülkeleri	 Almanya,	 ABD,	 Arjantin,	 Avustralya,	 Brezilya,	 Çin,
Endonezya,	 Fransa,	 Güney	 Afrika,	 Güney	 Kore,	 Hindistan,	 İngiltere,	 İtalya,	 Japonya,	 Kanada,	 Meksika,
Rusya,	 Suudi	 Arabistan,	 Türkiye	 ve	 Avrupa	 Birliği	 Komisyonundan	 meydana	 gelmektedir.	 Üç	 tane
Müslüman	 ülkenin	 bulunduğu	 bu	 zirve,	 BM	 Güvenlik	 Konseyi	 ve	 G8	 gibi	 yapıların	 dünya	 ekonomisinin
geleceği	 ile	 ilgili	 kararları	 almadaki	 yetersizliği	 ve	azalan	güçlerini	 takviye	 ile	hâkimiyetlerini	 idamenin
bir	aracı	olarak	düşünülmüştür.

G	20'nin	10.	zirvesine	Türkiye'nin	ev	sahipliği	yapması	önemlidir.	Zira	Türkiye	küresel	sermayenin	tarzı
hareketine	olan	itirazlarını	bu	zirvede	ortaya	koymak	ve	yeni	politikalar	teklif	etme	fırsatını	yakalamıştır.
Dünyada	gelir	adaletsizliğindeki	dehşetengiz	uçurum,	küresel	güç	odaklarının	insafsız	sömürü	politikaları
ile	 dünyada	 yaşanan	 kargaşa,	 en	 son	 Arap	 Baharının	 tersine	 çevrilmesi	 ve	 Suriye'de	 yaşanan	 felaketin
ortaya	 çıkardığı	 göç	 dalgasının	 Batıya	 ulaşması	 gibi	 hadiseler	 kapitalizmin	 çıkmazını	 ortaya	 koyarak
Türkiye'nin	tezlerine	güç	katmaktadır.

Umudumuz	BM	Güvenlik	Konseyindeki	oligarşik	gücün	tasfiyesi	ile	BM'nin	bir	Dünya	Parlamentosu	olarak
yeniden	yapılanması	ve	G	20	gibi	yapıların	da	BM	içinde	ihtisas	komisyonlarına	dönüşmesidir.



RUSYA	KÜSTAHLIĞININ	BEDELİNİ	ÖDEDİ

24	Kasım	2015

Türk	Silahlı	Kuvvetleri	 "24	Kasım	2015	 tarihinde	saat	09.20	civarında	Hatay	Yayladağı	bölgesinde	Türk
Hava	 Sahasını	 ihlal	 eden	 milliyeti	 bilinmeyen	 bir	 uçak	 defalarca	 (beş	 dakika	 içerisinde	 10	 kez)	 ikaz
edilmesine	rağmen	Türk	Hava	Sahasını	ihlal	ettiği	ve	bu	uçağa	angajman	kuralları	çerçevesinde	24	Kasım
2015	saat	09.24’te	bölgede	hava	devriye	görevinde	bulunan	iki	adet	F-16	uçağımız	tarafından	vurularak
düşürdüğünü"	açıkladı.	Sınır	 ihlali	 yapan	SU	24	 tipi	uçağın	Ruslara	ait	 olduğu	anlaşıldı.	Oysa	Ekim	ayı
içinde	sık	sık	sınır	 ihlali	yapan	Rus	uçakları	 ile	 ilgili	beş	kez	görüşme	yapıldığı	ve	Rusların	 ikaz	edildiği
ortaya	çıktı.

Bu	sayfada	daha	önce	yayınladığımız	yazılarda	Rus	dış	politikasının	neyi	hedeflediği	üzerinde	durulmuştu.
Rusya	Kırım'ı	ilhak	ederken	kademe	kademe	"O	eski	şanlı	günlere"	geri	dönmek	istiyor,	önce	Ukrayna	ve
Belarus'la	bütünleşmeyi,	daha	sonra	hâkimiyet	sahasını	genişletmeyi	ve	herkesin	mecburen	kabul	edeceği
küresel	 bir	 güç	 olmayı	 amaçlıyordu.	 "Arap	Baharı"	 ile	 ortaya	 çıkan	 demokratikleşmeden	ürken	ABD	 ve
AB'nin	büyük	ülkeleri	gidişatı	tersine	çevirmenin	yollarını	aradılar	ve	tabiri	caizse	Suriye'de	ani	bir	dönüş
yaparak	Türkiye'yi	tuzağa	düşürdüler.	Orada	icat	ettikleri	veya	buldukları	"kullanışlı	ahmaklar"	üzerinden
yeni	politikalarını	uygulamaya	koydular.	Böylece	Araplarda	tekrar	diktatörlükleri	inşa	ettiler,	demokratik
eğilimleri	 darbeler	 veya	 terör	 hadiseleri	 ile	 baltaladılar.	 Aynı	 zamanda	 Türkiye'yi	 tecrit	 ederek	 İran'ı
sahaya	 sürdüler.	 Bu	 hususta	 ABD	 Avrupa	 ve	 Rusya'nın	 hemfikir	 olduğu	 ortaya	 çıktı.	 Tarih	 boyu
Müslümanlara	karşı	hep	ecnebilerle	iş	birliği	yapmasıyla	maruf	olmuş	İran	ise	Batı	yamaklığında	ne	kadar
hevesli	olduğunu	gösterdi.

Peki,	 Suriye'de	 ABD,	 Avrupa,	 Rusya	 ve	 İran	 ne	 arıyor?	Ortak	 sınırları	mı	 var?	 Yok!	 Suriye	 ile	 sınırı	 ve
kardeşleri	olan	Türkiye	hariç	bu	ülkelerin	hepsi	aktif	olarak	orada	savaşıyorlar.	Yanlarına	aldıkları	güçler
ise	halkın	kanına	giren	ve	üç	yüz	binden	fazla	adam	öldüren,	milyonları	yaralayan,	yerinden	yurdundan
eden	bir	Eset	 ve	 diktatör	 rejimi,	 PYD/PKK	gibi	 terör	 unsurları.	 Kiminle	 savaşıyorlar?	Kendini	 Irak	Şam
İslâm	Devleti	(IŞİD)	olarak	tanımlayan	bir	başka	terör	unsuru	ile.	İnsanı	hayrette	bırakan	ise	böyle	nev-
zuhur,	 ne	 idüğü	 belirsiz	 bir	 örgütün	 dünyanın	 en	 büyük	 silah	 ve	 askeri	 teknolojisine	 sahip	 ülkelerin
karşısındaki	 dayanma	 gücüdür!	 Bu	 garabete	 kimse	 inanmaz.	 Öyle	 ise	 bu	 kukla	 üzerinden	 yürütülen
politikalar	var	ve	bunun	için	de	IŞİD'in	varlığı	gerekli.	"IŞİD'le	mücâdele"	Suriye'ye	müdahale	için	meşru
bir	 vizeye	 dönmüş	 durumda.	 Adeta	 sırtlanlar	 sürüsü	 canlı	 hedefler	 üzerinde	 askeri	 tatbikatlar	 yapıyor,
yeni	 silahlar	 deniyor	 hem	 Müslümanları	 öldürüyor	 hem	 de	 buldukları	 "kullanışlı	 ahmaklar"	 üzerinden
İslâm'a	çamur	atmaya	kalkışıyorlar.

Eset	ve	Baas	rejimine	arka	çıkan	Batı	ve	Rusya	Türkiye'ye	karşı	zımni	bir	ittifak	içine	girmiştir.	Bu	fırsatı
iyi	 değerlendiren	 Putin'li	 Rusya	 Suriye'de	 hem	 deniz	 hem	 de	 hava	 üssünü	 takviye	 etmiştir.	 Yanı
başımızdaki	Türk(men)	kardeşlerimizi	bombalamakla	kalmamış,	Türkiye'nin	hava	sahasını	fütursuzca	ihlâl
ederek	 güya	 dünyaya	 "dokunulmazlığını"	 göstermek	 istemiştir.	 Çok	 şükür	 ki	 siyasi	 iradeden	 ve
askerimizden	hak	ettiği	cevabı	almış,	küstah	suratına	bir	şamar	yemiştir.	Bundan	sonrasını	artık	Ruslar
düşünsün.	 Her	 ne	 kadar	 Rus	 jetinin	 düşürülmesi	 bazı	 kesimlerde	 endişeye	 yol	 açmışsa	 da	 Rusların
pervasızlığı	 ve	 kontrolsüzlüğüne	 nokta	 koymak	 açısından	 bu	 cevap	 “maliyetli”	 de	 olsa	 gerekliydi.	 Bu



maliyeti	“eyvah,	şimdi	ne	olacak?”	raddesine	getirenler	oldu.	Meşhur	"One	minute!"	hadisesinde	İsrail’in
ensesinde	 Erdoğan'ın	 şamarı	 patlayınca	 nasıl	 dâhilde	 endişe	 katsayısı	 yükseldiyse	 yine	 aynısı	 oldu.	 O
zaman	da	"bunu	İsrail	sizin	yanınıza	koymaz!"	diye	ensesini	ovalayanlar	olduğu	gibi,	şimdi	de	"Putin	bunu
sizin	 yanınıza	 koymaz!"	 diyen	 güruhlar	 ortaya	 çıktı.	 "Ne	 var	 bunda,	 bunun	 için	 uçak	 mı	 düşürülür?"
diyenden,	 "Gürcistan	 gibi	 olmaz	 ama.."	 diye	 Rusya	 adına	 Türkiye'yi	 tehdide	 yeltenen	 sözüm	 ona
"uluslararası	 ilişkiler	 uzmanları"	 peyda	 oldu.	Hiç	 kimse	 savaş	 uçakları	 neden	 orada	 inatla	 uçuyor,	 sınır
ihlâli	yapıyor,	uçaklar	kime	ait	sorularını	sormadı.	Evet,	bu	hâdise	düşmanı	ikileme	açısından	riskliydi	ama
olduktan	sonra	üst	düzey	sahiplenme	yerine	“sehven	oldu”	gibi	diplomatik	manevralarla	atlatılsa	daha	iyi
olurdu.

Son	yıllarda	yaşanan	hâdiselerin	"Osmanlı	Devleti	tarafından	temsil	olunan	ve	hilafetle	varlığını	İran	hariç
tüm	 İslâm	 dünyasında	 hissettiren	 dini	 ve	 fikri	 anlayışın	 çökertilmesinden	 kaynaklandığı,	 Batı'nın	 da
destek	ve	gayretleri	 ile	 İran	Şiîliği	ve	 tekfirci	selefiliğin	meydan	alması	 ile	oluştuğu"	ayan	beyan	ortaya
çıkmıştır.	İslâm	âleminin	birliği	bu	iki	akımın	biçici	makasına	bırakılamaz.	Bu	makasın	iki	kolu	da	ecnebi
kullanışına	uygundur.	Yapılması	gereken	Sünnî	İslâm’ın	ihyası	ve	yeniden	inşasıdır.	Ancak	İslâm'ın	ittihadı
cehl	ile	değil,	ilim	ve	maarifin	şuayı	elektriği	ile	olabilir.	Bu	sahaya	tahşidat	yapmak	lazımdır.



AKADEMİK	KİMLİĞİ	TERÖRE	DESTEK	İÇİN	KULLANMAK	FİKİR	HÜRRİYETİ
DEĞİLDİR!

12	Ocak	2016

Bu	ülkede	garip	şeyler	oluyor.	Kendine	akademisyen,	araştırmacı	gibi	sıfatlar	yakıştıran	bir	güruh	ortaya
çıkıp	 veya	 çıkarılıp	 akademik	 camiayı	 töhmet	 altında	 bırakacak	 kurmaca	 tiyatrolar	 sahneliyor.	 Medya
üzerinden	 çıkardıkları	 gürültü	 sebebiyle	 de	 dikkate	 alınıyor.	 Onların	 istediği	 de	 bu	 zaten.	 Hâdiseye
baktığımızda	 görülen	 manzara	 şu:	 Alelacele	 uydurulmuş	 "Barış	 İçin	 Akademisyenler"	 oluşumu	 adlı	 bir
güruh,	Türkiye'nin	şehir	ve	kasabalarında	halkı	esir	alan	teröristlerin	sokak	hareketlerini,	estirdiği	tedhiş
ve	şiddeti,	şehit	ettiği	asker	ve	polisi	görmüyor	da	öncelikli	vazifesi	halkın	can,	mal	ve	asayişini	sağlama
sorumluluğunu	yerine	getirmekle	vazifeli	olan	Devleti	ve	onun	temsilcilerini	suçluyor!

İhanete	 ortak	 olmak	 onları	 rahatsız	 etmiyor	 da	 “yavuz	 hırsız	 ev	 sahibini	 bastırır”	 misali	 utanmadan,
sıkılmadan	"Bu	ülkenin	akademisyen	ve	araştırmacıları	olarak	bu	suça	ortak	olmayacağız!"	diyebiliyorlar!
Mâsum	 halkı	 ve	 vazifesini	 yapmakla	 mükellef	 asayiş	 görevlilerini	 değil,	 katilleri	 savunuyor	 ve	 onların
"kıyıma	uğradığını"	iddia	edebiliyorlar.	Seksen	milyon	vatan	evladı	yerine	sekiz	bin	eşkıyanın	yanında	ve
arkasında	yer	alabiliyorlar!

Peki,	 kim	 bunlar?	 Hangi	 hakla	 ve	 yetki	 ile	 bu	 herzelerini	 paslaştıkları	 medya	 aracılığı	 ile	 ortaya
döküyorlar?	Önce	akademisyenlik	sıfatlarına	bakalım.	Eğer	imkân	olsa	akademisyenlikleri	bir	mihenge	ve
miyara	vurulsa	bunların	bilimle	fenle	pek	alâkaları	olmadığı	açık	bir	şekilde	görülecektir.	Onları	biz	bilime
kattıkları	 değer,	 kazandırdıkları	 patent,	 ar-ge	 faaliyetlerinden	 ziyade	 abuk-sabuk	 tavırları,	 sansasyonel
açıklamaları	ve	akademisyenlikle	uzaktan	yakından	 ilgisi	olmayan	çalışmaları	 ile	 tanırız.	Bir	de	dikta	ve
terör	yandaşlarının	"demokrasi"	"barış"	ve	"yurtseverlik"	kelimelerini	dillerine	pelesenk	etmelerinden..

Mamafih	 Türkiye'nin	 Tanzimat’tan	 beri	 bir	 "aydın	 ihaneti"	 hep	 olmuştur.	 Cesedi	 ve	 isimleri	 Türk-
Müslüman	olan	bu	zevatın	maalesef	beyni	ve	kimliği	ecnebileşmiştir.	Kendi	değerlerine	yabancı	ve	hatta
düşman,	 ecnebiye	 ise	 meftun	 ve	 hayrandırlar.	 En	 büyük	 idealleri	 ecnebilere	 benzemek	 ve	 onlar	 gibi
yaşamaktır.	 Akademisyenlik	 onlar	 için	 tüm	 çağrışımları	 ile	 elverişli	 bir	 maskedir.	 Öyle	 ya	 akademisyen
bilimle,	gerçekle	uğraşır.	İlmin	halk	nezdinde	yüksek	bir	itibarı	vardır.	Sözü	ciddiye	alınır	ve	dinlenir.	Etki
gücü	yüksektir.	Bu	sebeple	akademisyenlik	sıfatını	kullanarak	halk	düşmanlığını	ve	halkın	hayat	hakkına
olan	adavetlerini	bu	şekilde	meşru	göstermeye	çalışıyorlar.

Ancak	 unutulmasın	 ki	 Türkiye'de	 yüz	 elli	 bin	 civarında	 akademisyen	 vardır	 ve	 bu	 güruh	 dikkate
alınmayacak	 kadar	 önemsiz	 bir	 teferruattır.	 Fakat	 malum	 medya	 organları	 ve	 onların	 dâhili	 ve	 hârici
işbirlikçileri	tarafından	bu	kesimin	yaptığı	eylemler	büyük	bir	hâdise	imiş	gibi	pazarlanmaktadır.	Öyle	ise
%1	 bile	 tutmayan	 bu	 güruhu	 değil,	 %99	 olan	 gerçek	 akademisyenleri	 dinlemek	 gerekir.	 Bu	 sözde
barışseverlere	çok	soru	sormaya	hacet	yok.	Meftun	oldukları	herhangi	bir	batılı	ülkede	teröristler	böyle
bir	cinayete	tevessül	etseler	başlarına	ne	gelirdi?	Bizim	güvenlik	güçlerimiz	ise	hayatları	pahasına	büyük
bir	itina	ile	halka	zarar	vermeden	halkın	hânelerine	yuvalanan	bu	teröristleri	temizlemeye	çalışıyor.

