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RİSALE-İ NUR’UN MEDYADAKİ DİLİ OLARAK ZORLU, NURLU VE ONURLU YOLCULUĞUMUZUN 
53. YILINA DA GİRDİK. TAVİZSİZ İSTİKRAR ÇİZGİSİNDE DAHA NİCE YILLARA...

MEDYANIN CESUR,
KARARLI VE HÜR SESİ

GÜlteKİN uYsAl - DP Genel Başkanı:KemAl KIlIçDAROğlu - CHP Genel Başkanı: meRAl AKşeNeR - İyi Parti Genel Başkanı:

Baskılara rağmen 
sırat-ı müstakimden
vazgeçmedi
uYAzIsI sAYFA 2’De

Bu zorlu günlerde hak ve
özgürlükleri savunan 
herkes bir demokrasi neferi
uYAzIsI sAYFA 2’De

Risale-i Nur’un matbuattaki
sesi kanunsuz uygulamalarla
yolundan döndürülemez
uYAzIsI sAYFA 2’De

temel KARAmOllAOğlu - sP Genel Başkanı: Alİ BABACAN - DeVA Partisi Genel Başkanı:

Kuruluş ilkeleri ve 
savunduğu değerlerle 
özgün bir yere sahip
uYAzIsI sAYFA 2’De

İlHAN KesİCİ - CHP İstanbul milletvekili:

Yeni Asya’nın 
başarısındaki 
üç faktör 
uYAzIsI sAYFA 16’DA

ömeR FetHİ GÜReR - CHP Niğde milletvekili:

Tarafsız, özgür yayın 
yapabilen sınırlı basın 
kuruluşu var
uYAzIsI sAYFA 16’DA

BİROl AYDIN - saadet Partisi sözcüsü:

Yeni Asya’nın kıymeti 
bugünlerde daha iyi 
anlaşılıyor
uYAzIsI sAYFA 15’te

N. CİHANGİR İslAm - CHP İstanbul milletvekili:

Risale-i Nur’u referans alarak
adalet, hukuk, eşitlik ve 
hakkaniyeti savunuyor 
uYAzIsI sAYFA 16’DA

CemAl eNGİNYuRt - DP Ordu milletvekili: 

Demokrasi 
mücadelesine
nefes oldu
uYAzIsI sAYFA 16’DA

ömeR FARuK GeRGeRlİOğlu - HDP Kocaeli milletvekili :

Onurlu ve cesur bir duruş sergiliyor
İktidarların değil, doğruların 
gazetesi 
uYAzIsI sAYFA 16’DA

ReCeP özel - 16. Dönem AP milletvekili: 

Her hal ve şartta tavizsiz yayınını
sürdüren Yeni Asya hakikatın gür
sesidir, kısılmaz ve susturulamaz
uYAzIsI sAYFA 2’De

meHmet Alİ KulAt :

İman 
hakikatlerinin 
yılmaz bekçisi 
uHYAzIsI sAYFA 15’te

FARuK BİlDİRİCİ - medya Ombudsmanı 

Basın ve ifade özgürlüğü
bayrağına sahip çıkıp 
dimdik duruyor
uYAzIsI sAYFA 15’te

Alİ YAlçIN - memur-sen Genel Başkanı:

Adalet bağlamında
üzerine düşen görevi 
en iyi şekilde yapıyor
uYAzIsI sAYFA 15’te

Hür ve 
demokrat 
çizgisini korudu
uYAzIsI sAYFA 15’te

PROF. DR. sACİt ADAlI:

İslâmî duyarlılığını 
farklı kullanıp tefrikalara
yol açmıyor 
uYAzIsI sAYFA 15’te

mustAFA YeNeROğlu - DeVA Partisi İstanbul milletvekili:

Yeni Asya’nın 
zor şartlardaki duruşu
çok kıymetli 
uYAzIsI sAYFA 16’DA

PROF. DR. meHmet AltAN:

Yeni Asya’nın 
duruşunu 
kutluyorum
uYAzIsI sAYFA 15’te

ABDulKADİR KARADumAN - sP Konya milletvekili:

Sesi 
kısılanların 
sesi
uYAzIsI sAYFA 16’DA

‘Özgür medya’ 
mücadelesinde 
başarılar diliyorum
uYAzIsI sAYFA 2’De

İsmet tOKDemİR - CHP Hatay milletvekili:

Yeni Asya 
hakkaniyetli, tarafsız 
ve adaletlidir
uYAzIsI sAYFA 16’DA

tavizsiz çizgiyle 53 yıl 
uYeNİ AsYADAN sİze / 5’te

Yeni Asya türkiye, İslâm 
âlemi ve dünyanın vicdanıdır 

Risale-i Nur’un naşir-i 
efkârı olmanın zorluğu

uAlİ FeRşADOğlu / 12’De

Kutlular Ağabeyin 
olmadığı ilk kutlama

53. yıla girerken

İşte Yeni Asya

Kur’ân-ı hakîm, 
Risale-i Nur ve Yeni Asya

uOsmAN zeNGİN / 9’DA

Bir bayrak rüzgâr 
bekliyor!

um. sAİD zeKİ / 8’De

umeHmet KARA / 11’De

uFARuK çAKIR / 6’DA

İstikameti sağlam gazete
umustAFA öztÜRKçÜ / 4’te

Yeni Asya’nın istiğna düsturu 
içinde çare arayışları

umİKâİl YAPRAK / 13’te

usÜleYmAN KösmeNe / 12’De

uPROF. DR. İlYAs ÜzÜm / 8’De

Yol haritasından sapmayan
gazete: Yeni Asya
uRÜstem GARzANlI / 9’DA

GÜRKAN AVCI:
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Baskılara rağmen 
sırat-ı müstakimden 
vazgeçmedi

üphesiz ki basın demokrasinin en önemli ayağı,
hür bir basın ise demokratikleşmenin dayanağıdır.  

Özellikle son yıllarda hükümetin, kamu otori-
tesinin müeyyide kudretini kendi iktidarının devamı
için bir araç görerek basını “tekelleştirme”ye çalışması,
farklı seslerden ziyade kendisine eleştiriye ve daha
doğru biçimde doğruları duymaya tahammülünün
olmadığının ortaya saçılması ile basının kadrini daha
da iyi anlıyoruz. 

Demokratik nizamlarda haber alma hürriyetinin
mahiyeti haberdar olmaktan ötedir. İktidar erkini san-
dık ile bir siyasî partiye emanet eden seçmen ve va-
tandaş, basın eliyle denetleme kudretine erişir. 

Denge ve denetim mekanizmasının bilinçli bi-
çimde yok edildiği günümüz riyasetinde, vatandaş-
ların haber alma hürriyeti, kâh kamu kaynakları ile
basın yayın kurumları gasp edilerek kâh yaşama im-

kânlarının temeli gelir kaynakları
ellerinden alınarak baltalanmaya
çalışılmaktadır. 

İktidar, özellikle bir parti ara-
cına dönüşmüş kurumlarla,
RTÜK, Basın İlan Kurumu ve Ana-
dolu Ajansı ile bir propaganda
sistematiği yürütmektedir. Akre-
ditasyon mantığı ile kendilerin-

den olmayanlar karartmalara, yargılamalara,
saldırılara maruz kalmakta, bir elin parmakları kadar
basılan gazeteler ilan alabilirken sayısı yüzbinlere
ulaşan gazete ve dergiler ilan gelirlerinden yoksun
bırakılarak cezalandırılmaya çalışılmaktadır. 

İşte tüm bu sıkıntıları, demokrasi ve hürriyetler
adına sancıları yaşadığımız bu dönemde “hak” taralı
yayın anlayışı ve meslek, medya ilke ve kaidelerinin
yanında benimsediği kutlu değerleri etrafında Yeni
Asya, tarihsel bir sorumluluğu yerine getirmiştir, ge-
tirmektedir. 