Biz	Batı	Karadeniz	Akademisyenler	Derneği	olarak	terörü	de	tüm	teröristleri	de	terörist	yardakçılarını	da
hangi	maskeyi	kullanırlarsa	kullansınlar	teşhis	ediyor	ve	lânetliyoruz.	Merhum	Âkif'in	"Kimi	Hindu,	kimi
yamyam,	kimi	bilmem	ne	bela!"	 dediği	 türden	karanlık	güçlere	 tetikçilik	 yapan,	Rus'la,	 İran'la,	ABD	ve
bilumum	Avrupa'nın	“yüze	gülen,	sahte	dost	ve	inatçı	düşmanlarıyla”	iş	tutan	ve	kendi	halkına	düşmanlık
edenleri	korkularıyla	baş	başa	bırakıyoruz.



RUSYA	TÜRKİYE	ÜZERİNDEN	KENDİNE	AMBARGO	KOYDU!

15	Ocak	2016

Kırım'ın	 ilhakı	ve	Ukrayna'nın	bölünme	senaryosu	 ile	namluların	kendi	üzerine	çevrildiğini	gören	AB	ve
ABD,	 Rusya'ya	 karşı	 ambargo	 başlattı.	 Türkiye	 bu	 ambargoya	 iştirak	 etmediği	 için	 Batılı	 ülkeler
tarafından	tenkit	edildi.	Rusya	ise	Türkiye'nin	bu	tavrını	övdü,	hatta	Vladimir	Putin,	R.	Tayyip	Erdoğan'ın
yiğitliğini	 takdir	 ettiğini	 söyledi.	 Ukrayna'da	 Rusya'ya	 karşı	 oluşturulan	 set,	 Suriye	 cephesinde
hareketlenmeye	 yol	 açtı.	 Türkiye	 ve	 Rusya	 başından	 beri	 Suriye'de	 farklı	 politikalar	 takip	 ediyor	 fakat
karşı	karşıya	gelmemek	için	gayret	sarf	ediyordu.	Nasıl	ki	senaryoda	"duvarda	asılı	silahın	bir	yerde	ateş
etmesi"	meseli	gibi,	Suriye	silahı	kritik	bir	noktada	ateşlendi	ve	nihayet	Türkiye	 ile	Rusya	karşı	karşıya
geldi.

Oyunun	 normal	 diplomasi	 açısından	 şöyle	 devam	 etmesi	 gerekirdi.	 Rus	 savaş	 uçağının	 vurulmasının
sebebi	iki	taraf	arasında	oluşturulacak	bir	komisyonca	incelenir,	haklılık	veya	haksızlık	ortaya	konulurdu.
Türkiye'nin	 angajman	 kuralları	 açıktı	 ve	 çok	 önceden	 ilan	 edilmiş,	 hatta	 G20	 zirvesi	 münasebetiyle
Türkiye	 tarafından	 Rus	 yetkililere	 en	 üst	 seviyede	 bildirilmişti.	 Daha	 önce	 Rus	 savaş	 uçağının	 açık	 bir
ihlali	 zaten	 vardı	 ve	 Putin	 özür	 dilemek	 zorunda	 kalmıştı.	 Gelişme	 normal	 seyrini	 izleyemedi,	 zira	 Rus
tarafı	 sanki	 böyle	 bir	 hâdisenin	 beklentisi	 içindeymiş	 gibi	 davrandı	 ve	 geri	 dönülemeyecek	 şekilde	 tüm
köprüleri	 attı.	 Diplomatik	 bir	 krizi	 sokaktaki	 vatandaşa	 kadar	 taşımak,	 Türk	 aidiyeti	 olan	 her	 şeye
düşmanca	 bir	 tavır	 sergilemeye	 kadar	 iş	 çığırından	 çıkarıldı.	 Bununla	 da	 kalınmadı,	 Putin	 ve	 sıralı
yetkililer	 tarafından	 Türkiye	 günaşırı	 tehdit	 edilerek	 dünyaya	 bir	 nevi	 güç	 gösterisi	 yapma	 ve	 yakın
çevreyi	sindirme	gayretine	girişildi.

AB	 ve	ABD'nin	 ikircikli	 politikaları	 yüzünden	 güya	 IŞİD’le	mücadele	 bahanesi	 ile	 Rusya	 Suriye'ye	 iyice
yerleşti.	 Rusya	 ile	 dalaşmaktan	 pek	 hazzetmeyen	 Batı	 yani	 ABD	 ve	 AB'nin	 lider	 ülkeleri,	 Türkiye'yi
Rusya'nın	 karşısına	 yalnız	 bırakmak,	 Esed	 üzerinde	 ortak	 politikalar	 geliştirmek,	 IŞİD	 ittifakı	 gibi	 bir
garabet	üzerinden	Suriye	PKK'sı	olan	PYD'yi	desteklemek,	PKK'yı	Türkiye'deki	terörü	şehirlere	sokmada
cesaretlendirmek	gibi	gizli-açık	politikalar	imal	etmeye	başladılar.

Kendini	 dev	 aynasında	 gören	 Rusya	 Türkiye'ye	 ambargo	 koymak	 gibi	 pek	 de	 akıllıca	 olmayan	 bir	 yola
süluk	 etti.	 Zira	 gıda	 ve	 teknoloji	 alımında	 önemli	 bir	 pazar	 ve	 petrol	 ve	 gaz	 ihracatında	 tekelvâri	 bir
pozisyona	 sahip	 olan	 Rusya'nın	 dış	 politikası	 kabaca	 "Verdiğini	 verme,	 aldığını	 alma!"	 denklemine
dayanıyordu.	 Böylece	 Rusya	 ihracatta	 petrol	 ve	 gazı	 vermeme	 tehdidi	 ile	 kendisine	 bir	 politik	 alan
açarken,	 aldığını	 almayarak	 ithalat	 kalemlerini	 de	 bir	 dış	 politika	 kozu	 gibi	 kullanmaktadır.	 Çekiçten



başka	 aleti	 olmayanın	 her	 meseleyi	 çivi	 gibi	 görme	 darbı	 meselinde	 olduğu	 gibi,	 Rusya'da	 alış-veriş
denklemini	 Türkiye'ye	 karşı	 kullanmaya	 yöneldi,	 ancak	 meselenin	 bir	 "çivi"	 den	 daha	 farklı	 ve	 çeşitli
olduğunu	Rusya	Ekonomik	Kalkınma	Bakan	Yardımcısı	Aleksey	Lihaçev'in	beyanı	ortaya	koydu.	Türkiye'ye
ambargo	uygulamanın	maliyeti	Rusya'ya	pahalıya	patlamıştı!	Lihaçev	9	milyar	Dolarlık	bir	kayıptan	söz
ediyordu	 ve	 daha	 bu	 başlangıçtı.	 Türkiye'nin	 bu	 işten	 zararı	 nispeten	 daha	 azdı	 ve	 telafi	 imkânları	 da
mevcuttu.	Belki	Rus	tekelinin	kırılması	için	bir	fırsattı.

İşin	bir	başka	ciheti	 ise	 içinde	oldukça	önemli	bir	Müslüman	ve	ciddi	bir	Türk	nüfus	bulunan	Rusya’nın
PKK	 üzerinden	 etnik	 ayrımcılık	 kartına	 sarılmasıdır.	 Batı	 veya	 "yüze	 gülen	 dostlarımız"	 tarafından	 da
örtülü	şekilde	kabul	gören	bu	plâna	göre	Türkiye	Suriyeleştirilecek,	siyasi	istikrarsızlık	iktisadi	zaafa	yol
açacak,	 Türkiye	 içe	 kapanacak	 ve	 enerji	 kaynakları	 üzerindeki	 Batı	 paylaşımında	 kimse	 onları	 rahatsız
edemeyecek,	belki	de	bölge	rahat	bir	şekilde	yeniden	dizayn	edilecekti.

Sonuç	olarak	Rusya'nın	Türkiye'ye	koyduğu	ambargo	kendini	vuracağı	gibi,	Suriye'nin	de	Rusya	için	ikinci
bir	 Afganistan	 olma	 ihtimali	 hiç	 de	 zayıf	 değildir.	 Almanya'yı	 kontrol	 için	 sürekli	 Rus	 tarafını	 tutan
ABD'nin	gerek	Çin'e	gerekse	Türkiye'ye	karşı	(Türk	ve	Müslüman	varlığını	kontrol	altında	tutan	Rusya'yı
ayakta	 tutmak	 için)	 Rusya'yla	 hulus	 birliği	 yaptığını	 gözden	 uzak	 tutmamak	 ve	 ona	 göre	 politikalar
geliştirmek	 gerekmektedir.	 Dâhilde	 ise	 PKK'nın	 pozisyonunun	 deşifre	 edilmesi,	 yalnızlaştırılması,	 sıfır
müsamaha	 ile	 devre	 dışı	 bırakılması,	 bu	 hadiseden	 mağdur	 olan	 insanlara	 gerekli	 maddi	 ve	 mânevî
desteğin	sağlanması,	devletlerin	varoluş	sebeplerinin	başında	gelen	asayişin,	mal	ve	can	emniyeti	başta
olmak	üzere	 temel	hak	ve	hürriyetlerin	korunması	önem	arz	etmektedir.	Rüzgâr	Türkiye'nin	arkasından
esiyor.	Türkiye'nin	bahtı	açıktır.



TERÖR	ELİYLE	TÜRKİYE	KUŞATMASI

18	Şubat	2016

Ankara’da	 patlatılan	 terör	 bombaları	 bizi	 tetikçilere	 ulaştırdı.	 Tetikçilerin	 efendileri	 ise	 kanlı	 mesajla
Türkiye’yi	terbiye	etmek	istiyor.	Uzun	müddettir	takip	ettiğimiz	bu	politika	bize	şu	kanaati	verdi	ki,	ABD,
Rusya	ve	Batı	terör	eliyle	Türkiye’yi	kendi	istediği	noktaya	çekmeye	çalışıyor.

ABD’nin	 ne	 yapmaya	 çalıştığını	 anlamak	 için	 hikâyeyi	 biraz	 daha	 baştan	 almaya	 ihtiyaç	 vardır.	 Arap
Baharının	Suriye’de	durdurulması	ve	Batılı	büyük	güçlerce	 tersine	döndürülmesi	 ile	bir	şey	ayan	beyan
ortaya	çıktı.	O	da	Batı	ittifakının	tehdit	önceliğinde	SSCB’nin	yerini	İslâm	dünyasının	almasıydı.	Bunun	ilk
emareleri	NATO’da	 kendini	 gösterdi.	NATO	 bir	 askeri	 birlik	 olduğu	 ve	 özellikle	 SSCB’nin	 öncülüğünde
Marksist	 ideoloji	 ile	 hür	 dünyayı	 (!)	 tehdit	 ettiği	 için	 Sovyet	 istilasına	 karşı	 teşkil	 edilen	 bir	 emniyet
şemsiyesi	 vazifesini	 görüyordu.	 Vakta	 ki	 SSCB	 dağıldı	 ve	 onun	 askeri	 yapılanması	 olan	 Varşova	 Paktı
çöktü,	o	zaman	bir	mânada	NATO	düşmanını	kaybettiği	için	“işsiz	kalma”	durumu	ortaya	çıktı.

O	dönemde	en	kuvvetli	itiraz	da	Fransa	ve	Almanya	ağırlıklı	olarak	Avrupa’dan	geliyordu.	Zira	ABD	Rus
tehdidi	 kozunu	 kullanarak	 Avrupa’yı	 kontrol	 altında	 tutuyordu.	 Rus	 tehdidinin	 geri	 çekilmesi	 üzerine
Avrupa’dan	gelen	itirazlara	ABD	yeni	tehdidin	varlığını	hatırlatarak	cevap	verdi.	O	tehdit	İslâm’dı	ve	İslâm
dünyasıydı.	 Yeni	 düşman	 kırmızı	 değil,	 yeşildi!	 Batıya	 göre	 artık	 tehdit	 Rusya	 değildi,	 kriz	 yayı	 yer
değiştirmişti.	Soğuk	savaş	döneminde	kriz	yayı	 iki	Almanya	arasından	geçerken	yeni	dönemde	bu	yayın
bir	ucu	Balkanlara	diğer	ucu	Kuzey	Afrika’ya	kaymıştı.

Ama	 küçük	 bir	 mesele	 vardı,	 o	 da	 Türkiye	 gibi	 bir	 İslâm	 ülkesinin	 NATO	 üyesi	 olmasıydı.	 Bu	 sebeple
Türkiye	 en	 sona	 saklandı.	 Önce	 Büyük	 Ortadoğu	 Projesi	 (BOP)	 ortaya	 atıldı	 ve	 bu	 proje	 ile	 bölgede
demokrasinin	 güçlendirilmesinin	 hedeflendiği	 ifade	 edildi.	 Türkiye	 bu	 projeye	 sıcak	 baktı,	 dönemin
Başbakanı	R.	Tayyip	Erdoğan	eş	başkanlığı	kabul	etti.	Ancak	daha	sonra	BOP,	Kuzey	Afrika,	Kafkasya	ile
Orta	Asya	ülkelerini	 alarak,	Genişletilmiş	Ortadoğu	Projesi	 (GOP)	haline	dönüştürülmüş	 ve	Çin’e	 kadar
uzanan	 coğrafyada,	 sivil	 toplum	 hareketlerinden	 kuvvet	 kullanımına	 kadar	 varan	 çeşitli	 yöntemlerle,
Batıyla	uyumlu	rejimlerin	tesis	edilmesi	hedefine	yöneltilmiştir.

Dönemin	 ABD	 Başkanı	 G.W.	 Bush	 tarafından	 ortaya	 atılan	 Büyük	 Ortadoğu	 Projesi	 (BOP)	 veya
Genişletilmiş	 Ortadoğu	 ve	 Kuzey	 Afrika	 Bölgesi	 ile	 Müşterek	 bir	 Gelecek	 ve	 İlerleme	 İçin	 Ortaklık
İnisiyatifi	 (Greater	Middle	East	 Initiative	veya	Partnership	 for	Progress	and	a	Common	Future	with	 the
Region	of	the	Broader	Middle	East	and	North	Africa)	ile	çizilen	coğrafi	sınırların	alenen	telaffuz	edilmese
de	 bunun	 İslâm	 coğrafyası	 olduğu	 herkes	 tarafından	 anlaşılmaktadır.	 Ortadoğu	 kavramının	 tüm	 İslâm
ülkelerini	içine	alacak	şekilde	genişletilmesi	ile	ABD’nin	niyeti	ortaya	çıkmış,	“Yeni	Dünya	Düzeni”	ile	ne
kastettiği	 daha	 iyi	 anlaşılmıştır.	 Türkiye	 BOP’a	mesafe	 koymakta	 gecikmemiş	 ve	 R.	 Tayyip	 Erdoğan	 eş
başkanlıktan	ayrılmıştır.	Oyunun	erken	anlaşılması	sebebiyle	demokrasi	kartı	geri	çekilmiş,	terör	kartı	ise
ileri	sürülmüştür.

Samuel	 Huntington	 tarafından	 ortaya	 atılan	 “Medeniyetler	 Savaşı”	 tezi	 SSCB’nin	 dağılmasından	 sonra
Batı	için	yeni	düşmanı	zaten	tarif	etmişti.	Yapılması	gereken	Müslümanların	terörist	ilan	edilmesi,	İslâm’ın
terörle	eşanlamlı	hale	getirilmesiydi.	ABD	bu	işi	2001	yılındaki	“İkiz	kule	saldırıları”	bahanesi	ile	bir	Haçlı
Seferine	 dönüştürmüş,	 önce	 Afganistan,	 daha	 sonra	 da	 Irak	 yerle	 bir	 edilmiştir.	 Yok	 edilmeye	 çalışılan
Müslümanların	nefsi	savunma	hakkı	ise	terörizm	olarak	takdim	edilmiştir.

Daha	 sonra	 “Arap	 Baharı”	 ile	 ortaya	 çıkan	 gelişmeler	 tam	 da	 Arap	 dünyasında	 bir	 demokratikleşme
dalgası	oluşturunca	ABD	ve	Avrupa	paniğe	kapılıp	tekrar	diktatörlüklerin	kurulması	için	ellerinden	geleni
yapmışlar,	Mısır’da	 seçilmiş	 bir	 cumhurbaşkanını	 darbe	 ile	 indirerek	 yerine	 bir	 generali	 geçirmişlerdir.



Suriye’de	 olanlar	 da	 meydandadır.	 ABD,	 AB	 ve	 Rusya	 ittifakla	 Suriye’de	 diktatörlüğü	 desteklemekte,
Türkiye	 saf	 dışı	 bırakılmaya	 çalışılmaktadır.	 Rus	 uçağı	 tahrikinin	 de	 ortak	 bir	 proje	 olma	 ihtimali
güçlenmektedir.

Irak	 tecrübesi	 ABD	 ve	 Batılı	 müttefiklerini	 yeni	 bir	 strateji	 geliştirmeye	 itmiştir.	 O	 da	 çarpışan	 tüm
tarafların	Müslümanlardan	 teşkilini	 sağlamaktır.	 Bunun	 için	 en	 uygun	 vasıta	mezhep	 ihtilafı	 çıkarmak,
takviye	ederek	derinleştirmek	ve	Şiî	 İran’a	alan	açmaktır.	Böylece	 İslâm	birliği	 için	muhtemel	en	güçlü
aday	 olan	 Türkiye’yi	 geri	 çekilmeye	 zorlamak,	 İran’ı	 ise	 bölgede	 hâkim	 pozisyona	 sokarak	 Arap-İran
ihtilafı	 ile	 bölgeyi	 istedikleri	 şekilde	 yeniden	 düzenlemektir.	 ABD	 ve	 Rusya’yı	 büyük	 ve	 küçük	 şeytan
olarak	ilan	eden	İran,	bu	iki	şeytan	arasında	takiyye	politikalarının	sağladığı	meşruiyetle	(!)	artık	orta	boy
bir	şeytan	olarak	rolünü	hevesle	oynamaktadır.

Türkiye	 terörle	 terbiye	 edilmeye	 çalışılırken	 maalesef	 dâhilde	 bazı	 çevrelerin	 “reel	 politik”	 yavesi	 ile
Hükümeti	suçladığı	görülmektedir.	Oysa	ABD’nin	yenidünya	düzeninde	 ittifak	etmiş	bir	 İslâm	dünyasına
yer	yoktur.	Bilakis	paramparça	olmuş,	zayıflatılmış	ve	sömürüye	sonuna	kadar	açık	bir	İslâm	Dünyası	21.
Yüzyıl	Batısının	yeni	düzen	(new	deal)	umududur.	Türkiye	ne	yaparsa	yapsın	Batı	bu	politikasından	asla
vaz	geçmeyecektir.

Bu	meselenin	halli	bizim	havf	ve	zaaf	göstermememizde	yatmaktadır.	Korku	ve	zayıflık	düşmana	sadece
cesaret	verir.	Bizi	yıkamayan	her	darbe	yumruklanan	hamur	gibi	bizim	güç	hanemize	kaydolur.	Onların
yıldızı	 iniyor,	 zannedilenin	 aksine	 bizim	 yıldızımız	 çıkıyor.	 Hiç	 kimse	 endişe	 etmesin,	 akıbet	 kefere	 ve
fecerenin	değil	muttakilerin	olacaktır.



VEKÂLETLER	BİRLİĞİ	VEYA	TERÖRİST	KOALİSYONU

14	Mart	2016

13	 Mart	 2016	 tarihinde	 Ankara	 Kızılay’da	 teröristlerce	 bomba	 yüklü	 araba	 ile	 yapılan	 bir	 intihar
saldırısında	34	kişi	öldü,	125	kişi	de	yaralandı.	İçişleri	Bakanı	Efkan	Ala,	saldırının	seyir	halindeki	bomba
yüklü	bir	araçla	yapıldığını	açıkladı.

Daha	17	Şubat’taki	 terör	 saldırısının	kanı	kurumadan	Ankara	merkezde	bu	saldırının	gerçekleştirilmesi
hem	 asayişten	 sorumlu	 olan	 makamlar	 hem	 de	 terörü	 yaptıranlar	 açısından	 incelenmeye	 muhtaçtır.
Birincisi	açıktır	ki,	emniyet	güçleri	ve	âmirleri	başarısız	olmuştur.	Hiçbir	mazeret	bu	başarısızlığı	örtemez.
“Arada	bir	tane	de	kaçıyor,	ne	yapalım?”	demeye	kimsenin	hakkı	yoktur.	Yapılması	gerekenler	kısa,	orta	ve
uzun	 vadede	 plânlanarak	 bu	 zaaf	 ortadan	 kaldırılmalıdır.	 Kısa	 vadede	 yapılması	 gerekenler,	 elektronik
takip,	mobese	ve	yüz	tanıma	sistemleri	ile	ve	araç	takibinin	yaygınlaştırılmasından	hücre	evlerin	tespit	ve
takibine	 kadar	 bu	 işin	 uzmanlarınca	 çok	 iyi	 bilinen	 tedbirlerin	 alınması,	 araç	 trafiğine	 kapalı	 alanların
plânlanması,	daha	da	önemlisi	bu	konuda	özel	eğitimli	uzman	sayısının	arttırılması	gibi	uzunca	bir	 liste
oluşturmaktadır.

Orta	ve	uzun	vadede	de	güvenlik	politika	ve	 stratejilerinin	geliştirilmesi,	güncellenmesi,	 teknik	alt	 yapı
donanım	ve	mücadele	usullerinin	bir	üst	seviyeye	çıkarılmasıdır.	Terörist	 temini	ve	terör	 ihalesi	 ile	 ilgili
ise	 yapılacaklar	 daha	 çoktur.	 Zira	 dünyada	 hâkim	 güç	 odakları	 artık	 işlerini	 taşeron	 terör	 örgütlerini
kullanarak	 yapmakta	 ve	 öldürdükleri	 insanlar	 için	 size	 taziye	 telgrafı	 göndermeyi	 de	 ihmal
etmemektedirler.

Medyada	 çıkan	 haberler	 PKK,	 TKP/ML,	 THKP-C/MLSPB,	 MKP,	 TKEP-LENİNİST,	 TİKB,	 DKP,	 Devrimci
Karargâh	ve	MLKP	terör	örgütleri	'Halkların	Birleşik	Devrim	Hareketi'	adı	altında	birleştiğini	gösteriyor.
Fakat	 terörist	 konsorsiyumunun	 kimlerden	 ihale	 aldığı,	 vekâlet	 savaşlarında	 hangi	 efendilere	 hizmet
sunduğu	belirtilmemiş.	Belki	de	bu	adı	 sanı	bilinmeyen	kılıç	artıkları	gibi	 ilan	edilmeye	 lüzum	olmayan
güç	odakları	olduklarından	malumu	ilam	olmasın	diye	konulmamış.	Ama	biz	onların	kimler	olduğunu	yine
de	 söyleyelim.	 Bunlar	 pek	 de	 yabancımız	 sayılmazlar.	 Rusya,	 İsrail	 ve	 İran	 gibi	 yakın	 komşularımız,
İngiltere,	 Fransa,	 İtalya	 ve	 Almanya	 gibi	 çevre	 komşularımız	 ve	 ABD	 gibi	 uzak	 komşularımız	 sadece
vekâlet	değil,	silah,	mühimmat	ve	lojistik	destekle	birlikte	istihbarat	desteği	de	sağlıyorlar.

Biz	de	bir	tarafa	yazıyoruz.	Bugünün	yarını	da	var.	Papaza	her	gün	yahni	yedirmezler.



KRİTİK	EŞİK	AŞILDI;	YOLUN	AÇIK	OLSUN	TÜRKİYE

7	Haziran	2016

Ramazan	ayının	sekinetini	ve	sükûnetini	bombalayan	terör	maşaları	ve	onları	kullanan	ülkelerin	Türkiye’yi
kuşatma	 planları	 bana	 şunları	 düşündürdü.	 Son	 birkaç	 ayda	 Türkiye’de	 yaşananlar	 dünyanın	 başka	 bir
ülkesinde	bir	yılda	yaşanmamıştır.	Türkiye	fırtına	ve	dalgaları	geride	bırakarak	hedefine	doğru	süzülen	bir
gemi	gibi	dünyadaki	şer	odakların	çevremizde	çıkardığı	fırtınaları	ve	dâhilde	kaynatılan	fitne	kazanlarını
geçe	 geçe	 sahili	 selamete	 doğru	 yol	 alıyor.	 Çok	 gerilere	 gitmeye	 gerek	 yok,	 1990’lı	 yıllarla	 günümüzü
mukayese	edersek,	mesele	anlaşılır.	Artık	ABD	ve	Batı	kaynaklı	mali	krizlerin	sarsıp	sendeleteceği	sığ	bir
mali	 piyasamız	 yok,	 onu	 aşmışız.	 Batı	 ise	 2008’den	 beri	 girdiği	 iktisadi	 krizden	 hâlâ	 çıkabilmiş	 değil.
Türkiye	büyümeye	devam	ediyor,	Batı	ise	büyümeye	hasret!	Batı	kendi	eliyle	çıkardığı	fitnelerin	ateşinden
kaçan	birkaç	yüz	bin	mülteci	kapıya	dayandı	diye	ırkçılıktan	İslâm	düşmanlığına	kadar	olmadık	akımların
kıskacına	 girmiş	 durumda.	 Türkiye	 ise	 üç	 milyon	 mülteci	 ile	 yıllardır	 yaşıyor	 ama	 sanki	 memlekette
mülteci	yokmuş	gibi	bir	sükûnet	içinde.	ABD,	AB	ve	Rusya	terörü	destekleyip,	her	cins	ve	türden	teröristi
Türkiye’ye	saldırtıyor.	Kimi	canlı	bomba,	kimi	taşıtlı	bomba,	kimi	hendekçi,	kimi	mezarcı,	kimi	bilmem	ne
bela!	 Gün	 geçmiyor	 ki	 memleketin	 havasında	 bir	 ihanet	 haberi	 dalgalanmasın.	 İçeriden	 devşirilen
alçakların	 ihaneti	şehit	sayısını	arttırmasın.	Ama	Türkiye	 imanla	ve	sabırla	yoluna	devam	ediyor.	Kiralık
ihanet	şebekelerine	terör	ihalesi	yapan	ülkelerde	bir	bomba	patlasa	hayat	duruyor,	altı	ay	olağanüstü	hal
ilan	 ediliyor.	 Türkiye	 ise	 hayatın	 akışını	 durdurmadan	 azim	 ve	 tevekkülle	 mücadelesini	 yapıyor.	 Şu
Türkiye’nin	bir	yılda	yaşadıklarını	bu	ülkeler	yaşasa	emin	olunuz	ki	ayağa	kalkamazlar.

Ama	Türkiye	kritik	eşiği	aştı.	Artık	öfkelerinin	gayzında	boğulsalar	da	Türkiye	ayakları	üzerinde	dikildi.
Yere	sağlam	basıyor.	Ne	diz	çöktürebilirler	ne	de	çökertebilirler.	Biz	döner	tarih	merdiveninin	çıkan	ikbal
basamağındayız,	 onlar	 ise	 zevale	 doğru	 inen	 basamağındalar.	 Ne	 yaparlarsa	 yapsınlar,	 bu	 tarihi	 gidişi
değiştiremeyecekler.	 Bu	 mübarek	 oruç	 ayında,	 Ramazan’da	 tüm	 Müslümanların	 ve	 mazlumların	 duası
bizimledir	inşallah.	Batı’nın	büyüsü	bozuldu.	Tüm	pisliklerin	üstünü	örtmekte	kullandıkları	teknoloji	tekeli
de	kırıldı.	Şimdi	menfaati	esas	alan,	güce	dayanan,	hayatı	bir	savaş	olarak	gören	ırkçı	ve	zevkçi	bir	Batı
kimliği	tüm	çirkinliği	ile	karşımızda	durmaktadır.	İslâm’ın	hakka	dayanan,	fazileti	ve	yardımlaşmayı	esas
alarak,	 diğergâmlık	 ve	 kardeşlik	 duygularıyla	 insanlığa	 uzattığı	 elin	 güzelliği	 ise	 şimdi	 daha	 çok
anlaşılmaktadır.

BAKAD	olarak	tüm	üyelerimizin,	ülkemizin	ve	İslâm	âleminin	Ramazan	ayını	tebrik	ediyoruz.



BAYRAM	TATİLLERİ

02	Temmuz	2016

Bu	 sene	 Ramazan	 Bayram	 tatili	 hafta	 sonları	 ile	 beraber	 9	 gün	 oldu.	 Ancak	 bu	 genel	 bir	 kaide	 değil,
Hükümet	tasarrufu.	Bu	vesile	ile	daha	önce	de	bir	yazımızda	teklif	ettiğimiz	gibi	dinî	bayramlardaki	tatil
uygulamalarının	ciddi	olarak	gözden	geçirilmesi	gerektiğini	tekrar	ifade	etmek	lâzım.	Zira	her	Ramazan
ve	Kurban	Bayramı	arifesinde	"acaba	bayram	tatili	kaç	gün	olacak?"	merakını	bir	cevaba	bağlamak	zaruri
hale	 gelmiştir.	 "Canım	 bayram	 tatilleri	 resmi	 olarak	 zaten	 önceden	 ilân	 ediliyor,	 bu	merak	 da	 nereden
çıkıyor?"	 diyenlere	 hangi	 ülkede	 yaşadığını	 tekrar	 sormak	 gerekir.	 Eğer	 resmî	 tatil	 takvimi	 meseleyi
halletmiş	olsaydı	dinî	bayram	tatilinin	kaç	gün	olacağı	sorusu	sorulmaz,	şimdiye	kadar	pek	çok	hükümetin
verdiği	"bayram	tatili	müjdesi"	de	kayıtlara	geçmezdi.	Demek	bu	mesele	henüz	çözüme	kavuşmamıştır.

Dinî	 bayramlarla	 ilgili	 tarihçe	 incelendiğinde	 cumhuriyet	 döneminde	kendi	 değerlerimizin	 terk	 edilerek
hem	 takvim	hem	de	hafta	 sonu	 tatil	 günü	değişikliğine	gidildiği	 görülür.	Bilindiği	 üzere	Hıristiyanlarda
pazar,	 Yahudilerde	 cumartesi,	 Müslümanlarda	 ise	 Cuma	 müşterek	 ibadet	 vakitleridir.	 Türkiye'de	 cuma
günü	Müslümanların	 toplu	 ibadet	 (cuma	 namazı)	 vakti	 olmasına	 rağmen	 tâtil	 değildir.	 Ancak	 Ak	 Parti
Hükümeti	Ocak	2016'da	 çıkardığı	 bir	 genelge	 ile	 cuma	namazının	mesai	 saatine	 denk	gelmesi	 halinde,
kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarında	 çalışanlardan	 isteyenlere	 mesai	 kaybına	 sebep	 olmayacak	 şekilde	 izin
verilmesine	 imkân	 sağladı.	 Bu	 kısmi	 bir	 çözüm	 sağladı.	 Olması	 gereken	 ise	 cuma	 gününün	 resmî	 tatil
yapılması	 ve	 pazar	 gününün	 mesaiye	 dâhil	 edilmesidir.	 Böylece	 azınlığın	 (%1)	 çoğunluğa	 (%99)
tahakkümüne	de	bir	son	verilmiş	olunur.

İkinci	mesele	dinî	bayramlarla	 ilgilidir.	Halkı	yediden	yetmişe,	 torundan	dede	ve	nineye	kadar	harekete
geçiren	dini	bayramlarda	sus	payı	kabilinden	verilen	bayram	tatillerini	artık	düzeltmenin	vakti	gelmiş	ve
geçmektedir.	 Bu	 husus	 hükümetlerin	 takdirine	 bırakılmamalıdır.	 Gerçekten	 Ramazan	 ve	 Kurban
bayramlarında	 bir	 haftadan	 daha	 az	 olan	 süreler	 bayram	 için	 yetmemektedir.	 Çünkü	 halk	 akraba
ziyaretleri,	dini	vecibeler	ve	bayram	geleneklerini	yaşamakta	zorlanmaktadır.	Ayrıca	belirsizlik	sebebiyle
bayramları	 plânlama	 da	 zorlaşmaktadır.	 Tüm	 bu	 sebeplerle	 Ramazan	 ve	 Kurban	 bayramlarında	 bir
haftalık	resmî	tatil	verilmeli	ve	herkes	önceden	bayram	tatillerini	plânlayabilmelidir.	Eğer	"çok	fazla	tatil
olduğu"	 düşünülüyorsa	 o	 zaman	 halkın	 farkında	 bile	 olmadığı,	 resmi	 zevattan	 başka	 (o	 da	 gönülsüzce)
kimsenin	harekete	geçmediği	bazı	tatiller	kaldırılabilir,	kalktığını	da	sınırlı	sayıdaki	kişi	dışında	kimse	fark
etmez.	Bu	ülkede	halkın	seçtiği	başbakanı	ve	bakanları	asmanın	"hürriyet	ve	demokrasi	bayramı"	olarak
ilan	 edildiği	 ve	 yıllarca	 da	 nutuklar	 atılarak	 sözüm	 ona	 "kutlandığı"	 saçmalıkları	 unutulmasın.	 Kısaca
neyin	bayram	olacağına	o	görünmez	birileri	değil,	artık	halk	karar	versin.