Yalnız meslekî sorumlulukla değil içtimaî ve uhrevî bir
bilinçle liderlik ettiği yayıncılık anlayışı takdire şayandır. 

53 yıldır çeşitli vesilelerle maruz kaldığı baskılara rağ-
men “sırat-ı müstakim” bildiği anlayışından vazgeçme-
miş, vesilesiyle de adını demokrasi ve adalet yolunda
verilmiş mücadelelerin arasına vakarla nakşetmiştir. 

İfa ettikleri dolayısıyla “gerçekten haber veren” Yeni Asya
camiasına şükran borcumuzu ifade ediyor, Demokrat
Parti adına 53. Kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorum.

53
yıl önce yayın hayatına başla-
yan Yeni Asya’nın, kısıtlı im-
kânlar ve özveriyle yayın

hayatını sürdürmesi, özgür ga-
zetecilik açısından çok kıymetli. 

Sırf hak ve hakikatten yana
olduğu için, Basın İlân Kurumu
üzerinden bile, haksız ve hu-
kuksuzca cezalandırılmak iste-
nen Yeni Asya’nın, yayın
ilkelerinden taviz vermeden
yoluna devam etmesi de,
özgür gazetecilik açısından çok kıymetli. 

Meşveretin ürünü bir yayın organını, “Ri-
sale-i Nur’un matbuattaki sözü, sesi” olma

hedefiyle yürüyen bir yayın organını, bu tür
kanunsuz uygulamalarla yolundan döndü-
rebileceğini zannedenlerin ne kadar yanıl-
dığını hep birlikte izliyoruz. 

Bu kararlı duruş, medyamızın tama-
mında görmek istediğimiz bir duruştur. 

Bu vesileyle, hem Yeni Asya’nın emektar-
larına hem de kıymetli okuyucu-
larına seslenmek isterim; 

Bilin ki Türkiye bu adaletsizlik-
lere daha fazla katlanmayacak. 

Milletimiz, ilk sandıkta bu ada-
letsizliklerin hesabını soracak. 

Hem gazeteciliğin, hem vic-
danların daha özgür olduğu
günler, çok yakında gelecek. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yeni Asya
Gazetesi’ne, daha güçlü ve nice yıllar di-
liyorum. 

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler

21Şubat 1970’te yayın haya-

tına başlayan Yeni Asya, Ri-

sale-i Nur’un medyadaki dili olarak,

yarım asrı aşan yayın hayatında

her hal ve şartta demokrasiyi,

hukuk ve adaleti, hak ve hürriyet-

leri savunan, ihtilâllere, antidemo-

kratik ve dayatmacı anlayış ve

uygulamalara, tek adam rejimine

karşı çıkan bir duruş ortaya koydu. 

53. kuruluş yıl dönümümüz vesile-

siyle, gazetemiz hakkındaki kanaat

ve değerlendirmelerini bizimle payla-

şan siyasî parti genel başkanlarına,

milletvekillerine, eski bakanlara, si-

yasî parti temsilcilerine, STK temsil-

cilerine, sendika başkanlarına,

Türkiye’nin ve dünyanın dört yanın-

dan tebriklerini ileten okuyucuları-

mıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA

mkara@yeniasya.com.tr

HABER

Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi

Gönülden tebrik 
ediyorum

Y
eni Asya Gazetesi’nin 53’üncü ku-
ruluş yıl dönümünü, gönülden
tebrik ediyorum.

Özgür medya organlarının sayısal ola-
rak azaldığı, halka gerçekleri anlatmak
isteyen gazetecilerin baskı ve tehditlere
maruz kaldığı bir dönemden geçiyoruz.
Bu zorlu günlerde gerçekleri, hak ve öz-
gürlükleri savunan; farklılıkları zenginlik

kabul eden herkesi, birer
demokrasi neferi olarak
görüyorum. 

Allah’ın izni, milletimi-
zin desteğiyle, bu yolun
sonunda mücadelemizi
zaferle, Cumhuriyetimizi
de demokrasi ile taçlandı-
racağız. 

Farklılıklar siyaset için bir istismar alanı
olmaktan çıkacak; çokseslilik, en büyük
zenginliğimiz olacak. Gerçek demokra-
side, Basın İlân Kurumu ve RTÜK gibi
kurum ve kuruluşlar “yandaşa göre”
değil; hakka, hukuka ve adalete göre
karar verecek, gerçek gazeteciler de hak
ettiği değeri görecek. 

Bu duygularla, Yeni Asya Gazetesi’nin
kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kut-
luyor, başarılarının devamını diliyorum.

‘Özgür medya’ 
mücadelesinde 
başarılar diliyorum

Y
ayın hayatına 21 Şubat 1970’te
başlayan Yeni Asya Gazetesi,
yarım asrı aşan bir süredir her hal

ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti,
hak ve özgürlükleri savunan, ihtilallere,
antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve
uygulamalara karşı çıkan bir yayın poli-
tikası ortaya koymuştur. 

Basın özgürlüğünün
büyük darbe aldığı, gaze-
tecilerin ağır bir baskıyla
mücadele ettiği böyle bir
dönemde mücadeleyi bı-
rakmadan çok sesliliği
sağlamak çabası, ülkemi-
zin gelişmesi açısından
son derece önemlidir. 

Bu anlayışa önemli katkı sunan Yeni
Asya Gazetesi’nin idrak edeceği 53. kuru-
luş yıl dönümünü içtenlikle kutlar, başta
yöneticileriniz olmak üzere tüm çalışanla-
rınızın verdiği ‘Özgür Medya’ mücadele-
sinde başarılarının devamını dilerim. 

Y
arım asrı devirip (dile kolay)
53. yılına girmekte olan Yeni
Asya gazetesinin sene-i dev-

riyesini yürekten kutluyorum.
Kurulduğu ve yayın hayatına

başladığı günden bu yana, Bab-ı
Âli’nin yorulmak bilmeyen, inan-
dığı ve savunduğu mefkureden
bir an bile sapmayan, her hâl ve
şartta tavizsiz yayıncılığını sürdü-
ren, Yeni Asya Gazetesi’nin okuru
ve müdavimi olmak şahsım adına
bir onur vesilesi olmuştur.

Bugünlere pek çok engel ve ya-
saklamalara maruz kalarak, darbe
ve ihtilâl dönemlerinin iki taralı
keskin bıçağından nasibini alarak
gelen, defalarca kapatılan ve sus-

turulmak istenen Yeni Asya gaze-
tesi her dönemde kolaya değil
zora talip olmuştur.

1980 ihtilâli, 12 Mart Muhtırası,
28 Şubat gibi esele hatırladığı-
mız, tarihin karanlık geçmişine
gömerek unutmaya
çalıştığımız yasaklı yıl-
lar gerilerde kaldı. 

Lâkin, ne acıdır ki 15
Temmuz darbesiyle 21.
yüzyılın 2022’sine gel-
diğimiz bu günlerde
tarihin yeniden teker-
rür ettiği, darbeci baskı
uygulamalarına maruz kalan bir
Yeni Asya Gazetesi görüyoruz. 

Hiçbir demokratik rejimin uygu-
lamadığı ve demokrasilerde asla
yer almayan sansür ve basın ya-
sağı engeliyle karşı karşıya kalan
gazetemizin, diliyoruz ki iki yılı

aşkın süredir tâbi  tutulduğu ilân
yasağı engeli önünden kaldırılır
ve kaldırılmalıdır. 

Böyle utanç vesilesi bir yasak ve
haksızlıkla 53. yıla girmek bu kut-
lamaya gölge düşürse dahi, yarım

asırdır haksızlıklarla
mücadeleye savaş
açmış bir gazetenin bu
badireyi de atlataca-
ğına inancım ve güve-
nim tamdır! 

Yeni Asya hakikatın
gür sesidir, bu ses kısıl-
maz ve susturulamaz! 