Bu	vesile	 ile	üyelerimizin,	ülkemiz	ve	tüm	dünya	Müslümanlarının	Ramazan	bayramını	 tebrik	ediyor,	bu
bayramın	önce	Müslümanların	kendi	aralarında	ihtilaf	ve	tefrikayı	ortadan	kaldırarak	sulhu	sağlamalarına
ve	güçlerini	birleştirmelerine,	sonra	da	her	 türlü	sömürüden	kurtularak	kendi	 iradeleri	 ile	geleceklerini



kurmalarına	vesile	olmasını	Cenabı	Hak'tan	niyaz	ediyoruz.



DARBECİLİKTE	SON	PERDE:	YAĞI	BİTEN	FİTİLİN	SÖNMEDEN	ÖNCEKİ	SON
TİTREK	PARLAMASI

16	Temmuz	2016

Dün	gece	garip	bir	hâdise	yaşandı.	Zihni	darbe	yıllarına	takılı	kalan	ve	Silahlı	Kuvvetlerimiz	içinde	uzun
zamandan	beri	varlığını	sürdüren	bir	çete,	halkın	geldiği	noktayı	dikkate	bile	almadan	milli	iradeyi	temsil
eden	Meclis'e,	her	iki	kişiden	birisinin	oyunu	alarak	devleti	yönetme	yetkisini	deruhte	eden	siyasi	iktidara,
özellikle	 Cumhurbaşkanı	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’a	 ve	 halkın	 bizatihi	 kendisine	 karşı	 fiili	 bir	 darbeye
teşebbüs	 etti!	 Çoğu	 insan	 gibi	 ben	 de	 bu	 darbe	 teşebbüsünün	 bir	 çılgınlık	 olduğunu	 ve	 sabahı
göremeyeceğini	 düşündüm.	 Hele	 kendisini	 “Yurtta	 Sulh	 Konseyi”	 olarak	 tanımlayan	 bu	 çetenin	 TRT'yi
işgali	 ve	 korsan	 bildiri	 okutması	 şaka	 gibiydi.	 Yüzlerce	 kanal	 ve	 sosyal	medyayı	 yok	 sayarak	 60	 ve	 80
darbecilerinin	 mantığı	 ile	 yapılan	 "yönetime	 el	 koyma"	 ilanı	 eğer	 ahmaklık	 değilse	 bir	 çaresizliğin
tezahüründen	başka	bir	şey	değildi.

Türkiye'de	çoğu	zaman	"aydın"	düzeyinde	düşülen	en	büyük	hatalardan	birisi	"halkın	demokrasi	bilincinin
gelişmemiş	 olduğu"	 görüşüdür.	 Bunun	 altında	 yatan	 en	 büyük	 âmil,	 kendini	 eğitimli	 ve	 "aydın"	 olarak
niteleyen	kesimin	halkı	 cahil	 olarak	görmesi,	daha	da	kötüsü,	 içinden	çıktığı	halkı	hiç	 tanıyamamasıdır.
Tabiri	 caizse	 halkla	 yabancılaşmasıdır.	 Bu	 yabancılaşma	 son	 50	 yılda	 büyük	 oranda	 izale	 olmuş	 ve
milletimiz	 kendi	 temsilcilerini	 seçmede	 demokratik	 sisteme	 sahip	 diğer	 ülkelerden	 hiç	 de	 geri
kalmadığını,	 hatta	 daha	 üst	 seviyede	 bir	 siyasi	 sorumluluk	 duygusuna	 sahip	 olduğunu	 defalarca
göstermiştir.

15	Haziran	darbe	teşebbüsü	şu	üç	gerçeği	tüm	çıplaklığı	 ile	ortaya	koymuştur.	Birincisi,	 iradesine	sahip
bir	halk	vardır	ve	onu	hiçe	sayarak	darbe	yapmaya	kalkışmak	bir	çılgınlık	veya	 intihardır.	 İkincisi,	milli
iradeyi	 temsil	 eden	 Hükümet	 ve	 Cumhurbaşkanı	 darbecilerden	 daha	 cesurdur.	 Üçüncüsü	 ise	 devletin
diğer	kurumları,	medyası,	sivil	 toplumu,	diğer	örgütlü	yapıları	ve	en	önemlisi	halkın	kendisi	bir	çetenin
iradesine	 boyun	 eğmeyecek	 kadar	 gelişkin,	 eşitlikçi	 ve	 darbecileri	 küçümseyen	 bir	 idrak	 ve	 duruşun
sahibidirler.	Nitekim	15	Haziran	gecesi	bunların	hepsi	görülmüştür.	Cumhurbaşkanı	R.	Tayyip	Erdoğan	ve
selefi	 Abdullah	 Gül	 ile	 birlikte	 Başbakan	 Binali	 Yıldırım	 ve	 selefi	 Ahmet	 Davutoğlu	 başta	 olmak	 üzere
bakanlar	ve	muhalefet	partisi	 liderleri	darbecilere	karşı	güçlü	bir	demokratik	 tavır	ortaya	koymuşlar	ve
bu	tavır	halkta,	medyada	ve	 tüm	toplum	kesimlerinde	mâkes	bulmuştur.	Halk	sokağa	 inmiş,	meydanları
doldurmuş,	tankların	üzerine	çıkmış,	darbecilere	canı	pahasına	meydan	okumuştur.	Bu	tavır	darbecilerin
belini	kırmıştır.	Polis	teşkilatı	ise	sadece	vatanseverlik	değil,	darbecilerden	daha	profesyonel	bir	mesleki
ehliyete	sahip	olduğunu	ispat	etmiştir.

Darbe	 teşebbüsü	Türkiye'ye	 zarar	 vermiştir.	 Fakat	 bazı	 gerçeklerin	 ortaya	 çıkmasına	 vesile	 olduğu	 için
dolaylı	 bir	 faydasından	 da	 söz	 edilebilir.	 Öncelikle	 TSK'nın	 Millî	 Savunma	 Bakanlığı'na	 bağlanması	 ve
mevcut	mevzuatının	 gözden	 geçirilmesi	 zaruridir.	 Keza	 Jandarma	Genel	 Komutanlığı	 ile	 Sahil	 Güvenlik
Komutanlığının	tamamen	İçişleri	Bakanlığı'na	bağlanması	ve	polislerle	olan	görev	paylaşımı	ve	iç	güvenlik
hizmetleri	koordinasyonunun	âhenkleştirilmesine	ihtiyaç	vardır.	Askeri	okulların	müfredatının	da	devletin
diğer	lise	ve	üniversite	müfredatıyla	uyumlu	hale	getirilmesi	diğer	âcil	bir	ihtiyaçtır.	Bu	darbe	teşebbüsü
MİT'in	 zaaflarını	 ve	 ıslaha	 olan	 ihtiyacını	 gözler	 önüne	 sermiştir.	 Artık	 iç	 ve	 dış	 istihbaratın	 ayrılması,



profesyonelleşmesi	gerekir.	Diğer	kamu	kurumlarının	da	darbe	ve	benzeri	zarar	verici	teşebbüsleri	akim
bırakacak	tedbirleri	önceden	almalarına	ihtiyaç	vardır.	Mesela	TV,	 internet	ve	diğer	iletişim	kanallarının
zararlı	unsurların	erişimine	kapatılması	gibi	stratejiler	etkili	olabilir.

Bu	 darbe	 teşebbüsünden	 çıkarılacak	 başka	 dersler	 de	 vardır.	 Türkiye'yi	 kiralık	 terör	 yapıları	 ile
sıkıştırmaya	çalışan	küresel	güç	odaklarının	halen	darbelerden	medet	ummaları	 ise	meselenin	bir	başka
veçhesi	 olup,	 Türkiye	 yeni	 dönemde	 bu	 hususu	 dikkate	 almak	 zorundadır.	 Güç	 odakları	 sadece	 kiralık
terör	 yapıları	 ile	 iktifa	 etmeyebilirler,	 değişik	 grup	 veya	 meslek	 erbabından	 da	 istifadenin	 yollarını
arayabilir,	“sâdık	ahmaklar”	bulabilirler.

Bu	 darbe	 teşebbüsünden	 çıkarılacak	 bir	 başka	 ders	 de,	 devleti	 doğru	 tahlil	 etmektir.	 Bir	 devlet	 yapısı
insan	bünyesi	gibidir.	Sağlıklı	bir	bünye	ve	güçlü	bir	bağışıklık	sistemi	için	“zararlı	mikroplar”	ancak	bir
idman	aracı	veya	vücudun	yeni	antikorlar	üretmesi	için	bir	vesile	olabilirken,	zayıf	bünyeler	için	zaaf	ve
hastalık	 vesilesi	 ve	 hatta	 ölüm	 sebebi	 olabilir.	 Devletin	 bünyesini	 güçlendirmesi,	 bağışıklık	 sistemini
takviye	etmesi	ise	uzun	vadede	en	isabetli	hareket	olacaktır.

BAKAD	olarak	bu	meş’um	darbe	teşebbüsünü	tel'in	ediyor,	şehit	olan	vatandaşlarımıza	Allah'tan	rahmet
ve	ecir	diliyoruz.	Yaralı	vatandaşlarımıza	âcil	şifalar	ve	aileleri	ile	birlikte	milletimize	metanet	ve	sabırlar
temenni	ediyoruz.

ABD	 patronajındaki	 güç	 odakları	 son	 kozlarını	 da	 oynamış,	 fakat	 muvaffak	 olamamışlardır.	 Bundan
sonraki	 her	 saldırı	 daha	 düşük	 “artçı	 sarsıntı”	 seviyesinde	 kalacaktır.	 Türkiye	 mukadder	 geleceğine
yürümektedir.



AKİM	DARBE	TEŞEBBÜSÜNÜ	FIRSATA	ÇEVİRMEK

10	Ağustos	2016

15	Temmuz'da	girişilen	darbe	teşebbüsünün	tüm	halkımızın,	başta	Cumhurbaşkanı	R.	Tayyip	Erdoğan	ve
Başbakan	Binali	Yıldırım	olmak	üzere	hükümet	üyeleri,	TBMM	ve	demokrasiden	yana	tavır	ortaya	koyan
polis,	asker	ve	sair	kurumların	elbirliği	ile	akamete	uğratılması	Türkiye'nin	en	önemli	başarılarından	biri
olarak	 tarihe	geçmiştir.	Tarihe	geçen	diğer	husus	 ise	MGK'da	öncelikli	 tehdit	unsuru	olarak	 ilan	edilen
FETÖ'nün	silahlı	kuvvetler	bünyesinde	barınan	çeteler	ve	istihbarat	unsurları	ile	işbirliği	yaparak	darbeye
teşebbüs	 etmesidir.	 Yıllarca	milletin	 hayırseverlik	 duygusuyla	 bezlettiği	maddi	 ve	mânevî	 güç	 ve	 itibarı
darbe	 için	 kullanan	 bu	 yapı	 çok	 ciddi	 bir	 şekilde	 incelenmeli	 ve	 bundan	 sonra	 aynı	 yol	 ve	 usulleri
kullanmak	isteyen	art	niyetli	hareketlere	karşı	tedbir	alınmalıdır.

Hükümetimizin	darbe	suçuna	iştirak	edenler	için	açıkladığı	“merhamet	ve	kinden	uzak	bir	adalet	anlayışı”
ile	 muamele	 tarzı	 isabetlidir.	 Hükümetin	 bu	 tavrına	 karşı	 aslında	 “gönlü	 darbeden	 yana“	 olan	 ve	 bu
niyetleri	geçmişte	muhtıra	ve	benzeri	teşebbüslerle	ortaya	çıkmış	olan	bazı	organize	yapıların	birtakım	TV
kanallarını	kullanarak	hedef	saptırma	gayretleri	de	gözden	kaçmamaktadır.	Bu	sözde	demokratlar	 fırsat
bu	fırsat	diyerek	darbeye	karşı	duran	ve	öteden	beri	Gülen	cemaatine	karşı	tavır	koyan	dindar	insanları
da	aynı	kategorinin	içine	koymaya	çalışmak	için	gayret	sarf	etmektedirler.	Bununla	yapmak	istedikleri	şey
kamu	gücünü	dindar	insanlara	karşı	kullanmak	ve	sonuçta	AK	Parti	iktidarına	karşı	toplumda	en	azından
hayal	kırıklığı	uyandırmaktır.	Ancak	herkes	ve	bilhassa	devletimizin	ilgili	birimleri	onların	hem	niyetlerini
hem	 de	Cemaziyel	 evvelini	 bilmektedir.	 Bu	 sebeple	 gayretleri	 beyhudedir.	 Bol	 laiklik	 vurgulu	 istikamet
tarif	ve	 tayinleri	 ile	kimseyi	aldatamazlar.	Zaten	dini	 istismar	eden	FETÖ	gibi	yapıların	eline	verilen	en
büyük	 mazeret	 yıllarca	 kamu	 kurumlarında	 laikliğin	 dinsizlik	 şeklinde	 uygulanması	 ve	 milletin	 dini
değerlerinin	 bastırılarak	 fikir	 ve	 fikrini	 açıklama;	 inanç	 ve	 inancını	 yaşama	 hususundaki	 hak	 ve
hürriyetlerin	 engellenmesi	 ve	 hatta	 cezalandırılmasıdır.	 İnanç	 hürriyetinin	 baskı	 altına	 alınması
illegaliteye	kapı	açmış	ve	birileri	de	bunu	insafsızca	ve	hatta	haince	kullanmışlardır.

Peki,	ne	yapılmalıdır?

Darbe	teşebbüsü	sabahı	da	yazdığımız	gibi	en	âcil	ihtiyaç	öncelikle	güvenlik	ve	istihbarat	birimleri	başta
olmak	üzere	devlet	kurumlarının	yeniden	yapılandırılmasıdır.	Nitekim	askeri	yapının	sivil	iradenin	emrine
tam	 olarak	 girmesi	 için	 gerekli	 adımlar	 atılmaktadır.	 Güvenlik	 kurumlarının	 eğitim	 altyapısı	 gözden
geçirilmekte	ve	sair	eğitim	kurumlarının	müfredatı	 ile	âhenkleştirilmektedir.	Bu	husus	nihayet	derecede
önemlidir	ve	biraz	açıklık	getirmekte	fayda	vardır.

Aslında	 3	 Mart	 1924’te	 çıkarılan	 Tevhid-i	 Tedrisat	 Kanunu	 ile	 Osmanlı	 Devleti’nden	 intikal	 eden	 tüm
eğitim	kurumları	 tek	çatı	altına	alınmıştı.	Ancak	kısa	bir	süre	sonra	askeri	okullar	bu	kanun	hükmünün
dışına	 çıkarıldı	 ve	 eğitim	 birliği	 ilk	 yarasını	 almış	 oldu.	 Bugün	 askeri	 okulların	 örgün	 eğitim	müfredatı
içine	çekilmesi	aslında	tedrisatın	tevhidine	yeniden	avdet	edilmesi	mânasına	geliyor.	Hükümetin	icraatına
karşı	çıkanlar	bu	hususu	atlamaktadırlar.

Açıklığa	 kavuşturulması	 gereken	 ikinci	 husus	 çok	 daha	 önemlidir	 ve	 bu	 mesele	 Tanzimat’tan	 beri
tartışılagelen	 Türkiye’nin	 maarif	 davasıdır.	 Hatırlanacağı	 üzere	 Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 Osmanlı
Devleti’nde	mektep,	medrese	ve	tekke	muhalefetini	yani	her	birisinin	farklı	ve	birbirinden	kopuk	eğitim
vermesini	 büyük	 bir	 zaaf	 ve	 enerjinin	 dâhilde	 çatışmalarla	 israfı	 olarak	 görmüş,	 Abdülhamid	 Han’a
müracaat	 ederek	 mektep,	 medrese	 ve	 tekke	 ruhunu	 birleştirecek	 bir	 eğitim	 sisteminin	 kurulması
gerektiğini	ifade	etmiş	ve	hatta	bunun	için	Sultan	Mehmed	Reşad’dan	tahsisat	bile	almıştı.