53. yılında ne yazık ki aramızda
bulunamayan lâkin şahs-ı mane-
visiyle hep yaşayacak olan gaze-
temizin kurucusu ve İmtiyaz
Sahibi Sayın Mehmet Kutlular
Ağabeyi rahmetle ve minnetle
anıyorum. 

Gazetemizin geçmişinden bu
güne her satırında hakkı ve emeği
olan vefakâr, çilekeş Yeni Asya
emekçilerinin ahirete intikâl eden
bütün çalışanlarını da rahmet ve
minnetle anıyorum. 

Kuruluşundan bu yana hizmet
veren ve hâlen bu bayrağı taşı-
yan yönetim kurulunda yer alan
arkadaşlarımızın, bütün genel
yayın yönetmenlerimizin, genel
müdürlerimizin, genel koordina-
törlerimizin, yazarlarımızın, tem-
silcilerimizin, muhabirlerimizin,
basım, yayın ve dağıtımında hiz-
meti geçen tüm emekçilerimizin
ve bütün Yeni Asya okuyucuları-
nın 53. yılını ruhu canımla tebrik
ediyorum. 

Her zaman ayakta kalmanız duâ
ve niyazıyla başarılarınızın daim
olmasını diliyorum.

Her hal ve şartta tavizsiz yayınını sürdüren Yeni Asya 
hakikatın gür sesidir, kısılmaz ve susturulamaz

H
iç şüphesiz ki bir ülkenin demo-
kratik gelişmişliğinin en önemli
göstergelerinden birisi farklı ka-

naat ve görüşlerin yer bulduğu özgür bir
medya ortamıdır.  Ne yazık ki
son dönemde ülkemizin
medya özgürlüğü konusunda
geldiği nokta demokrasimizin
ahvalini göstermektedir. 

Basın kuruluşlarımızın farklı
fikirlere sahip olması ülkemiz
için bir tehdit değil bir zengin-
liktir. Yeni Asya Gazetesi bu
zenginliğin ve çok sesliliğin en önemli
unsurlarından birisidir.   

Yarım asrı aşkın bir süredir yayın ha-
yatına devam eden Yeni Asya gazetesi
kurulduğu günden bu yana kuruluş il-
kelerini ve savunduğu değerleri koru-
yarak özgün bir yere sahip oldu.  

Özellikle son dönemlerde güç ve

menfaat odaklı gazetecilik anlayışının
hakim olduğu basın yayın dünyamızda
farklı bir yere sahip olması da yine bu
ilke ve değerleri koruyabilmesinden
kaynaklanıyor. 

Türkiye'nin farklı dönemlerine, farklı
siyasi iklimlerine kısacası bugünün Tür-
kiye’sine gelen yolda karşılaşılan her

değişim ve dönüşüme tanık-
lık etmiş olan Yeni Asya’nın, si-
yasi tarihimizi gelecek
nesillere aktarma bakımın-
dan geçmişte olduğu gibi
bugün de önemli bir görevi
ifa ettiğini düşünüyorum.  

Yeni Asya’nın ortaya koyacağı
objektif haberciliğin; sadece

demokratik olgunluğumuza değil yaşa-
nabilir bir Türkiye’nin kurulmasına da
önemli katkılar yapacağına inanıyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle Yeni Asya
Gazetesi’nin 53. kuruluş yıldönümünü
kutluyor, köklü geçmişi ile ülkemizin
basın hayatına yaptığı olumlu katkılar
için teşekkür ediyorum. 

Risale-i Nur’un matbuattaki sesi 
kanunsuz uygulamalarla

yolundan döndürülemez

İlke ve değerleriyle özgün bir yeri var

Ş

16. dönem AP Milletvekili

RECEP ÖZEL 

DEVA Partisi Genel Başkanı

ALİ BABACAN 

Saadet Partisi Genel Başkanı 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU

CHP Genel Başkanı

KEMAL KILIÇDAROĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı 

MERAL AKŞENER
Demokrat Parti Genel Başkanı 

GÜLTEKİN UYSAL 
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GENÇLER: BASIN 
ÖZGÜR DEĞİL

GENçLERİN YÜZDE 79’U TÜRKİYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR VE SOSYAL MEDYADA TEDİRGİN.

birinci cemre 
havaya

istanBul KHK Platformundan bir heyet Yeni Asya
Vakfını ziyaret etti. Vakfın Süleymaniye’deki merkezinde
gerçekleşen ziyarette heyet üyeleri gazetemizin hukuksuz

uygulamalara karşı verdiği mücadele için
teşekkürlerini ifade ettiler. uHABERİ SAYFA 5’TE

KHK’lılardan ziyaret

Bir tabutta tahliye daha
84 YAŞINDAKİ Nusret Muğla’dan sonra
82 yaşındaki Yusuf Bekmezci de ceza-
evinde vefat etti. Tansiyon, alzheimer
ve kemik erimesi hastası olan ve yo-
ğun bakımda tedavi gören Pekmezci
için mahkeme tahliye yerine hastane-
de infaza hükmetmişti. uHABERİ 6’DA

YUSUF
BEKMEZCİ

Borcunu ödeyemeyen 1 mil-
yon 704 bin kişiyle ilgili yasal taki-
bat başlatılmasını değerlendiren
ekonomist Oğuz Demir, “Son dö-
nemde yaşadığımız en önemli sı-
kıntı, gelirin artık giderlere
yetmiyor olması. Vatandaşın içine
düştüğü güçlüğün en net göstergesi
kredi kartı borçlarının takibe düş-
me oranı. Tasarruf edemeyen va-
tandaş borcu ödemekten imtina
etmeye başlıyor” dedi. u11 ’DE

Gelecek Partisi Genel Baş-
kanı Ahmet Davutoğlu, bir ke-
simin iktidarın yaptıkları
yüzünden tüm dinî ve millî de-
ğerlere karşı çıktıklarını belirte-
rek, “Bunlar, başörtü yasağını
isteyenler. 28 Şubat’ın tekrar ya-
şanmasına izin vermeyiz” diye
konuştu. uHABERİ SAYFA 6’DA

artan Rusya Ukrayna gerginli-
ğinde savaş çıkmasına dair kaygı-
lar artarken Ukrayna’nın
doğusundaki ayrılıkçı gruplar da
Ukrayna ordusunu hedef alıyor.
Ukrayna ordusundan yapılan açık-
lamada, ayrılıkçıların topçu ateşi
sonucu iki askerin öldüğü 4 aske-
rin de yaralandığı belirtildi.  u11’DE

Ukrayna CUmhUrbaşkanı  Zelenski:  
savaş değil, diplomatik çöZüm istiyorUZ u11

GENçLERİN yüzde 70’i, sosyal medya-
daki paylaşımlarından korkuyor, çeki-
niyor, kaygı duyuyor. Yüzde 87’si
Türkiye’deki internet kullanımını pa-
halı buluyor. Yüzde 72.3’ü “Fırsatım
olsa başka bir ülkede üniversiteye gi-
derim” diyor. uHABERİ SAYFA 6’DA

TÜRKİYE’DE İNTERNET PAHALI
BUPAR Araştırma'nın Z kuşağına yö-

nelik olarak yaptığı çalışmanın sonuç-
larına göre, gençlerin yüzde 85’i

eğitimde, yüzde 79’u sağlıkta, yüzde
85’i yargıda eşitlik olmadığına inanı-

yor. Yüzde 81’i yoksulluk ve açlık sınırı
altındaki hanelerde yaşıyor. 

EĞİTİM, SAĞLIK, YARGIDA EŞİTLİK

Baharın habercisi ilk
cemre havaya düştü. İkin-

ci cemre 26-27 Şubat'ta
suya, üçüncü cemre 5-6
Mart'ta toprağa düşücek. 

uHABERİ SAYFA 5’TE

denizin dibi katliam
yaşanmış gibi

Bilim insanlarının yürüttükleri araş-
tırmanın ilk verilerine göre müsilaj,

Marmara'daki mercanları ve süngerleri
olumsuz yönde etkiledi. Doç. Dr. Bü-
lent Topaloğlu, "Dipte adeta katliam 

yaşanmış gibi" dedi. uHABERİ SAYFA 5’TE

ASKIDA EKMEK
KUYRUĞU
ASKIDA EKMEK
KUYRUĞU 11
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BediüzzamanSaid Nursî

LahikaEy Rabbimiz! Geleceğinden asla şüphe etmediğimiz günde
bizleri huzuruna toplayacak ve hak edene vaad ettiğini
vereceksin. Sen vaadinden asla dönmezsin.

Âl-i İmran Sûresi: 9 Camiü’s-Sağir, No: 847

Allah’ım, sabahın erken saatlerini 
ümmetime bereketli kıl.

Matbuatta itidalin lisanı

$0＿∧ｙ$む┑┟∂６$2ぺ６┟〇ｇら;$ぺ∂ｇ$0ね$A$ぺ×∧ｙ┟う$Üｇ$0ね
$Üｇ┟［な$ぃ〒‡┲∂こ$2なす$];A$〝┲∂ｇ;┥ｙN$ぉ＿▼っ┟な

20∠ー‡;$Üｗ$ぃ〒£‡┲っA;$¥┲♂な$0７慰位┟∠こ$A
Ne sen fâilsin ve ne senin esbabın. Binaenaleyh, 
mâlikiyet davasından vazgeç. Kendini mehasin 

ve kemâlâta masdar olduğunu zannetme.
Mesnevî-i Nuriye, s. 56

05.54   07.14   12.57     16.02     18.31     19.46

06.04  07.27   13.07    16.08     18.38    19.56
06.13   07.32   13.16     16.21     18.50     20.04

06.24  07.47   13.27    16.28     18.58    20.16
06.19   07.42   13.22     16.22     18.52     20.11

06.19  07.39   13.22    16.26     18.55    20.11
05.34   06.55   12.38     15.41     18.10     19.26

05.38  07.00   12.42    15.44     18.14    19.30
05.30   06.53   12.34     15.34     18.04     19.22

Adana
Ankara
Antalya
Balıkesir

Bursa
Denizli

Diyarbakır
Elazığ

Erzurum

İmsak Gü neş   Öğle      İ kin di  Akşam Yat sıÝller

NA MAZ VA KİT LE Rİ

06.13   07.36   13.17     16.17     18.47     20.05

05.46  07.06   12.49    15.54     18.23    19.38
06.13   07.34   13.16     16.20     18.49     20.05

06.19  07.44   13.23    16.21     18.52    20.11
06.27   07.48   13.30     16.33     19.02     20.18

06.00  07.25   13.04    16.02     18.32    19.52
05.53   07.15   12.57     15.59     18.28     19.45

06.15  07.40   13.19    16.18     18.48    20.07

Eskişehir
Gaziantep

Isparta
İstanbul

İzmir
Kastamonu

Kayseri
Kocaeli

Konya
Lefkoşa
Samsun
Şanlıurfa
Trabzon

Van
Zonguldak

İmsak Gü neş   Öğle      İ kin di  Akşam Yat sıÝller İmsak Gü neş   Öğle      İ kin di  Akşam Yat sıÝller

06.05   07.26   13.09     16.12     18.41     19.57

05.01  06.19   12.05    15.12     17.41    18.53
05.50   07.15   12.53     15.52     18.22     19.42

05.40  07.00   12.44    15.48     18.17    19.32
05.36   07.01   12.40     15.39     18.09     19.28

05.22  06.43   12.25    15.28    17.57    19.13
06.08   07.33   13.12     16.10     18.40     20.00

20Receb 1443 - Ru mî: 8 Şubat 1437

Evvel “Haydar
Ağa”lık vardı.

Şimdi siz de
“Haydo”
yaptınız.

Halbuki bize
lâzım

“Haydar”dır. O
elmas kılıca

benzeyen lisan-ı
matbuata itidal

ile saykal
vurun; tâ ki ifrat
ve tefrit ile pas

tutmasın.

herkes VazifesiNi bilMeli, 
sû-i istiMal etMeMeli

G
azeteler iki vazife-i mühimmeyi
deruhte etmiştir. Çünkü, iki rüt-
beye mazhar olmuş: Birincisi

dellâlü’l-mehasinü ve’l-meayib, ikin-
cisi hatibü’l-umûmî veyahut müreb-
biyü’l-efkâr.

Evvelki ünvan iktiza ediyor ki, hâki-
miyet-i millet ve hakk-ı teftişin seyf-i
kàtıı olan lisan-ı matbuattaki tesiratı
muhafaza etsin.

İkinci ünvan iktiza ediyor ki, efkârı
terbiye ve talim etsin, sathî etmesin.
Halbuki, şimdi aksü’l-amel yapıyor.
Zira bu kadar kesret ve karmakarışık-
lık bu tesiratı inkısama vermekle kuv-
vetini kaybetmiş ve efkârı âdeta sathî
etmiş ve ehl-i sa’yin vaktini de imâte
ediyor.

Hem de gazete sahibi, zemin bul-
mak için fikr-i intikamın maden-i ha-

bîsi olan şahsiyatı karıştırıyor. Veyahut
on para kazanmak için ahlâk-ı İslâmi-
yeyi esasıyla sarsan istihzaat ve terzilât
ve müstehcenat ile ezhan-ı şûrede
ahlâk-ı rezilenin tohumunu ekiyorlar.
Veyahut devletin en mühim, en nazik
ve en hafî noktalarını avâmın ezha-
nına arz ediyorlar ki, bizi bu hale dü-
şüren malâyanilik ve mâfevkinin
vazifesine karışmak gibi seyyiata mey-
dan veriyorlar. Bu gazetelere ya tensi-
kat veya taksimü’l-a’mâl kaidesinin
icrası lâzımdır.

Ciddî gazetelerin âyinelerinde iki
aylık çocuğun ağzına ekmek doldur-
makla çarçabuk büyük olmak için öl-
düren seksen yaşındaki acuzenin
suret-i kabîhi içinde görünüyor.

Ve mizah gazetelerinin paslı mir’atla-
rında üçüncü arkadaşın müşairâne
vaktinde kafiye-i “sâ”yı bulmak için:
[“Hanımım benden üç talâkla boş-

tur.”]!..
Arkadaşları demişler: [“Zavallının gü-

nahı nedir?”]
[“Dedi: Kafiye sıkıntısıdır.”]
Bu paslı, müzahref âyine içinde

bunun suretini görüyoruz.
Ey Gazeteciler!
Hedef-i maksadımız olan ittihadı

sizin cerbeze ile yaptığınız mugalâta-
lar ile inhilâl-i anâsırı netice vermekte
olduğundan, bizim dilîn-i hayatımız
olan mukaddemat-ı ittihadı akim bı-
rakıyorsunuz.

Hâsıl-ı kelâm: Evvel “Haydar Ağa”lık
vardı. Şimdi siz de “Haydo” yaptınız.
Halbuki bize lâzım “Haydar”dır. O
elmas kılıca benzeyen lisan-ı mat-
buata itidal ile saykal vurun; tâ ki ifrat
ve tefrit ile pas tutmasın.