Bu	 talebin	 gerekçesi	 olarak	 da	 mekteplilerin	 medreselilere	 “yobaz”,	 medreselilerin	 de	 mekteplilere



“dinsiz”	 diyerek	 çatışmasını	 gösteriyor	 ve	 “vicdanın	 din	 ilimleri	 ile	 aklın	 da	 medeni	 fenlerle
aydınlatılması”	 gerektiğini,	 böylece	 mektep,	 medrese	 ve	 tasavvufun	 buluşacağını	 ifade	 ederek	 bunun
milletin	 birliğine	 büyük	 katkı	 sağlayacağını,	 hatta	 ırkçılık	 istismarlarına	 da	 kapıyı	 kapatacağını
söylüyordu.	Oysa	Tevhid-i	 Tedrisat	Kanunu	bu	 üç	 kurumu	müfredatları	 ile	 birleştirmek	 yerine	 tekke	 ve
medreseleri	lağvederek	sadece	mektebi	bıraktı	ve	mektepte	de	dini	eğitimi	kaldırdı.	Yaygın	eğitimin	can
damarı	 olan	 dergâh	 ve	 tekkeleri	 de	 kapattı.	 Bunun	 yerine	 açılan	 “halkevleri”	 ise	 asla	 milletten	 itibar
görmedi.	Mevlevi’nin	yaptığı	semanın	yerine	dansı	koymaya	çalışanlar	başarılı	olamadı.	Bu	uygulamalar
dini	 eğitimi	 ve	 tarikatları	 yer	 altına	 indirmekten	 başka	 işe	 yaramadı.	 Oysa	 halkın	 tüm	 bunlara	 ihtiyacı
vardı	 ve	 bugün	 de	 vardır.	 Eğer	 bu	 ihtiyaç	 yasal,	 şeffaf	 ve	 devletin	 nezareti	 altında	 karşılanırsa	 dini
istismar	etmek	isteyen	yapılara	da	fırsat	verilmemiş	olur.

Madem	 tedrisat	 tevhit	 edilmektedir.	 O	 halde	müfredat	 da	 çeşitlendirilsin	 ve	 aynı	 müfredat	 içinde	 tüm
bilimler	öğretilirken	sahih	din	eğitimi	de	verilsin.	Otoriter	cumhuriyet	anlayışının	tek	tipleştirici	eğitimi,
yerini	demokrasinin	çoklu	 zekâ	gerçeğini	de	dikkate	alarak	 tüm	 farklı	 yetenek	ve	eğilimleri	besleyecek
çoklu	 müfredatına	 bıraksın.	 Unutulmasın	 ki	 kurşun	 askerler	 gibi	 zombiler	 de	 tek	 tip	 eğitim	 kalıbının
imalatıdır.	Eğitimi	bir	ideolojinin	aracı	olarak	kullanmak	isteyenler	sürekli	olarak	eğitim	birliğini	istismar
ettiler.	Oysa	eğitim	kimlik	dönüştürme	değil,	Allah’ın	insan	fıtratına	koyduğu	yeteneklerin	geliştirme	aracı
olabilir.

Mektep	ve	medrese	barıştırıldıktan	sonraki	hamle	ise	tekke	ve	zaviyelerin	üzerindeki	yasağın	kaldırılması
olmalıdır.	Yüzyıllarca	Sünnî	İslâm’ı	besleyen	dergâh	ve	tekkeleri	tehdit	unsuru	olarak	görmekten	artık	vaz
geçilmelidir.	Din	tüm	dünyada	olduğu	gibi	ülkemiz	insanları	için	de	bir	ihtiyaç,	hem	de	istismarı	halinde
ne	dehşetli	sonuçlar	doğuracağı	IŞİD	ve	benzeri	tekfirci	yapıların	ispat	ettiği	üzere	önemli	bir	ihtiyaçtır.
Bu	 kurumları	 kapatmak	 ihtiyacı	 ortadan	 kaldırmadığı	 gibi,	 kontrolsüz	 ve	 istismara	 açık	 hale	 de
getirmektedir.

Tüm	 bunlara	 ek	 olarak	 yapılması	 gereken	 önemli	 bir	 iş	 de	Müslümanların	 zekât,	 fitre,	 sadaka	 gibi	 bir
kısmı	farz	olan	ibadetlerin	ifasındaki	istismar	kapılarını	kapatacak	müesseseleri	kurmaktır.	Mâlum	olduğu
üzere	 zekât	 devlet	 eliyle	 “Beytülmal”	 üzerinden	 toplanır	 ve	 Kur’an	 da	 belirtilen	 kimselere	 harcanır.
Böylece	fakir	zenginin	şahsı	ile	muhatap	olmaz	ve	eziklik	duygusu	yaşamaz.	Bilakis	dinî	bir	vecibe	ve	hak
olarak	zekât	yardımını	devlet	şahs-ı	mânevisinin	elinden	minnetsiz	alır.	Eğer	beytülmal	olmaz	veya	laikliği
dinsizlik	 olarak	 ezberleyenlerin	 farfarasından	 korkularak	 bu	 fonksiyonu	 ifa	 edecek	 müesseseler
kurulmazsa	o	zaman	milletin	farz	ibadetini	yani	zekâtını	kapmaya	yönelik	bir	yığın	din	kisvesinde	yapılar
zuhur	 eder.	 Bu	 demek	 değildir	 ki	 halk	 sadakalarını	 da	 vakıf	 veya	 dernek	 gibi	 diğer	 sivil	 toplum
kuruluşlarına	 vermesin.	 Devletin	 denetimi	 altında	 şeffaf	 bir	 şekilde	 yapılanan	 hayır	 kurumlarına
vatandaşlar	sadaka	da	verebilir,	bağışta	da	bulunabilir.	Nitekim	Kızılay	ve	Diyanet	Vakfı	gibi	kurumlar	ile
muhtelif	sahalarda	ihtisaslaşmış	sair	sivil	toplum	kuruluşları	zaten	bu	tür	yardımları	topluyorlar.

Darbe	teşebbüsü	ile	aldığımız	bu	musibetli	dersi	telafi	etmek	mümkün	olmasa	da	belki	bu	düzenlemeleri
yaparak	hayra	dönüştürebiliriz.



AHMET	VEFİK	PAŞA'DAN	DİPLOMASİ	DERSİ;	DENSİZ	SEFİRLER	İÇİN
MÜCERREBDİR

15.09.2016

Osmanlı	Devleti’nin	son	dönemlerinde	“Düvel-i	Muazzama”	denilen	Avrupa’nın	büyük	devletlerini	 temsil
eden	sefirler	yani	büyükelçilerin	Devlet-i	Âliye’nin	siyasetini	etkilemek	için	yaptıkları	hareketlerin	zaman
zaman	krizlere	yol	açtığı	bilinmektedir.	Başta	ABD	olmak	üzere	bu	kötü	geleneği	devam	ettirme	niyetinde
olan	ülkelerin	büyükelçileri	bazen	haddini	aşan	beyanlarla,	bazen	de	küstahlık	derecesine	varan	tavırlarla
Türkiye’nin	 gündemini	 işgal	 etme	 cüretini	 göstermektedirler.	 Artık	 Türkiye’nin	 bu	 densiz	 sefirlere
hadlerini	bildirmesinin	zamanı	gelmiştir.	Zira	devlet	geleneği	olan	ciddi	hiçbir	ülkede	yabancı	elçiliklerin
ülke	 siyasetine	 keyfi	 müdahalelerine	 izin	 verilmez.	 Büyükelçilerin	 kim	 olduğu	 bilinmediği	 gibi	 politik
beyanlarla	medyada	da	boy	gösteremezler.	Göstermek	isterlerse	bedelini	de	ağır	bir	şekilde	öderler.

Türkiye’nin	de	aynı	 şekilde	hareket	etmesi	 ve	 şöhret	budalası	bazı	 sefirlerin	Türkiye	üzerinden	kendini
tatmin	etmesine	izin	vermemesi	gerekir.	Bu	tavır	aynı	zamanda	kendini	sömürge	valisi	yerine	koyan	veya
öyle	 davranması	 tavsiye	 edilen	 ülke	 ve	 temsilcilerine	 verilmesi	 gereken	 zaruri	 bir	 mukabeledir.	 Ancak
bunun	 usulü	 ABD	 Büyükelçisi	 John	 Bass'ın	 küstahlığına	 Dışişleri	 Bakanı	 veya	 Başbakanımızın	 cevap
vermesi	 ve	bir	 şekilde	muhatap	alması	 şeklinde	olmamalıdır.	Zira	pes	payede	olan	bir	 sefirin	muhatabı
Bakan	veya	Başbakan	olamaz.	Olursa	bu	durum	küstah	sefirin	veya	temsil	ettiği	ülkenin	lehine	olacaktır.

Bize	göre	yapılması	gereken	şey	mukabeleyi	bil	misildir.	Yani	haddini	aşan	sefirin	 temsil	ettiği	ülkedeki
Türk	Büyükelçi’sinin	misliyle	 karşılık	 vermesidir.	Bu	hususta	 yaşanmış	 bir	 tarihi	 tecrübe	 çok	uygun	bir
örnek	oluşturduğu	için	buraya	alıyorum.

Tarihi	 kayıtlarda	 nakledildiği	 üzere	 Sultan	 Abdülaziz	 Han	 döneminde	 Fransa’nın	 İstanbul’daki	 sefiri
Padişahın	 Saltanat	 Kayığının	 bir	 benzerini	 yaptırarak	Haliç’te	 ve	 Boğaz’da	 gezinir,	 halkın	 sahile	 koşup
seyir	 ve	 alkışından	 büyük	 keyif	 alır	 ve	 Bâb-ı	 Âli’nin	 ihtarlarına	 kulak	 asmazmış.	 O	 dönem	 Osmanlı
Devleti’nin	Paris	Sefiri	 olan	Ahmed	Vefik	Paşa	bu	diplomatik	krizi	usta	bir	manevra	 ile	 çözmüş.	Fransa
İmparatoru	 3.	 Napolyon’un	 dört	 beyaz	 atla	 çekilen	 saltanat	 arabasının	 bir	 eşini	 yaptırmış	 ve	 keyfi
istedikçe	Paris	sokaklarında	dolaşmaya	başlamış.	Saltanat	Arabasını	gören	ahali	İmparator	zannıyla	Vefik
Paşa’ya	selam	durup	tezahürat	yapmaya	başlamış.	Bu	durumdan	fevkalade	rahatsız	olan	İmparator	Vefik
Paşa’yı	saraya	davet	edip	bu	davranışın	mahzurlarını	anlatmaya	ve	Paşa’yı	 ikna	etmeye	çalışmış.	Ahmet
Vefik	 Paşa	 İmparatora	 “Ne	 zaman	 sizin	 sefiriniz	 Saltanat	 Kayığı	 ile	 Haliç	 ve	 Boğazda	 dolaşmaktan
vazgeçerse	 ben	 de	 Saltanat	 Arabasıyla	 Paris	 sokaklarında	 dolaşmayı	 bırakırım”	 cevabını	 vermiş.	 Önce
Fransız	sefiri	geri	çekilmiş,	sonra	da	Paşamız.

Diplomasi	işte	böyle	olur.	Mukabeleyi	bil	misil,	yani	misliyle	ve	dengiyle	karşılık	vermek.	Bakın	o	zaman
sefir	denilen	bazı	küstahların	ayağı	nasıl	yere	değiyor!



BATI	İTTİFAKININ	TERÖR	POLİTİKASI	NEYİ	AMAÇLIYOR?

10.01.2017

Batı	 ittifakını	kısaca	tarif	etmek	gerekirse,	başta	ABD	olmak	üzere	İngiltere,	Fransa,	Almanya,	İtalya	ve
Avrupa’nın	 diğer	 Hıristiyan	 ülkelerinin	 küresel	 hegemonya	 temelindeki	 birlikteliğidir.	 Bu	 ittifakın	 içine
zaman	zaman	Rusya’da	dâhil	olmaktadır.	İsrail	ise	bu	ittifakın	“sürekli	kazanan”	ortağıdır.

Batı	 ittifakı	 gerçekten	 de	 Türkiye’yi	 siyasi	 olarak	 kelepçelemek,	 iktisadi	 olarak	 tökezletmek	 ve	 sosyal
olarak	da	dâhilde	kargaşa	çıkararak	parçalamak	istiyor.	Türkiye’nin	NATO	üyeliği	ile	bu	bağlamdaki	sözde
“uluslararası”,	gerçekte	Batı	ittifakının	kurumsal	kimliğinin	parçaları	olan	kuruluşlara	olan	üyeliği	ve	AB
üyelik	 müzakere	 süreci	 gibi	 “birliktelik”	 çağrıştıran	 hususlar	 kimseyi	 aldatmamalıdır.	 Zira	 gerçek	 tüm
çıplaklığı	ile	ortada	iken	yaşanan	her	ihanette	“Bu	dostluğa	sığmaz!	Biz	stratejik	ortak	değil	miyiz?	Batılı
dostlarımız	bilmelidir	ki..”	gibi	 ifadeler	“Havf	ve	zaaf	düşmanı	 tevkif	etmez,	 teşci	eder”	 fehvasınca	Batı
ittifakını	daha	bir	küstahlaştırmaktadır.

Eğer	bu	tavır	uluslararası	ilişkilerin	üslup	ve	nezaketi	gereği	söyleniyorsa	pek	diyeceğimiz	yok	ama	bunun
halka	yansımalarındaki	mahzurlarını	da	göz	ardı	etmemek	lazımdır.	Evet,	Batı	ittifakı	resmi	beyanlarında
yanımızda	imiş	gibi	durup	-ki	artık	bazıları	resmi	beyanlarında	da	tavırlarını	gizleme	gereği	duymamaya
başladılar-	fiili	olarak	bize	diz	çöktürmek	için	ellerinden	geleni	arkalarına	koymamaktadır.	Asimetrik	savaş
unsurlarını	 kullanarak	 terörist	 gruplarlar	 üzerinden	 ısrarla	 menfur	 emellerini	 gerçekleştirmeye
çalışmaktadır.	 Aşağıdaki	 terör	 grafiği	 incelendiğinde	 özellikle	 2016	 yılında	 Türkiye’nin	 nasıl	 azgın	 bir
saldırı	altında	olduğu	açık	bir	şekilde	görülmektedir.

Grafikte	sadece	PKK	ve	IŞİD	başta	olmak	üzere	terörist	çetelerce	yapılan	ve	Türkiye'nin	resmi	kayıtlarına
giren	bombalı	intihar	eylemleri	gösterilmiştir.	PKK’nın	şehir	içlerine	hendek	kazarak,	halkı	kendine	siper
ederek	 yaptığı	 saldırılar,	 bombalamalar,	 öldürme	 ve	 yaralamalar	 ile	 sair	 hain	 maşalıklar	 grafiğe	 dâhil
edilmemiştir.	 Keza	 diğer	 terörist	 grupların	 intihar	 saldırıları	 dışındaki	 ihanetleri	 de	 grafikte	 dikkate
alınmamıştır.	 Bu	 grafiğin	 amacı	 sadece	 2016	 yılında	 Türkiye’nin	 maruz	 kaldığı	 bombalı	 intihar
eylemlerinin	 tepe	 noktasına	 ulaştığını	 önceki	 yıllardaki	 durumla	 mukayeseli	 olarak	 ortaya	 koymaktır.
İçişleri	Bakanı	Süleyman	Soylu’nun	TBMM	Genel	Kurulu'nu	iç	güvenlik	konusunda	bilgilendirirken	ifade
ettiği	2016	yılında	PKK,	 IŞİD	ve	Radikal	sol	örgütlerin	engellenen	339	eylemini	de	unutmamak	gerekir.



Diğer	 unutulmaması	 gereken	 nokta	 ise	 batı	 ittifakının	 terör	 eliyle	 yaptığı	 harici	 kuşatmaya	 önce	 bir	 iç
savaş	çıkarmaya	matuf	"hendek	savaşları"	olarak	bilinen	PKK'nın	halkı	kalkan	olarak	kullanmayı	denediği
bazı	il	ve	ilçelerde	yaşanan	şehir	çatışmaları	ile	bunda	başarılı	olunmayacağı	görülünce	devreye	sokulan
15	Temmuz	darbe	teşebbüsüdür.