Said Nursî
Eski Said Dönemi Eserleri, 

Nutuk, s. 103

LÛ GAT ÇE:
dellâlü’l-mehasinü ve’l-meayib: Ayıpları ve güzel-
likleri ilân eden.
dilîn-i hayat: (‘Dilîn’ Kürtçe) hayat hissi, hayat duy-
gusu, yaşama sevdası.
ezhan-ı şûre: Verimsiz, çorak zihinler.
hakk-ı teiş: Teiş, denetleme hakkı.
hatibü’l-umûmî: Herkese hitap eden hatip, konuş-
macı.
ifrat: Aşırı, aşırılık, haddinden geçme, pek ileri
gitme.
inhilâl-i anâsır: Unsurların dağılması, millî birliğin
bozulması.
itidal: Aşırı olmama, orta halde olma, ölçülülük,
denge.
lisan-ı matbuat: Basın dili, medya dili, gazeteler.
mürebbiyü’l-eâr: Fikirleri terbiye eden, olgunlaş-
tıran.
saykal vurmak: Cilâ vurmak, cilâlamak, parlat-
mak.
seyf-i kàtı’: Keskin kılıç.
tefrit: Ortalamanın altında kalma, tersine aşırılık,
ifratın zıddı.

B
ediüzzaman’ın Balkan facia-
sının yaşandığı kara gün-
lerde İstanbul’da olduğu

biliniyor. Bediüzzaman’ın ikinci İs-
tanbul seyahati Balkan Harbi’nden
birkaç ay önce başlamıştır. 

Sultan Reşad’ın 5 Haziran 1911 ta-
rihinde çıktığı 22 günlük Rumeli se-
yahatine katılan Bediüzzaman
çeşitli vesilelerle bu seyahate atıfta
bulunur: “İttihatçılar zamanında
Sultan Reşad’ın Rumeli’ye seyahati
münasebetiyle Kosova’ya gittim. O
vakit Kosova’da büyük bir İslâmî
darülfünun tesisine teşebbüs edil-
mişti. Ben orada hem İttihatçılara,
hem Sultan Reşad’a dedim ki: ‘Şark
böyle bir darülfünuna daha ziyade
muhtaç ve âlem–i İslâm’ın merkezi
hükmündedir.’ O vakit bana vaad
ettiler. Sonra Balkan Harbi çıktı. O
medrese yeri (Kosova) istilâ edildi.”1

Bediüzzaman’ın Balkan Savaşı’na
katılıp katılmadığı bazı tarihçiler
arasında mevzubahis edilmiş olup
tartışmalara konu olmuştur. Cemal
Kutay’ın Teşkilât-ı Mahsusa dosya-
larında gördüm diyerek Bediüzza-
man’ı Edirne’ye giden Süvariler
arasında gösteren beyanlarına, Be-
diüzzaman hakkında biyografi ve
çalışmalar yapan araştırmacılar 2

tarafından belge istenilerek karşı
çıkılmıştır.

Bediüzzaman’ın Balkan

Harbi’ne katılması mümkün,

ancak belge lâzım:

“Balkan Harbi esnasında Bediüz-
zaman’ın İstanbul’da olduğu kesin.
Ancak bu harbe Bediüzzaman’ın
iştirak edip etmediği belgelerle or-
taya konulmuş değil. Bediüzza-
man’ın meşrûtiyetten önce
İttihatçıların İttihad-ı İslâm taraftarı
olan kesimi ile irtibat halinde ol-
duğu da bilinen bir gerçek. Bedi-
üzzaman’ın Hürriyetin üçüncü
gününde Selânik’te -şöhret düş-
künü bunca İttihatçı varken- meş-
hur Hürriyet nutku için tören
alanında kürsüye çıkarılması, bu ir-
tibatı ispat eden bir durumdur. Ru-
meli seyahati, Medresetüzzehra
projesi de aynı yakınlığın işaretleri

olarak kabul edilebilir. Bu pozis-
yonda bir insanın Enver Bey Trab-
lusgarp’tan döndükten sonra
onunla görüşmemesi, ya da Bulgar-
lar Çatalca’ya gelmişken Edirne için
yapılan hazırlıklara ilgisiz kalması
mümkün görünmemektedir.” 3 Bu
noktalar dikkate alındıktan sonra
yeni bir belge ve bilgi elde edilene
kadar, kesin bir şey söylenemeye-

ceğini belirtelim. Öyleyse bu ko-
nuda bilgi ve belge aramaya
devam edelim. Bediüzzaman araş-
tırmacılarını bu konuda çalışmaya
dâvet ediyoruz.

Millî ibrahiM Paşa, 
Nasıl bediüzzaMaN YaPıldı?

Bediüzzaman’ın Balkan Savaşı’na
katılıp katılmadığı ile ilgili hadise

öteden beri ilgi çeken
bir konudur. Doğrusu
bu konuda henüz
ciddî bir belge de ele
geçmiş değildir.
Ancak şöyle bir ha-
dise gazetelere
düşmüştür. Bediüzza-
man’ın Balkan Sa-
vaşı’na giderken at
üzerinde çekilmiş bir
resminin gazetelerde
yayınlandığı bilinir.
Hatta Necmettin Şa-
hiner de Bediüzza-
man’a benzeyen at
üzerinde bir resmi
elde ederek Bediüz-
zaman olarak sakla-
mış olduğu bilgisini
aldık. 4 Sonunda adı
geçen resim İlhan

Bardakçı’nın bir kitabında bulun-
muştur. İlhan Bardakçı 19 Temmuz
1995 tarihli “İslâm âlemi Bosna be-
delini çok pahalı ödedi” başlıklı ya-
zısında “İstanbul’da sadece Kürt
alaylarının başına bir büyük insan
devletine yardıma hazırdı: Said
Nursî Hazretleri. At üzerindeki res-
mini dünya basınına ilk kez ben
eserimde tanıtmıştım.” 5 

Yazısının bu paragrafına bir dip-
not koyan İlhan Bardakçı dipnotta İl-
gili kitabına şöyle atıfta bulunuyor:
“İlhan Bardakçı… İmparatorluğa
Veda Balkan Savaşı Bölümü… İs-
tanbul 1985” Bardakçı’nın bu kitabı
o tarihte Milliyet Gazetesi’nde ya-
yınlamıştır. Yapılan araştırmalarda
İlhan Bardakçı’nın “İmparatorluğa
Veda Balkan Savaşı” kitabında Be-
diüzzaman olarak at üzerinde kul-
lanılan resim Bediüzzaman’a ait
değildir. Bu resim ile yıllarca Bedi-
üzzaman ile başka bir şahıs iltimas
edilmiştir. Hâlbuki bu resimdeki
şahsın yapılan araştırmalarda Be-
diüzzaman olmadığı ispat edilmiş-
tir. Bediüzzaman adıyla yayınlanan
resim, Millî Aşireti Reisi meşhur
Millî İbrahim Paşa’dır. Bu konu üze-
rinde çalışmalar ve araştırmalar
yapan şahıslar resmin Bediüzza-
man’a ait olmadığını, Millî Aşireti
reisi meşhur Millî İbrahim Paşa’ya
ait olduğu tesbit etmişlerdir. 6

Hatta Google sitesine Millî İbrahim
Paşa yazanlar ilgili şahsın resminin
değişik fotoğralarını görebilirler.
Ancak yıllardır İlhan Bardakçı’nın il-
gili yazı ve kitabına istinaden ilgili
resim Bediüzzaman olarak kabul
edilmiş ve kullanılmıştır. Artık bu
hata ve iltibastan dönülmesi gere-
kir diyoruz.

Dipnotlar:
1- Emirdağ Lâhikası, s. 402. 2- Bu araştır-

macılardan birisi Mufassal Tarihçe-i Hayatı
hazırlayan Abdülkadir Badıllı’dır. 3- Prof. Dr.
Ramazan Balcı-“İmam Bediüzzaman Bal-
kan Harbine katıldı mı?” makalesi. 4- Osman
Zengin’in İfadesiyle… 5- İlhan Bardakçı, 19
Temmuz 1995 tarihli “İslâm âlemi Bosna be-
delini çok pahalı ödedi” başlıklı yazısı. 6- Prof.
Dr. Ramazan Balcı- “İmam Bediüzzaman
Balkan Harbine katıldı mı?” makalesi.

Bediüzzaman Balkan Savaşı’na katıldı mı?

K
uruluşunun elli üçüncü yılını kutladığımız
Yeni Asya, basınımızın yüz akı olarak neşri-
yatını tavizsiz bir biçimde sürdürmeye

devam etmektedir. Cenab-ı Hak’tan, daha çok
uzun süre çizgisi doğru, istikameti sağlam bu ga-
zetenin yayınını sürdürmesini diliyoruz.

Yeni Asya‘ya ihtiyaç vardır bu ülkede... Çünkü Ri-
sale-i Nurlar’a dayanarak, cereyan eden hadiseler
ne olursa olsun, isabetli yorumlar yapıyor..

Yeni Asya’nın çıkışından günümüze kadar daim
takipçisi olanlardanız. İttihad’la başlamış, Yeni Asya
ile devam etmekteyiz şükür. Çok da memnunuz.
Yeni Asya’nın en büyük özelliği Risale-i Nurlar ve
onun müellifi Bediüzzaman’ı tanıtmasıdır.

Rahmetli babam biz henüz küçük iken Yeni
Asya’nın mahiyetini bize anlatırdı. Evimizin bir
odası adeta sınıf olarak kullanılırdı. Nur Risalele-
ri’nin yanı sıra Yeni Asya da alınıp okunurdu.

Yeni Asya Gazetesi, neşir hayatında çok insanla-
rın Risale-i Nurlar’la tanışmasına sebep olmuştur.
Bizim de şahit olduğumuz bir çok hadise vardır.
Üstad Bediüzzaman’ın eserleriyle tanışma şerefine
eren bir çok insanın Yeni Asya’ya teşekkürü vardır.

Vanlılar bilirler; Van’da bütün gazetelerin bayisi
olan ”Gazeteci Alaatin Şen” merhumun dükkânına
gelen gazeteler henüz tomar halinde sabahın
erken saatlerinde açılmadan gider beklerdik. Alaa-
tin Amca da bu durumu çok iyi bildiğinden bizi
daha fazla bekletmeden, tomar halindeki gazeteyi
açar, Yeni Asya’yı içinden çekerek bize verirdi.

Akşamleyin, evimizde gazetemiz ve Risale-i Nur-
lar okunur, merhum babam da, ”Maşallah” diyerek
yazılanları takdir eder, sonra da cebine gazetenin
logosu görünür biçimde koyar, ertesi günü de o
şekilde yürüyerek iş yerine giderdi.

Risale-i Nur’un medyadaki dili olması hesabiyle,
merhum babamın gazetemize karşı gösterdiği
hassasiyetin izleri bize de sirayet etti.

Yeni Asya, ülkemizin hayrına ve insanımızın fay-
dasına yönelik fikirleri yılmadan, korkmadan ve
müsbet hareket tarzı içinde yayan bir yayın orga-
nıdır.

Yeni Asya’ya inşallah daha fazla sahip çıkılarak
bu gazetenin müdafaa ettiği güzel fikirlerin yayıl-
masına vesile olunur.

Ülkemiz insanının Yeni Asya’ya ihtiyacı vardır. Bu
vesileyle; kuruluşunun elli üçüncü yılını tebrik edi-
yor, daha nice hayırlı ömürler diliyoruz.

Feyzinur

Abdülbâkî Çimiç Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (174) GünlüğümMustafa Öztürkçü

m.ozturkozturkcu@hotmail.com

İstikameti sağlam
gazete

bkicimic@hotmail.com



53. yıla girerken

Yeni Asya’dan Size

yeniasyadansize@yeniasya.com.tr

Y
eni Asya’nın 53. yılını da idrak ettik. Önce-
likle, “tavizsiz istikrar çizgisi”nde bugün-
lere erişmeyi nasip ve müyesser kılan

Rabbimize sonsuz şükürler olsun derken, bu
zorlu ve çetin yolculukta bizi hiçbir zaman yalnız
bırakmayan vefakâr ve fedakâr okuyucularımıza
da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ve, “medyadaki dili” olmaya çalıştığımız Risale-i
Nur’un müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursî
Hazretleri başta olmak üzere, bu hizmete ömür-
lerini vakfetmiş Nur kahramanlarından ve Yeni
Asya gönüllülerinden berzah âlemine intikal
edenleri rahmetle yâd ediyor, 52 yıllık yolculuğa
ilk gününden itibaren refakat edenlerden hâlen
hayatta olanları ve kervana sonradan dâhil olan
yeni kuşakları saygı ve sevgiyle selâmlıyoruz.

Hassaten, Yeni Asya misyonunun manevî mi-
marı Zübeyir Gündüzalp ile geçen yıl berzaha
uğurladığımız Mehmet Kutlular Ağabeyleri ve
Yeni Asya’ya hizmeti geçmiş bütün kahramanları
rahmetle anıyoruz.

Çıktığı günden beri Nurun bayrağını şanla, şe-
refle, iftiharla dalgalandırmaya devam eden Yeni
Asya misyonunun aynı çizgide sebat ve istika-
met üzere devamını ve hizmetlerinin dâr-ı be-
kada, o âleme lâyık tarzda tanzim edileceğine
inandığımız şeref levhalarına kaydedilmesini
niyaz ediyoruz.

Bu çizgide, aynı şevk, heyecan ve coşku ile
daha nice yıllara erişmek duasıyla...

***
Okurlarımızdan gelen tebrik mesajlarından bir

kısmını da paylaşalım:

Şeref Çetintaş: 3 yılı İttihad, 52 yılı Yeni Asya
olmak üzere 55 senedir bu kervanın mensubu
olmakla iftihar ediyor; gazetemizi tebrik ve daha
nice yıllar aynı istikamet çizgisinde tavizsiz yürü-
yüşüne devamı dileğiyle 53. yılımızın hayırlara
vesile olmasını diliyorum. 

Bülent Bektaş: Yeni Asya ve tüm yazar ve ça-
lışanları için 53. yılınızın hayırlara vesile olmasını
dilerim. Allah yolunuzu açık etsin. Onurlu duruş-
tan hiçbir zaman ayrılmayın.

Mesut Kösebaşkan: Yeni Asya Gazetemizin
53. yılı hayırlara vesile olsun. Tüm gazete emek-
tarlarını ve camiayı tebrik ediyorum.

Oğuz Yiğiter: Hakta sebat kervanının bütün
kahraman mensuplarını ve Yeni Asya Gazetemi-
zin 53. yaşını en kalbî duygularımla tebrik ediyor
ve saygıyla selamlıyorum.

Av. Ramazan Mızrak: Demokrasiden ve insan
haklarından yana çizginizden dolayı tebrik eder,
çalışmalarınızda başarılar dilerim. Nice 53 yıllara.

Şerife Tez: Yeni Asya susturulsun diye çalışılır-
ken, Mecliste alkış alan gazete oldu, çünkü baş-
yazarı Bediüzzaman ve diğer yazarları da
Bediüzzaman’ı takip edenler elhamdülillah. Dua-
larımız sizinle. İnşaallah bizden sonraki nesil de
davaya aynı şevkle sahip çıkar, bayrak kıyamete
kadar dalgalanır.

Necati Ceylan: Hakikatin gür sesi; demokrasi,
hukuk, barış ve kardeşliğin yılmaz savunucusu;
Risale-i Nur’un medyadaki tek sesi Yeni Asya’mı-
zın 53. yılını tebrik ediyor; milletimize, İslam âle-
mine ve tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile
olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz.
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TaZiye
Muhterem abimiz ahmet karakaş'ın Hanımı, 

Faruk ve Mustafa karakaş'ın annesi, selim, sinan 
ve serkan karakaş'ın babaannesi, muhtereme;

neriman
karakaş'ın

vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına 

sabır ve başsağlığı dileriz.

ÇOruM, alaca, iskilip,
kargı, OsMancık 

ve sungurlu 
yeni asya Okuyucuları

Zayi
n Ankara Valiliği’nden aldığım 99047570720 no’lu

uluslararası koruma kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.