ABD	patronajındaki	Batı	ittifakı	şehir	savaşlarında	PKK'yı,	15	Temmuz	darbe	teşebbüsünde	ise	FETÖ/PDY
ve	TSK	içindeki	bazı	cunta	unsurlarını	kullanmıştır.	Nitekim	ABD'nin	45.	başkanı	seçilen	Donald	Trump'ın
Ulusal	 Güvenlik	 Danışmanı	 emekli	 General	 Michael	 Flynn'in	 darbe	 gecesi	 yaptığı	 (adeta	 eşzamanlı)
konuşmada	 darbeyi	 destekleyen	 ifadeler	 kullanması,	 alkışlatması	 ve	 irtibatta	 olduğu	 laik	 subaylardan
bahsetmesi	manidardır.

Peki,	bu	gözü	dönmüşlük	neyi	anlatıyor?	Batı	ittifakı	artık	tüm	maskelerini	çıkararak	ne	pahasına	olursa
olsun	 Türkiye’yi	 bölmek,	 parçalamak,	 Müslüman	 halkların	 umudu	 olmaktan	 çıkarmak,	 Müslümanları
tekrar	ümitsizliğe	sevk	etmek	ve	nihai	olarak	da	Müslüman	ülkelerin	birleşerek	küresel	siyasetin	bağımsız
bir	 oyuncusu	 olmasını	 engellemek	 işitiyor.	 Müslüman	 ülkelerin	 başta	 enerji	 olmak	 üzere	 kaynaklarını
sömürmek	ve	pazar	konumunun	dışına	çıkmamasını	istiyor.	“Yarın	belki	geç	olabilir”	düşüncesi	ile	kuvvetli
olduğu	bir	zamanda	bu	 işi	halletmek	 istiyor.	Bunun	 için	küresel	çapta	 işgal	ve	 istilalarla,	 işgallere	karşı
oluşan	direnişleri	teröristlikle	suçlayarak,	İran	gibi	Acem	milliyetçiliğini	mezhepçilik	unsuruyla	gizlemeye
çalışan	 bir	 ülkenin	 hırslarını,	 Harici	 anlayışı	 Selef	 yumuşatmaları	 ile	 Arap	 milliyetçiliğine	 kılıf	 eden
Vahhabilerin	varlıklarını	idame	arzularını	iki	kutup	haline	getirip	çarpıştırarak,	Hilafetin	ilgası	ile	sahipsiz
ve	 hamisiz	 kalan	 Sünnî	 İslâm’ı	 ana	 cadde	 olmaktan	 çıkarıp,	 ifrat	 ve	 tefrite	 boğdurarak	 ve	 nihayet	 her
zaman	 bulunabilen	 hainler	 ve	 özellikle	 beyinleri	 batılı	 anlayış	 ve	 bakışla	 devşirilmiş	 entelektüelinden,
eylemcisine;	 siyasetçisinden	 bürokratına,	 dinsizinden	 dindarına	 kadar	 münferit	 veya	 örgütlü	 grupları
kullanarak	amacını	gerçekleştirmek	istiyor.

Batı	ittifakının	İslâm	dünyasını	kontrol	altına	almaya	yönelik	bu	politikası	herkes	tarafından	bilindiği	gibi
soğuk	savaş	 sonrasında	Sovyetlerin	dağılarak	kendileri	 için	bir	 tehdit	unsuru	olmaktan	çıkması	üzerine
geliştirilmiştir.	 Akademik	 altyapısı	 ABD	 Savunma	 Bakanlığı	 danışmanlarından	 Prof.	 Dr.	 Samuel
Huntington	 tarafından	 “Medeniyetler	 Çatışması”	 tezi	 ile	 oluşturulan	 Müslümanların	 öteki,	 yani	 “yeni
düşman”	 olarak	 ilanı,	 2001’de	 New	 York’taki	 ikiz	 kulelere	 yapılan	 ve	 mahiyeti	 bugün	 bile	 açıklığa
kavuşturulamayan	 saldırı	 bahane	 edilerek	 Afganistan’ın	 işgali	 ile	 başlamış,	 Irak’ın	 işgali,	 Pakistan’ın
terörle	kontrol	altına	alınması	ve	nihayet	“Arap	Baharı”	ile	başlayan	uyanışın	tersine	döndürülerek	Libya
ve	 Yemen’de	 iç	 savaş,	 Mısır’da	 darbe	 ve	 Suriye’nin	 terör	 bataklığına	 çekilmesi	 ile	 zirve	 yapmış,	 en
sonunda	 nihai	 vuruş	 için	 tüm	 namlular	 Türkiye’ye	 çevrilmiştir.	 Aşağıdaki	 haritada	 terörist	 saldırıların
yoğunlaştığı	yerler	Batı	ittifakının	yol	haritasını	kanlı	lekelerle	ortaya	koymaktadır.

Kaynak:	http://cpostdata.uchicago.edu/search_new.php

Şikago	 Üniversitesince	 güvenlik	 ve	 terörizm	 üzerine	 hazırlanan	 bir	 projede	 1982-2013	 yılları	 arasında
terörün	 nerelerde	 yoğunlaştığı	 harita	 üzerinde	 gösterilmiştir.	 Harita,	 Türkiye’nin	 terör	 kıskacına



sokulmadan	önceki	durumu	yansıtmaktadır.	Bu	haliyle	bile	 terörün	esas	hedefinin	 İslâm	ülkeleri	olduğu
çok	 açık	 bir	 şekilde	 görülmektedir.	 Batı	 ittifakı	 ise	 sanki	 kendileri	 de	 teröre	 hedef	 oluyormuş	 intibaı
verecek	seyreklikte	ve	sınırlılıkta	zaman	zaman	teröre	hedef	olmakta	ve	bu	terör	hadiseleri	üzerinden	de
İslâm	 düşmanlığı	 ve	 nefreti	 (İslâmofobi)	 kökleştirilmeye	 çalışılarak	 bir	 taşla	 birkaç	 kuş	 birlikte
vurulmaktadır.

Sonuç	 olarak	 düşman	 düşmanlığının	 gereğini	 yaparken,	 biz	 de	 kendimize	 düşen	 vazifeleri	 yapmalıyız.
Bunun	 için	 öncelikle	 ciddi	 bir	 şekilde	 dost	 ve	 düşman	 farkındalığının	 oluşmasına	 ihtiyaç	 vardır.	 Bunun
faydası	 iptidai	 kabilelerde	 bile	 “harici	 düşmanın	 zuhurunda	 dahili	 ihtilafları	 unutup	müşterek	 düşmana
birlikte	karşı	koyma”	anlayışının	İslâm	dünyasında	da	yerleşmesini	sağlamak	olacaktır.	Bu	sağlanabilirse
mezhep,	meşrep	ve	ırk	üzerinden	Müslümanlar	arasında	ihtilaf	çıkarılamayacaktır.

İkinci	 olarak	 Müslüman	 ülkelerin	 müştereklerini	 öne	 çıkararak	 ittifak	 etmesi,	 bunun	 müesseselerini
kurması	ve	gücünü	birleştirmesidir.	Şüphesiz	ki	ittifak	cehalet	ile	olmaz.	Bu	sebeple	maarifin,	yani	bilimin
devreye	 sokulması,	 insanlığın	 ortak	 tecrübe	 ve	 değeri	 olan	 teknolojinin	 alınması,	 medeniyet	 ve
kimliğimizin	 korunması,	 çocuklarımızın	 batılı	 anlayışla	 bir	 nevi	 mankutlaştırılmasına	 son	 verilmesi
gerekir.

Son	 olarak	 da	 dünya	 hâkimiyetinde	 Devlet-i	 Âliye-yi	 Osmaniye’nin	 Sünnî	 İslâm’ı	 ana	 cadde	 olarak
muhafaza	 etme	 siyasetini	 yeniden	 inşanın	 bir	 vesilesi	 olarak	 TBMM’nin	 şahsı	 mânevisine	 tevdi	 olunan
Hilafetin	sahayı	vücuda	çıkarılma	sürecinin	başlatılmasıdır.



TÜRKİYE'DE	İDARİ	SİSTEM	DEĞİŞİKLİĞİ	HALKOYLAMASINA	GİDİYOR

21	Şubat	2017

Uzun	 müddetten	 beri	 tartışılmakta	 olan	 parlamenter	 sistem	 16	 Nisan	 2017	 Pazar	 günü	 halkın	 oyuna
sunuluyor.	Yaklaşık	58	milyon	seçmenin	evet	veya	hayır	şeklinde	oy	kullanacağı	(yurt	içi	55,3	milyon,	yurt
dışı	2,9	milyon)	bu	anayasa	değişikliği	ya	Türkiye’yi	başkanlık	sistemine	taşıyacak	veya	mevcut	sistemde
devam	edilmesini	sağlayacak.

Ama	 gerçekler	 ve	 göstergeler	 halkın	 başkanlık	 sistemine	 “evet”	 diyeceği	 yönünde.	 Çünkü	 AK	 Parti	 ve
MHP	 başkanlık	 siteminde	 ittifak	 etmiş	 bulunuyor.	 Özellikle	MHP’nin	 daha	 önce	 karşı	 çıktığı	 başkanlık
sistemine	görüşmeler	sonunda	varılan	mutabakat	metni	üzerinden	evet	demesi	meselenin	ne	kadar	hayati
olduğunu	ortaya	koymaktadır.	Eğer	mesele	vatandaşın	zihninde	berraklaşırsa	evet	oylarının	artacağında
şüphe	yoktur.

CHP	ve	 sair	muhalif	 kesimin	başkanlık	 sistemine	 karşı	 çıkması	 ise	 yüzlerine	 iktidar	 olma	 fırsatının	 çok
büyük	oranda	kapanacak	olmasındandır.	Zira	 iki	dereceli	bir	sistemle	hükümet	çıkarılması	özellikle	kriz
dönemlerinde	 bir	 ihtimal	 CHP	 için	 bir	 fırsat	 doğuruyordu.	 CHP’nin	 1950’den	 beri	 tek	 başına	 iktidar
olamaması	 başka	 nasıl	 izah	 edilebilir?	 CHP	 kimseye	 kabahat	 bulmasın.	 Çünkü	 bu	 millet	 kendilerini
iktidara	taşıyacak	kadar	oy	vermiyor.	Bu	durum	anayasa	oylaması	sonucu	başkanlık	sistemine	dönüşürse
tek	dereceli	hükümet	seçme	demek	olan	başkanlık	sisteminde	CHP	için	ciddi	bir	“metamorfoz”	zaruretini
dayatacaktır.	Tırtıl	halinde	kaldığı	müddetçe	başkanlık	kelebeğini	sadece	seyredecektir.	Eğer	başkalaşım
geçirir	 de	milli	 ve	mânevî	 değerlere	 en	 az	 bir	 AK	 Parti	 kadar	 yüzünü	 dönerse	 o	 zaman	 tırtıl	 kelebeğe
dönüşebilir.	Tırtıl	kalmada	ısrar	ettiği	müddetçe	icra	kapısı	ona	açılmayacaktır.

Biraz	da	başkanlık	ve	parlamenter	sistem	tartışmasını	değerlendirelim.	İşin	özü	“eğer	İngiltere’de	olduğu
gibi	 Türkiye’de	 taç	 ve	 taht	 devam	etseydi”,	 başkanlık	 sisteminin	 adı	 bile	 anılamazdı.	 1876’dan	1922’ye
kadar	Devlet-i	Âliye-yi	Osmaniye	parlamenter	sistemle	idare	olunmuştu.	Zira	taç	sabit	 ise	değişken	olan
hükümettir.	 Taçlı	 demokrasilerde	 bu	 sebeple	 başkanlık	 sisteminin	 adı	 bile	 anılmaz.	 Yok,	 eğer	 ABD’de
olduğu	 gibi	 taç	 yoksa	 icra	 için	 iki	 adam	 olmasına	 da	 ihtiyaç	 yoktur.	 Başkan	 varken	 bir	 de	 başbakan
aramak	zaiddir.	1923-1950	arası	hükümet	sisteminde	“Ebedi	ve	Milli	şefler”	varken	başbakanın	esâmesi
mi	 okunuyordu?	Fiili	 ve	 otoriter	 bir	 başkanlık,	 en	 azından	 yarı	 başkalık	 sistemi	uygulanıyordu.	Sonraki
dönemlerde	parçalı	hükümet	veya	koalisyonları	netice	verecek	bir	sistem	icat	edildi	ve	cumhurbaşkanlığı
da	 iki	 dereceli	 bir	 seçim	 sistemiyle	 vesayet	 odağına	 dönüştürüldü.	 Türkiye	 siyasi	 istikrarsızlığın
girdabında	belini	doğrultamaz	oldu.	Bu	durumdan	canı	yanan	halk,	“büyük	oranda”	koalisyon	çıkaran	bir
sistemden	 dört	 dönemdir	 tek	 başına	 iktidarlar	 çıkardı.	 Milli	 irade	 tüm	 sistemi	 kontrol	 altına	 almaya
başladı.

Vesayet	odakları	geriledikçe	vesayet	heveslilerinde	de	öfke	arttı.	Öyle	ki	FETÖ/PDY	ile	laikliği	hep	negatif



yönde	kullanan,	din	ve	inanç	hürriyetinin	lütfettikleri	kadar	kullanılmasına	razı	olan	kesimler	arasındaki
bir	koalisyon,	ABD	ve	onun	batılı	müttefiklerinin	de	desteğiyle	15	Temmuz	darbesine	teşebbüs	ettiler.

-Sebep?

-Milli	iradenin	kararlarına	razı	olmamak!

-Olmayanlar	kim?

Bu	darbenin	dış	tezgâhçıları	olan	devletler,	küresel	güç	odakları	ve	onların	içerdeki	işbirlikçileri.

Bu	 anayasa	 değişikliği	 ile	 hem	 icra	 düzene	 girecek	 hem	 de	 yargı	 sistemindeki	 fazlalıklar	 ortadan
kalkacaktır.	 Yani	 darbecilerin	 koyduğu	 askeri	 yargı	 ortadan	 kalkacaktır.	 Türkiye’yi	 güzel	 günler
beklemektedir.	Unutulmasın	ki	icranın	tekliği	bizim	tarihi	gerçekliğimizdir.	Râşit	halifelerin	tarzı	da	böyle
idi.

Sonuç	 olarak	 Türkiye’de	 her	 şey	 aslına	 rücu	 edecek,	 ırmak	 tekrar	 kendi	 mecrasında	 akmaya
başlayacaktır.



NAZİ	İTTİFAKI

11.03.2017

Avrupa	ve	ABD'nin	Türkiye'ye	karşı	 içinde	sakladığı	gerçek	niyetleri	bir	bir	 su	yüzüne	çıkmaya	başladı.
ABD'nin	Suriye'de	müstear	isim	kullanan	PKK'yı	açıkça	ve	inatla	desteklemesi	ve	şu	ana	kadar	geri	adım
atmaması	 sadece	 stratejik	 olarak	 değil,	 siyaseten	 de	 çok	 büyük	 bir	 hatadır.	 Bu	 büyük	 hatayı	 ABD'ye
işletecek	kazanç	acaba	ne	olabilir?	Sadece	bir	yanılgı	ve	kumar.	Türkiye'nin	sendeletilmesi	 için	belki	de
Suriye	onların	son	şansı	olarak	görülüyor.	Bu	dönüm	noktası	onların	gözlerini	karartmalarını	sağlıyor.

Ya	Avrupa'ya	ne	demeli?	AB'nin	dümenini	tutan	Almanya	ve	Fransa	Türkiye	düşmanlığından	bastığı	yeri
bile	 görmez	 duruma	 gelmiş.	 Sağına	 Hollanda'yı,	 soluna	 Avusturya'yı	 alan	 Almanya	 adeta	 karayel	 ve
keşişleme	 takviyesiyle	 esen	 bir	 Nazi	 soğuğunu	 andırıyor.	 İktisadi	 krizlerini	 Müslüman	 mültecilerle
örtmeye	 çalışan,	 siyasi	 bitişlerini	Türkiye	düşmanlığı	 ile	 geciktirmek	 isteyen	bu	Nazi	 ve	haçlı	 kafası	 da
aynen	ABD	gibi	siyasi	bir	basiretsizlik	örneği	sergiliyor.	Bu	ülkeler	sadece	kendi	iç	siyasetlerine	Türkiye'yi
malzeme	yapmakla	kalmıyor,	Türkiye’nin	 iç	politikasına	da	müdahil	oluyorlar.	Bu	tavırları	da	yeni	değil,
sadece	15	Temmuz	2016	darbe	teşebbüsünden	sonra	terörist	destekçiliği	ve	yataklığı	ile	en	üst	seviyeye
çıkmış	durumda.