MOHaMMed FaWWaZ bakr
al abdullaH

isTanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bi-
limleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kay-
nakları Yönetimi Bölümü Deniz
Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu ve
ekibi, yürüttükleri TÜBİTAK projesi
kapsamında müsilajın Marmara
Denizi Prens Adaları bölgesinde ya-
şayan yumuşak mercanlar ve sün-
gerler üzerindeki etkisini araştırıyor.
Marmara Denizi Prens Adaları böl-
gesinde “mercan bahçesi” olarak ta-
nımlanabilecek kadar güzel alanlar
bulunduğunu anlatan Doç. Dr.
Topçu, dünyada sadece Akdeniz’de
bulunan türlerin bu bölgede de yer
aldığını söyledi. İstanbul gibi büyük
bir metropolün kıyısında bu kadar
güzel türlere sahip olmanın büyük
bir şans ve sıklığı bakımından
“orman” denilebilecek bir görüntü-
nün hakim olduğunu dile getiren
Doç. Dr. Topçu, Marmara’nın ken-
dine özgü bir oşinografik yapısı ol-
duğundan bahsetti.

Daha her şey bitmiş Değil
Doç. Dr. Topçu, 2015 yılında

deniz zemininde yaşayan canlıları
etkileyen bir kırılma yaşandığını,
bu bölgede yapılan kıyı çalışma-
larının artması sebebiyle sünger
ve mercanlarda toplu ölümler
gerçekleştiğini belirtti. Müsilajın
denizin altında etkilerinin halen
görüldüğünü vurgulayan Topçu,
“Biz her aşağı indiğimizde müthiş

bir müsilaj bulutunun içinde dal-
dık. Yönümüzü şaşırdığımız za-
manlar oldu. Olduğu gibi dibe de
indi, bir yandan da Gökçeada,
Saros, Yunan kıyılarına kadar gitti
ve azaldı. Ama dibe inen müsilaj
ne yazık ki çok sayıda mercanı,
süngerler de dahil bentik canlıları
öldürdü. Dolayısıyla tablo şu
anda çok üzücü.” değerlendirme-
sinde bulundu. Topçu, şunları
söyledi: “Daha her şey bitmiş
değil, canlılık var. Marmara’ya fır-
sat verirsek, hızlı bir toparlanma
olabileceğini düşünüyorum. Mü-
silaj gözümüzün önünden kalktı

diye bunu unutmayalım. Çabala-
rımızı sürdürelim. Evvelki kış gibi
durağan şartlar devam ederse,
müsilaj tekrarlanabilir”

KatliÂm gibi
İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve

İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Bülent Topa-
loğlu da sualtında çektikleri
fotoğralarla süngerlerin kapladığı
alanları tesbit edeceklerini ifade eden
Doç. Dr. Topaloğlu, “Dipte adeta
katliâm yaşanmış gibi bir durum söz
konusu. Görüntüler bunu gösteriyor.

Analizlerden sonra daha net sonuç
ortaya koymamız mümkün olacak.”
dedi. Müsilajın dipte süzerek besle-
nen canlıların gözeneklerini tıkadı-
ğını anlatan Topaloğlu, şu
değerlendirmede bulundu: “Bu de-
liklerin tıkanması demek, süngerle-
rin ölmesi demek. Süngerler,
denizlerdeki en önemli süzerek bes-
lenen canlılardan birisi. Kendi ağır-
lıklarının çok üzerindeki deniz
suyunu süzebiliyorlar. Tabii ki bunu
içindeki partiküllerden beslenmek
amacıyla yapıyorlar, temizlemek
amacıyla değil ama bir filtrasyon
görevi var” istanbul - aa

Denizin dibinde
katliâm yaşanmış gibi
BiliM inSAnlArının YürüTTüKlEri ArAŞTırMAnın ilK vErilErinE GÖrE MüSilAj, MArMArA’DAKi MErCAnlArı vE SünGErlEri
OluMSuz YÖnDE ETKilEDi. DOç. Dr. BülEnT TOPAlOğlu, “DiPTE ADETA KATliÂM YAŞAnMıŞ GiBi Bir DuruM SÖz KOnuSu” DEDi.

Müsilajın Marmara denizi Prens adaları bölgesinde yaşayan yumuşak mercanlar ve süngerler üzerindeki etkisi araştırılıyor.  Fotoğraf: aa

isTanbul KHK Platfor-
mundan bir heyet Yeni Asya
Vakfı’nı ziyaret etti. Vakfın Sü-
leymaniye’deki merkezinde
gerçekleşen ziyarette, farklı
meslek ve branşlardan olan
heyet üyeleri gazetemizin

KHK’lara ve hukuksuz uygula-
malara karşı verdiği mücadele
için teşekkürlerini ifade ettiler.
Görüşmede ortak mücadeleyi
daha güçlendirmek ve hızlan-
dırmak için neler yapılabile-
ceği müzakere edildi.

KHK’lılardan ziyaret

Türkiye’de eğitim sistemi ile ilgili
sorunlar artarak devam ediyor. Diyar-
bakır’da Öğrenci Sendikası üyeleri öğ-
rencilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat
çekmek için basın açıklaması yaptı.
Millî Eğitimin öğrencilerin yaşadığı
sıkıntılar karşısında sessiz kaldığını
ifade eden Öğrenci Sendikası üyesi
Nazlıcan Derin ülkede oluşan her sı-
kıntının öğrencilerin hayatını daha da
zor hale getirdiğine dikkat çekti. Ar-
tıgerçek’deki habere göre Derin,
“Ekonominin eğitime karşı açtığı
savaş ile boğuşuyoruz. Öğrencile-
rin çoğu üniversite eğitimlerini
devam ettirebilmek için çalışmak

zorunda kaldığı bilinmektedir. İş
saatlerinden arta kalan sürelerde
eğitimini devam ettirmeye çalışan
binlerce öğrenci niteliksiz eğitim
ile başka bir handikapla karşılaş-
maktadırlar. Eğitimi yapboz tahtası
haline getirenler şimdilerde ise
üniversite barajlarını kaldırıp boş
kalan binlerce kontenjanı doldur-
maya çalışmaktadırlar. Üniversite
eğitimini tamamlayan milyonlarca
gencin işsiz kaldığı bir ülkede ba-
rajların kaldırılması milyonlarca
yeni üniversite mezunu işsizin or-
taya çıkmasına hizmet edecektir”
dedi. Haber Merkezi

MİllÎ EğİtİM 
nEdEn SESSİz?

DiYArBAKır’DA ÖğrEnCi SEnDiKASı üYElEri ÖğrEnCilErin YAŞADığı 
SıKınTılArA DiKKAT çEKMEK için BASın AçıKlAMASı YAPTı. 

BaHarın habercisi ilk cemre havaya düştü. Cemre
halk kültüründe baharın gelişini simgeliyor. Orta
Asya’dan Arap coğrafyasına kadar baharın gelişini
simgeleyen cemre bu yıl 19 Şubat itibariyle havaya
düştü. Dondurucu soğukların ardından sıcak havaları
müjdeleyen inanışa göre ikinci cemre 26-27 Şubat’ta
suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart’ta toprağa düşücek. 

BaHarın HaBErCİSİ

Birinci cemre havaya 

800 yıllık han müze olacak
Urfa’nın Harran ilçesindeki restorasyonu ta-
mamlanan Eyyubiler dönemine ait 800 yıllık Han
el-Barur, dünyadaki bütün biber tohumlarının yer
alacağı isot müzesine dönüştürülecek. Harran’a 28
kilometre uzaklıkta, turizm yolu üzerindeki Göktaş
Mahallesi’nde bulunan Anadolu sınırları içerisinde
kalmış tek Eyyubi hanı olarak bilinen Han el-
Barur’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Prog-
ramı kapsamında 2018 yılında başlatılan
restorasyon çalışmaları tamamlandı. Harran Kay-
makamı Cihat Koç, tarihî mekânın isot müzesi, açık
hava oteli ile konaklama merkezine dö-nüştürmek
için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.