Harici	 düşmanın	 saldırısı	 bizim	 metanetimizi	 güçlendirmeli,	 birliğimizi	 takviye	 etmeli	 ve	 cephemizi
belirlemeye	 yardımcı	 olmalıdır.	 Onlar	 düşüşe	 yöneldi,	 biz	 ise	 yükselişe	 gözümüzü	 diktik.	 Biz	 geleceğe
namzet	 bir	 gence,	 onlar	 ise	 gelecekleri	 meşkûk	 yaşlılara	 benziyorlar.	 Mevcut	 hal	 kimseyi	 aldatmasın.
Üstelik	tüm	mazlum	Müslümanların	duası	bizimledir.



SINAV	ÜCRETLERİ

14	Mart	2017

Türkiye'de	 eğitimden	 memuriyete	 kadar	 tüm	 geçişler	 imtihanlara	 bağlanmış	 durumda.	 Gaye	 haksızlık
olmasın,	adalet	ve	hakkaniyet	esas	alınarak	herkes	bilgi	ve	kabiliyetlerine	göre	sıralansın,	adam	kayırma
olmasın	vs.	Tüm	bu	sebeplerle	öğrencilerin	hangi	lisede	veya	üniversitede	okuyacaklarından;	memuriyette
iş	bulmaya,	aranan	bilgi	ve	dil	seviyesini	sağlamaya	kadar	imtihanlar	yapılmaktadır.	Buna	üniversitelerin
açık	öğretim	imtihanları	dâhil	değildir.

Bunca	imtihanı	yapmak	üzere	kurulmuş	olan	Ölçme,	Seçme	ve	Yerleştirme	Merkezi	(ÖSYM)	Başkanlığı	ise
bu	imtihanları	plânlamak	ve	uygulamaktan	sorumludur.	İnsanların	geleceği	üzerinde	bu	kadar	büyük	yetki
kullanan	bir	başka	müessese	yok	gibidir.	Bu	sebeple	ÖSYM	lüzumlu	ve	hayati	bir	devlet	birimidir.

Ancak	 ÖSYM'nin	 iyileştirilmesi	 gereken	 tarafları	 da	 vardır.	 Bunların	 başında	 imtihanlar	 için	 belirlediği
ücretler	 ile	 imtihanların	 yapılmasına	 ilişkin	 koyduğu	 kurallar	 gelmektedir.	 ÖSYM'nin	 stratejik	 yönetim
anlayışına	 uyarak	 imtihan	 kurallarını	 ve	 ücretlerini	 hedef	 kitle	 olan	 başta	 talebeler,	 eğitimciler	 ve	 tüm
halkımızla	 danışarak,	 paylaşarak	 alması	 gerekmektedir.	 Zira	 bunlar	 ÖSYM'nin	 "zayıf	 yanlarını"	 teşkil
etmektedir.

Birinci	mesele	 sınav	ücretleridir.	Bunun	hesaplanabilir	 bir	maliyeti	 vardır.	ÖSYM	senede	 yaklaşık	50'ye
yakın	 imtihan	 yapmaktadır.	 Bu	 imtihanlara	 milyonlarca	 insan	 girmektedir.	 Bir	 imtihanın	 maliyeti	 ile	 o
imtihanı	gerçekleştirmek	 için	 ihtiyaç	duyulan	para	belli	olduğuna	göre	ÖSYM'nin	bunu	halkla	paylaşma
mecburiyeti	vardır.	Genel	kanaat	ÖSYM'nin	bir	 "vergi	dairesi"	gibi	çalıştığı	ve	sınav	hizmetini	bir	kamu
görevi	 olarak	 yapma	 yerine	 "kârlı	 bir	 ticarete"	 dönüştürdüğü	 yönündedir.	 Bunda	 da	 ciddi	 bir	 gerçeklik
payı	 vardır.	 ÖSYM	 hesap	 verme	 mecburiyeti	 olan,	 hizmetlerini	 şeffaf	 bir	 şekilde	 "kamu	 hizmet
standartlarına"	 göre	 ilan	 edip	 yapmak	 durumunda	 olan	 bir	 devlet	 müessesesidir.	 Kâr	 amacıyla	 değil,
hizmeti	gaye	edinerek	kurulmuş	bir	yapıdır.	Üstelik	aşırı	şişirilmiş	sınav	ücretlerini	veremeyecek	durumda
olan	 vatandaşlar	 ve	 öğrenciler	 az	 değildir.	 Bu	 büyük	 vebal	 ÖSYM	 yönetiminin	 omuzlarındadır.	 Bunun
siyasi	sorumluluğu	da	Hükümete	aittir.

Yapılması	 gereken	ÖSYM'yi	 görevini	 düzgün	 şekilde	 yapan	 ve	 sürdürülebilirliğe	 riayet	 eden	 bir	 yapıya
kavuşturmak	 ve	 adeta	 "para	 basma"	 veya	 "para	 çekme"	 makinesi	 gibi	 çalışan	 bir	 kurum	 olmaktan
kurtarmaktır.	Bunun	yolu	da	çok	basittir.	Yapılan	işin	maliyeti	ile	toplanan	paranın	miktarı	bellidir.	Aradaki
fark	her	şeyi	açıklamaya	yeter.

İkinci	 mesele	 ise	 imtihanları	 "komando	 eğitimi"	 şekline	 dönüştüren	 aşırı	 kuralların	 mevcudiyetidir.
Kurallar	 bir	 maslahat	 içindir,	 eğer	 konulan	 kurallar	 maksadını	 aşan	 bir	 şekle	 dönüşüyorsa	 bunları
düzeltmek	de	bir	sürekli	iyileştirme	ve	geliştirme	davranışıdır.	Unutmayalım	"en	iyi"	aranırken	iyiden	de
mahrum	kalma	tehlikesi	vardır.	Bir	kurum	"Kural	koydum,	uyacaksınız!"	deme	hakkına	ve	yetkisine	sahip
değildir.	Ona	"Hedef	kitlene	sordun	mu?	Diğer	paydaşların	fikirlerini	aldın	mı?	Bu	kuralların	doğurduğu
mağduriyetleri	nasıl	telafi	ediyorsun?	"	gibi	birçok	sual	sorulacaktır.	Sınavda	kopya	ihtimali	elbette	vardır



ama	maksat	onu	en	az	seviyeye	çekmek	olmalıdır.	Yoksa	akla	hayale	gelmez	kurallar	icat	ederek	imtihana
girenlerin	 %97'sini	 bizar	 etmek	 olmamalıdır.	 Endişe	 duyulan	 bazı	 konuları	 (tuvalet	 ihtiyacı	 gibi)
yasaklamak	 yerine	 sınav	 sorumlularının	 yetki	 alanına	 bırakmak	 en	 doğrusudur.	 Yoksa	 ortaya	 çıkan
mazarrat	 sadece	 tek	 kişi	 ile	 sınırlı	 kalmamaktadır.	 Masa	 başında	 bazı	 kendini	 beğenmiş	 sivri	 akıllılar
"orijinal"	fikirler	ileri	sürebilirler,	ama	bunun	toplumdaki	yansıması,	uygulama	sonuçlarındaki	mes'uliyet
mevzubahis	olunca	bu	 zevat	hiç	 oralı	 olmak	 istemez.	Mesela	 "sınav	 salonuna	 sınavdan	 şu	kadar	 zaman
önce	geleceksiniz"	demek	bazı	karar	alıcılara	cazip	gelmiş	olabilir,	ama	yetişemeyen	veya	bir	şekilde	geç
kalanlar	 zaten	başarı	 açısından	onun	bedelini	 ödeyecekken	onu	girme	hakkından	da	mahrum	etmek	ne
mânaya	geliyor?	Lütfen	kimse	imtihana	giren	kişiden	daha	fazla	onu	düşünmeye	kalkmasın.

ÖSYM	 bu	 kadar	 ağır	 mes'uliyetleri	 ve	 yaptığı	 güzel	 işleri	 "aşırı	 ücretlere	 ve	 aşırı	 kurallara"	 feda
etmemelidir.	Türkiye	2006	yılından	bu	yana	kanun	gereği	ve	resmen	"stratejik	yönetim"	anlayışıyla	idare
edilmektedir.	ÖSYM’nin	iç	ve	dış	çevre	analizi	yaparak	güçlü	yanları	kadar	zayıf	yanlarını	da	tespit	etmesi
ve	iyileştirme	yapması,	stratejik	yönetimin	hakkını	verecek	şekilde	davranması,	övgüler	kadar	eleştirileri
de	dikkate	alması	gerekir.



AB	BİR	HIRİSTİYAN	KULÜBÜ	OLDUĞUNU	GÖSTERDİ

26.03.2017

Avrupa	 Birliği'nin	 kurucu	 belgesi	 sayılan	 Roma	 Antlaşmalarının	 imzalanmasının	 60.	 yıldönümünde	 AB
liderleri	Roma'da	bir	araya	geldi.	Zirvede	“dağılma”	korkusu	yaşayan	AB'nin	“ayaktayız”	mesajı	vermeye
çalıştığı	 gözlerden	 kaçamadı.	 İngiltere’nin	 üyelikten	 çıkma	 müzakerelerine	 henüz	 başlamadığı	 halde
zirveye	 katılmaması	 Papa’nın	 arkasına	 dizilen	 27	 AB	 üyesi	 ülkenin	 devlet	 veya	 hükümet	 başkanlarını
endişelendirmişti.	 Üstelik	 yeni	 çıkış	 tehditleri	 de	 hatırlanacak	 olursa	 AB’nin	 geleceği	 hakkında	 iyimser
olmanın	hiç	de	kolay	olmadığı	açıkça	anlaşılır.

Meselenin	 bizimle	 ilgili	 yanı	 da	 önemlidir.	 Bir	 kere	 aday	 ülkeler	 ve	 Türkiye	 bu	 zirveye	 çağırılmamıştır.
Neticede	zirve	Roma	Antlaşmalarının	60.	yılı	münasebetiyle	yapılan	bir	sıradan	toplantıdır.	Ama	gerçek	o
değildir.	Gerçek	Roma’da	Papa’nın	huzurunda	pekiştirilmiş	bir	“Hristiyan	Birliği”	mesajı	 ile	üye	ülkelere
birliği	bir	araya	getiren	değerlerin	ifade	edilenden	daha	derinde	olduğunu	göstermektir.

Yarım	asırdır	AB’nin	kapısında	haysiyet	kırıcı	bir	şekilde	bekletilen	Türkiye	bu	meseleyi	artık	bir	karara
bağlamak	zorundadır.	Daha	da	önemlisi	halkın	bilmesi	gereken	 tüm	gerçeklerin	göz	önüne	serilmesi	ve
TBMM’de	 meselenin	 müzakereye	 açılması	 gerekir.	 Böylece	 “AB	 üyelik	 müzakereleri”	 yalanıyla
avutulmanın	 kâr-zarar	 bilançosu	 çıkarılmalı,	 karar	 mekanizmalarında	 bulunmadığımız	 bir	 gümrük
birliğinin	 ne	 işe	 yaradığı,	 müzakere	 sürecinde	 Türkiye’ye	 verilen	 desteklerin	 ne	 olduğu	 enine	 boyuna
tartışılmalıdır.	 Dünyaya	midesinden	 bakan	 bir	 Avrupa’nın	 Türkiye’yi	 kapısına	 adeta	 zincirlemiş	 gibi	 "ne
ayrılıp	 bir	 tarafa	 gidebilir	 ne	 de	 içeriye	 girebilir"	 bir	 pozisyonda	 tutmasındaki	 niyetleri	 açığa
çıkarılmalıdır.

Türkiye’ye	 sattığı	 Leopar	 tanklarının	 yedek	 parçalarını	 parası	mukabilinde	 bile	 vermeyi	 reddeden	 ama
PKK	 ve	 paralel	 terör	 şebekelerine	 en	 sofistike	 silahları	 hibe	 eden	 ve	 bununla	 da	 kalmayarak	 nasıl
kullanacaklarını	 da	 öğreten	 bir	 Almanya’nın	 başında	 bulunduğu	 AB’nin	 bizim	 için	 ne	 mânaya	 geldiği
sorgulanmalıdır.

AB	 değerleri	 diye	 yırtınan	 Türkiye’deki	 “okumuş-yazmış”	 kesime	 gelince	 AB	 değerlerinin	 ne	 olduğunu,
AB'nin	üst	mahkemesi	olan	Avrupa	Adalet	Divanı’nın	başörtüsü	yasağını	meşrulaştıran	kararına	bakarak
tekrar	değerlendirmelerini	tavsiye	ederiz.	Artık	maskeler	atılmış,	çirkin	yüzler	bütün	çıplaklığıyla	ortaya
çıkmıştır.	 Bir	 hesaplaşma	 kaçınılmazdır.	 AB’den	 kaçışın	 en	 azından	 fikri	 seviyede	 başladığı,	 yabancı
düşmanlığının,	 Türk	 ve	 İslâm	 düşmanlığının	 habire	 köpürtüldüğü,	 Faşist	 ve	 Nazist	 akımların	 tekrar
hortlatıldığı	bir	dönemde	Avrupa’daki	bu	gidişten	hoşlanmayan	gayrı	memnunları	da	devreye	sokacak	bir
meydan	 okuma	 Türkiye’ye	 fayda	 sağlayacaktır.	 Sessiz	 kalma	 AB’deki	 küstahları	 cesaretlendirir.	 Bir
muhasebeleşme	 resti	 daha	 dengeleyicidir.	 AB	 Bakanlığının	 öncülüğünde	 böyle	 bir	 çalışma	 başlatılmalı,
sağlıklı	 bilgilendirmeler	 yapılmalı	 ve	 daha	 sonra	 da	 bu	 mesele	 milletin	 önüne	 getirilmelidir.	 Milletin
feraseti	bu	kördüğümü	çözecektir.



TÜRKİYE	BAŞKANLIK	SİSTEMİNE	EVET	DEDİ

17	Nisan	2017

Zor	 başarıldı	 ve	 16	 Nisan	 2017	 tarihinde	 yapılan	 halkoylaması	 ile	 1923'ten	 bu	 yana	 uygulanan
parlamenter	 sistemden	 cumhurbaşkanlığı	 hükümet	 sistemine	 geçişi	 öngören	 18	 maddelik	 anayasa
değişikliği	 kabul	 edildi.	 56,5	 milyon	 seçmenden	 %85,10’u	 sandığa	 giderek	 Batı	 demokrasilerini	 yine
kıskandırdı.	 Halkın	 %	 51,	 41’i	 evet,	 %	 48,	 59’u	 ise	 hayır	 dedi.	 Cumhurbaşkanı	 R.	 Tayyip	 Erdoğan
başkanlık	 sistemine	 geçişte	 kapıyı	 açan	 MHP’ye	 ve	 destek	 veren	 BBP’ye	 ve	 Hüda-Par’a	 teşekkür	 etti.
Hayır	cephesini	teşkil	eden	CHP,	HDP,	Saadet	Partisi	umduğunu	bulamadı.	MHP	kanadında	Devlet	Bahçeli
muhalifi	olan	Genel	Başkan	adayları	Meral	Akşener,	Sinan	Oğan,	Ümit	Özdağ,	Koray	Aydın	ve	bazı	MHP
milletvekilleri	‘HAYIR’	diyecek.

Anayasa	değişikliği	ile	neler	değiştiğine	kısaca	bir	göz	atalım:

Mahkemelere	 yeni	 tanım	 geliyor:	 Mahkemelerin	 tanımındaki	 “bağımsız”	 ibaresinin	 yanına
“tarafsız”	tanımı	da	getiriliyor.
Milletvekili	sayısı	artıyor:	550	olan	milletvekili	sayısı	600’e	çıkarılıyor.
Seçilme	 yaşı	 düşüyor:	Daha	 önce	 25	 olan	 seçilme	 yaşı,	 yeni	 sistemde	 18’e	 düşecek.	 18	 yaşında
Meclis’e	girenler	askerlikten	muaf	tutulacak.
Seçimlerin	 yapılması:	 Cumhurbaşkanlığı	 ve	 milletvekili	 seçimleri	 aynı	 anda	 ve	 5	 yılda	 bir
yapılacak.
Kanunlar	nasıl	 çıkarılacak:	Kanun	 yapma	görevi	Meclis’te	 olacak.	Milletvekillerinin	 sunacakları
teklifin	kabul	edilmesi	durumunda	Cumhurbaşkanı’nın	onayına	sunulacak.	Bunun	yanında	OHAL,	af,
para	basmak,	savaş	yetkisi	ve	milletler	arası	anlaşmaları	onaylamak	da	bulunuyor.
Denetim	 yetkisi:	 Meclis	 araştırması,	 genel	 görüşme,	 meclis	 soruşturması	 ve	 yazılı	 soru
önergeleriyle	denetim	yolu	açık	olacak.
Cumhurbaşkanı’nın	seçimi:	Cumhurbaşkanı	halk	tarafından	seçilirken,	görev	süresi	milletvekilleri
gibi	5	yılla	sınırlı	olacak.	Seçilen	Cumhurbaşkanı	iki	defa	görev	yapabilecek.	Bunun	yanında	100	bin
seçmen	ve	en	az	yüzde	5	oya	sahip	siyasi	partiler	aday	gösterebilecek.	İlk	turda	seçim	yapılamazsa,
ikinci	pazar	günü	seçim	yenilenecek.
Cumhurbaşkanı’nın	 görev	 ve	 yetkileri:	 Anayasa	 değişikliğiyle	 hükümet	 etme	 sistemi	 değişiyor.
Cumhurbaşkanı	 devletin	 başı	 görevini	 üstleniyor.	 Halkoylamasında	 sunulan	 metinle	 “başbakanlık”
kalkıyor,	görev	ve	yetkileri	cumhurbaşkanına	geçiyor.	Cumhurbaşkanı	kanunları	onaylama,	Meclis’e
geri	 gönderme	 ya	 da	 Anayasa	 Mahkemesi’ne	 gönderme	 hakkını	 koruyor.	 Cumhurbaşkanı,
yardımcılarını	ve	bakanları	atama	yetkisine	sahip	olurken,	“başbakan”lık	makamı	lağvediliyor.	Bunun
dışında	 Cumhurbaşkanı	 üst	 kademe	 kamu	 yöneticilerini	 atama	 ve	 görevden	 alma	 ile	 diplomat
görevlendirme	 yetkisine	 sahip	 oluyor.	 Cumhurbaşkanı’nın	 “Başkomutanlık”	 sıfatı	 devam	 edecek.
Yürütme	yetkisine	ilişkin	kararname	çıkarabilecek.	Ancak	Anayasa’da	yer	alan	konularda	kararname
çıkaramayacak.
Cumhurbaşkanı’nın	yargılanması:	Cumhurbaşkanı	hakkında,	bir	suç	işlediği	iddiasıyla	TBMM	üye
tamsayısının	 salt	 çoğunluğunun	 (301	 milletvekili)	 vereceği	 önergeyle	 soruşturma	 açılmasını
öngörüyor.	 Meclis,	 önergeyi	 en	 geç	 1	 ay	 içinde	 görüşüp,	 üye	 tamsayısının	 beşte	 üçünün	 (360
milletvekili)	 gizli	 oyuyla	 soruşturma	 açılmasına	 karar	 verecek.	 Soruşturma	 açılmasına	 karar
verilmesi	 halinde,	 Meclis'teki	 siyasi	 partilerin,	 güçleri	 oranında	 komisyona	 verebilecekleri	 üye
sayısının	 üç	 katı	 olarak	 gösterecekleri	 adaylar	 arasından	 her	 siyasi	 parti	 için	 ayrı	 ayrı	 ad	 çekme
suretiyle	kurulacak	15	kişilik	bir	komisyon	tarafından	soruşturma	yapılacak.	Komisyon,	soruşturma
sonucunu	 belirten	 raporunu	 iki	 ay	 içinde	Meclis	 Başkanlığı'na	 sunacak.	 Soruşturmanın	 bu	 sürede
bitirilememesi	halinde,	komisyona	bir	aylık	yeni	ve	kesin	bir	süre	verilecek.
Cumhurbaşkanı’nın	 yardımcıları	 ve	 vekâleti:	 Cumhurbaşkanı	 için	 yardımcı	 sınırlaması
bulunmuyor.	Bunun	dışında	Cumhurbaşkanlığı	makamının	boşalması	 durumunda	45	gün	 içerisinde
seçim	 yapılacak.	 Cumhurbaşkanı’na,	 Cumhurbaşkanı’nın	 atayacağı	 yardımcısı	 vekâlet	 edecek	 ve
yetkilerini	kullanabilecek.



Seçimler:	Meclis	üye	tamsayısının	3/5	çoğunluğuyla	seçimlerin	yenilenmesine	karar	verebilecek.	Bu
durumda	 karşılıklı	 fesih	 kaidesi	 devreye	 girecek	 ve	 Cumhurbaşkanlığı	 seçimi	 de	 yenilenecek.
Cumhurbaşkanlığı	 ile	 milletvekili	 seçimleri	 birlikte	 yapılacak.	 Bunun	 yanında	 Cumhurbaşkanı	 da
seçimlerin	 yenilenmesi	 kararını	 alabilecek.	 Bu	 durumda	 da	 yine	 karşılıklı	 fesih	 gereği	 milletvekili
seçimleri	de	yenilenecek.
OHAL	durumu:	Cumhurbaşkanı	ayaklanma,	savaş	hali,	afet,	salgın	gibi	olaylarda	6	ayı	geçmemek
üzere	 OHAL	 ilan	 edebilecek.	 Meclis	 gerekli	 gördüğü	 takdirde	 OHAL	 süresini	 kısaltabilecek,
uzatabilecek	 veya	 kaldırabilecek.	 Cumhurbaşkanı	 savaş	 halleri	 dışında	 4	 ayı	 geçmemek	 koşuluyla
OHAL’i	uzatabilecek.	OHAL	döneminde	çıkarılan	kararnameler	3	ay	içerisinde	Meclis’te	görüşülecek,
aksi	takdirde	yürürlükten	kalkacak.
Askeri	 yargı	kalkıyor:	 Yargıda	 birlik	 için	 askeri	mahkemeler	 kaldırılarak,	 görev	 ve	 yetkileri	 sivil
mahkemelere	 devrediliyor.	 Ancak	 savaş	 durumunda	 askeri	 mahkemeler	 sadece	 askeri	 suçları
yargılamak	için	kurulabilecek.
HSYK’da	 isim	 değişikliği	 ve	 mahkemeler:	 Hâkim	 ve	 Savcılar	 Yüksek	 Kurulu’nun	 ismindeki
“yüksek”	ibaresi	kaldırılıyor.	13	üyeli	HSK’nın	Adalet	Bakanı	ve	Bakan	Yardımcısı	doğal	üye	olacak.
Bunun	dışında	4	üyesi	birinci	sınıf	hâkim	ve	savcılar	arasından	Cumhurbaşkanı’nca,	3	üyesi	Yargıtay,
bir	 üyesi	 Danıştay,	 3	 üyesi	 yükseköğretim	 kurumları	 ile	 avukatlar	 arasından	 Meclis	 tarafından
seçilecek.
Bütçe	 yapma	 hakkı:	 Cumhurbaşkanı’nın	 tek	 kanun	 yapma	 hakkı	 bütçe	 üzerine	 olacak.
Cumhurbaşkanı	 mali	 yılbaşından	 75	 gün	 önce	 Meclis’e	 bütçeyi	 sunmak	 zorunda.	 Meclis’in
onaylaması	 durumunda	 yürürlüğe	 girecek	 kanunun	 onaylanmaması	 durumunda	 ise	 geçici	 bütçe
yapılacak.
Sıkıyönetim	 kalkıyor:	 “Sıkıyönetim”	 ibaresi	 kalkarken,	 Bakanlar	 Kurulu	 yetkileri
Cumhurbaşkanı’na	devrediliyor.	“Başbakan”	ifadeleri	“Cumhurbaşkanı	Yardımcıları”	ifadesi	şeklinde
değiştirilecek.



TÜRKİYE	İLK	BAŞKANINI	SEÇTİ

25	Haziran	2018

Türkiye	tarihinde	önemli	dönemeçlerden	birisi	olan	hükümet	sistemi	değişikliği	16	Nisan	2017	tarihinde
yapılan	halkoylaması	ile	sağlanmış	ve	parlamenter	hükümet	isteminden	başkanlık	sistemine	geçiş
yapılmıştı.	Bu	gerçekten	zor	bir	süreçti.	Zira	başkanlık	sistemine	sadece	muhalefet	değil	AK	Parti’nin
önde	gelen	bazı	isimlerinden	bile	açık	bir	karşı	çıkış	vardı.	Bir	önceki	yazımızda	bu	mesele	izah	edildiği
için	burada	tekrar	edilmesine	gerek	görülmemiştir.

Zor	başarıldıktan	sonra	nihayet	Türkiye	24	Haziran	2018	tarihinde	TBMM	ve	Başkan	seçimi	için	sandığa
gitti.	Ancak	seçim	öncesi	kamuoyu	yoklamalarında	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	ilk	turda	seçileceği	açık	bir
şekilde	ortaya	çıkıyordu.	Nitekim	Yüksek	Seçim	Kurulu	24	Haziran'da	yapılan	Cumhurbaşkanı	ve	27.
Dönem	Milletvekili	Genel	Seçiminin	kesin	sonuçlarını	açıkladığında	sonuçlar	kimseyi	şaşırtmadı.	Recep
Tayyip	Erdoğan,	%52,59	oy	oranıyla	başkan	seçildi.	Diğer	adaylardan	Muharrem	İnce	%30,64,	Meral
Akşener	%7,29,	Selahattin	Demirtaş	%	8,40,	Temel	Karamollaoğlu	%0,89	ve	Doğu	Perinçek	%	0,20	oy
aldılar.	Türkiye’de	2002	yılından	beri	girdiği	her	seçimi	açık	ara	kazanan	R.	Tayyip	Erdoğan	bu	seçimde
de	milli	iradenin	tercihine	mazhar	olmuş,	2023	yılına	kadar	iktidarda	kalmayı	garantileyerek	tüm
cumhuriyet	tarihi	boyunca	en	fazla	iktidarda	kalan	siyasetçi	unvanını	kazanmıştı.

Artık	Türkiye’nin	siyaset	ve	idaresine	istikrar	gelmişti.	Sıra	temsilde	adalete	geliyordu.	Parlamenter
sistemin	doğurduğu	idaredeki	istikrarsızlık	aşılmıştı	fakat	halkın	farklı	siyasi	görüş	ve	eğilimlerinin
Meclis’e	taşınmasında	gereken	adım	atılmamış,	yani	%10’luk	Türkiye	geneli	seçim	barajı	kaldırılmamıştı.
Ancak	siyasi	partiler	bunun	da	çaresini	bulmuş,	ittifaklar	yaparak	güçlerini	birleştirme	yoluna	gitmişlerdi.
Bunun	neticesinde	milletvekili	seçimleri	Cumhur	İttifakı	ve	Millet	İttifakı	ekseninde	bir	yarışa	dönmüş,
ittifaklara	katılmayan	HDP	“ödünç	oylar”	ve	milletin	“belki	terör	yerine	siyaseti	tercih	ederler”	umudu	ile
barajı	aşmayı	başarmıştı.	YSK’nın	açıklamalarına	göre	51.183.729	oy	kullanılmış	ve	bunların	50.130.419’u
geçerli	sayılmıştı.	Seçimlere	iştirak	oranı	%86.20	ile	yine	dünyanın	gelişmiş	ülkelerine	fark	atmıştı.
İttifaklar	eksenindeki	yarışta	Cumhur	İttifakı	oyların	%53,70’ini	almış	(26.900.096),Millet	İttifakı	ise
oyların	%33,90’ını	almıştı	(17.013.340).	İttifak	dışı	oylar	%12,40’da	kalmıştı	(6.216.983).

600	sandalyeli	TBMM’de	oyların	dağılımına	gelince	AK	Parti	%42,56	oy	oranıyla	parlamentoda	295
sandalye	kazandı.	CHP	%22,65	oy	oranıyla	146,	MHP	%11,10	oy	oranıyla	49,	HDP	%11,70	oy	oranıyla	67,
İYİ	Parti	%9,96	oy	oranıyla	43	milletvekili	çıkardı.	Saadet	Partisi	%1,34,	HÜDA	PAR	%0,31,	Vatan	Partisi
%	0,23	oy	aldı	ve	bu	oranlarla	milletvekili	çıkaramadı.	Bu	sonuçla	siyaset	TBMM’de	koalisyona	mecbur
kalmış,	başkanlık	sistemi	sebebiyle	hükümet	istikrarsızlığı	yaşanmamıştır.	Eğer	parlamenter	sistem
uygulanmış	olsaydı,	Ak	Parti’nin	tek	başına	iktidarı	sona	ermiş	olacak	ve	koalisyonlar	döneminin	kapısı
yeniden	açılacaktı.	Başkanlık	sistemi	tam	vaktinde	uygulamaya	girmiş	ve	yönetimde	istikrar	garanti	altına
alınmıştır.

Temsilde	adalet	konusu	henüz	çözüme	kavuşmamıştır.	Cumhur	İttifakının	bu	hususta	öncü	olması	ve
milletvekili	seçimlerinde	barajı	kaldırması	gerekir.	Muhalefet	partileri	de	şüphesiz	bu	teklifi
destekleyeceklerdir.	Böylece	her	fikrin	TBMM’de	temsili	sağlanmış	olacak	ve	siyaset	sokaktan	Meclis’e
taşınacaktır.	Bundan	da	endişe	edilmemesi	gerekir.	Hatta	Milletvekili	seçimlerinin	dar	bölge	ve	çoğunluk
esasına	göre	yapılması	isabetli	olacaktır.	Bu	durumda	Türkiye	600	seçim	çevresine	ayrılır	ve	her	bölgeden
en	fazla	oyu	alan	kişi	o	bölgeyi	temsilen	Meclis’e	girmiş	olur.	Bir	nevi	belediye	başkanı	seçimi	gibi,	her
bölgenin	yakından	tanıdığı	kişiler	o	bölge	halkına	hesap	verecek	şekilde	temsilcilik	vazifesini	üstlenmiş
olur.



Bu	vesile	ile	açıklığa	kavuşturulacak	diğer	bir	seçim	de	mahalli	idarelerle	ilgilidir.	Burada	ise	Belediye
başkanları	tıpkı	Cumhurbaşkanlığı	Hükümet	Sisteminde	olduğu	gibi	çift	turlu	çoğunluk	sistemine	göre
seçilmeli,	Belediye	Meclisleri	ise	yine	çoğunluk	esasına	göre	seçilmeye	devam	etmelidir.	Mahalli
idarelerdeki	Özel	İdare-Belediye	şeklindeki	çift	başlılık	kaldırılmalı,	30	Büyükşehir	belediyesinde	olduğu
gibi	kalan	illerde	de	özel	idareler	kaldırılarak	mahalli	idareler	tek	çatı	altında	toplanmalıdır.

	

1.	 Bu	kadının	daha	sonra	PKK	teröristleriyle	dağda	boy	boy	resimleri	yayımlanmıştır.	↑

2.	 CNN	International'ın	sunucusu	Christiane	Amanpour’a	Cumhurbaşkanlığı	Baş	Danışmanı	İbrahim
Kalın’ın	bu	soruyu	yöneltmesi	üzerine	muhabir	sürenin	bittiğini	ve	yayını	kesmek	zorunda	olduğunu
ifade	ile	yangından	mal	kaçırırcasına	toparlanıp	yayını	kapatmıştır.	↑

3.	 Aleksandr	Soljenitsin,	Rusya’yı	Nasıl	Kurtarırız?	Literaturnaya	Gazeta,	18.	09.1990	sayısından	iktibas
eden	Yeni	Forum,	1991;	Cilt:12,	Sayı;	261,	s.	30-32.	Ankara.	↑

4.	 Hatırlanacağı	üzere	halkın	reyleriyle	iktidara	gelen	Başbakan	Adnan	Menderes	bir	askeri	cunta
tarafından	27	Mayıs	1960	tarihinde	devrilmiş	ve	17	Eylül	1961	tarihinde	de	Yassıada’da	idam
edilmişti.	Milli	iradeye	ve	onun	temsilcisi	olan	merhum	Menderes’e	yapılan	bu	alçak	ve	soysuz	darbe
resmen	“milli	bayram”	olarak	ilan	edilmiş	ve	3	Nisan	1963	tarihinden	1982	Anayasasının	yürürlüğe
girmesine	kadar	yirmi	yıla	yakın	bir	süre	“27	Mayıs	Hürriyet	ve	Anayasa	Bayramı”	adıyla	yaşatılmaya
çalışılmıştır.	Ey	ekpek	ül	küpeka…	↑

5.	 http://byegm.gov.tr/turkce/haber/cumhurbaskani-erdogan-sisi-ve-batinin-ikiyuzlulugu/86868.	↑