Y
arım asrı geride bırakan Yeni
Asya, yayına başlığı ilk günkü
heyecanıyla okuyucularıyla bu-

luşmaya devam ediyor. Gazeteler dün-
yasında yarım asrı geride bırakmak ve 53.
yılına kavuşmak dikkate alınması gereken bir
başarıdır. Elbette bu başarıda Yeni Asya oku-
yucularının büyük katkısı vardır. Okuyucu ile
kaynaşamayan, onlarla dertleşemeyen bir
gazete yarım asrı geride bırakabilir miydi?

Yeni Asya, Risale-i Nur’u tanıtmayı gaye
edinen ilk günlük gazetedir. Önceleri dergi ve
haftalık gazeteler yayınlanmıştır; ama Yeni
Asya bu sahadaki ilk günlük gazetedir. 10
Şubat 1970 tarihli “İttihad” Gazetesi’nde ya-
yınlanan reklâm, Yeni Asya’nın doğuşunu
şöyle haber vermiş: 

“İşte beklediğiniz gazete: Yeni Asya, 21
Şubat günü çıkıyor.

“N. Mustafa Polat, Hekimoğlu İsmail,
Ahmed Şahin, Dr. Suat Atlı, Mü’mine Güneş,
Dr. Abdurrahman Nuri, Mustafa Necati Bur-
salı, Dr. Fikret Saygılı, Orhan Deliorman, Dr.
Sadullah Nutku, Zeyneb Munteha Polat, Dr.
Mehmed Yaşar, Ressam Gürbüz Azak, Orhan
Kiverlioğlu.

ve... Üstad karikatürist Vehip Sinan’la bir-
likte pek çok genç kalemler Yeni Asya’da el-
ele verdi.

“Yeni Asya, 7’den 70’e herkesin gazetesidir...
Unutmayınız, 21 Şubat’da çıkıyor!” (İttihad, 10
Şubat 1970)

Yeni Asya, bu isim ve imzalarla okuyucu ile
buluşuyor; ama onlarca, belki de yüzlerce
‘isimsiz kahraman’ı da hatırlamak lâzım. Esa-
sında Yeni Asya’nın her okuyucusu bir ‘fahri
temsilci’ gibi davranmış ve gazetesine her
zaman sahip çıkmıştır. Bu bakımdan okuyu-
cularımız her türlü teşekkür ve takdiri hak
ediyor.

Yeni Asya’nın nasıl bir boşluğu doldurduğu,
yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren
görülmüştür. Gençleri, aileleri ve bir bütün
olarak toplumu dejenere etmeye çalışanların
planlarını bozmakta Yeni Asya etkili olmuştur.
Yeni Asya, bir bakıma ‘Kral çıplak’ diyerek ya-
yılmak istenen sihri bozmuş, insanların haki-
kati görmesine vesile olmuştur.

Yeni Asya yayın hayatına başladığı ilk gün-
den itibaren maddî sıkıntılarla da karşı kar-
şıya kalmıştır. Aradan geçen yarım asır sonra
da bu maddî sıkıntılar sona ermiş değildir.
Fakat yine ilk gün olduğu gibi bugün de ve
inşallah yarın da okuyucularının samimî des-
teğiyle yayın hayatı devam edecektir. 

Yeni Asya’nın yayınlanacağının duyurul-
duğu ‘ilân’daki isimlerin çoğunluğu ebedî
âleme göçmüş durumda. Bu vesileyle isimleri
bilinen ve bilinmeyen, ama bu yayına emek
veren ve ebedî âleme göçenleri rahmetle anı-
yoruz. Hayatta olanlara da hayırlı uzun ömür-
ler temenni ederken, “İşte Yeni Asya” demeye
devam edeceğiz inşallah...

yeniasya6 +21 şUBAT 2022 PAZARTESİ
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işte Yeni Asya

Fark

Faruk Çakır

BUPAr Araştırma, siyasetçilerin de
gündeminde olan “Z kuşağı”na ilişkin
kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştır-
ma, 10-13 Şubat tarihlerinde, İstan-
bul, Ankara ve İzmir’de, 15-24 yaş
arası 1512 gençle yüz yüze görüşüle-
rek yapıldı. Z kuşağının, sosyoekono-
mik ve sosyopolitik durumunu, Tür-
kiye’nin güncel sorunlarına bakışını
ve gelecekten beklentilerini ihtiva
eden araştırmanın sonuçları dikkat
çekti. Gençlere göre, ülkenin en temel
sorunları arasında “ekonomik kriz,
yüksek enlasyon ve hayat pahalılığı”

geliyor. “Türkiye’nin sorunları neler-
dir” sorusuna gençlerin yüzde 71.6’sı
“Ekonomi, zamlar, doların yükselme-
si” cevabını verirken, yüzde 12’si “eği-
tim sistemi”, yüzde 7.5’i “adaletsizlik-
ler”, yüzde 6.1’i ise “Ülke yönetimi -
Recep Tayyip Erdoğan” dedi. 

FıRSAT EşİTlİğİ YoK
Araştırmaya göre, gençlerin yüz-

de 85’i eğitimde fırsat eşitliği olma-
dığına, yüzde 79’u sağlıkta fırsat
eşitliği olmadığına, yüzde 85’i yargı-
da eşitlik olmadığına inanıyor. Yüz-

de 79’u ise Türkiye’de basının hür ol-
duğunu düşünmüyor. Gazete Du-
var’ın haberine göre gençler, ekono-
miyi eleştirdiklerinde aldıkları “Te-
lefonunu göster” cevabını da haksız
buluyor. Araştırmaya katılan gençle-
rin yüzde 74.8’i ise “Sahip olduğu-
nuz telefonun fiyatı ile yaşam koşul-
ları arasında bir ilişki var mı?” soru-
suna, “Hayır. Ekonomik durumu iyi
olmayanlar da şartlarını zorlayarak
mecburen son model almaya çalışı-
yorlar çünkü bu bir ihtiyaç” karşılı-
ğını verdi. Haber Merkezi

BuPar araŞTırma’nın Z kuŞağına iliŞkin araŞTırması, 
gençlerin yüZDe 79’unun Türkiye’De Basının Hür 

olDuğunu DüŞünmeDiğini orTaya koyDu.

Başka ülkede
okumak istiyorlar

araştırmaDa, “Bir gün içe-
risinde arkadaşlarınız ile aranız-
da en çok hangi konuları konu-
şuyorsunuz” sorusuna verilen ce-
vap yine ekonomik krizin göster-
gesi oldu. Gençlerin yüzde 38.7’si

bu soruya “ekonomi,
zamlar, geçim sıkın-

tısı” cevabını ve-
rirken, yüzde
21.7’si “eğitim,

okul, dersler, üni-
versite”, yüzde 14.5’i “siya-

set”, yüzde 13.8 ise “gelecek ve
iş hayatı” konularında konuş-

tuklarını söyledi. Araştırmaya
göre; Türkiye’deki gençlerin yüz-
de 81’i yoksulluk ve açlık sınırı al-
tındaki hanelerde yaşıyor. Yüzde
72.3’ü “fırsatım olsa başka bir ül-
kede üniversiteye” giderim diyor.
Gençlerin yüzde 70’i, sosyal
medyadaki paylaşımlarından
“korkuyor, çekiniyor, kaygı duyu-
yor.” Yüzde 87’si ise Türkiye’deki
internet kullanımını pahalı bulu-
yor. Araştırmaya göre gençlerin
yüzde 92.8’i akıllı telefonu, “doğal
bir ihtiyaç, günümüzün zorunlu
bir gereksinimi” olarak görüyor.

GENCLER: BASIN
ÖZGÜR DEĞİL

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu 

Bir TaBuTTa TaHliye DaHa
84 yaşındaki Nusret Muğla’dan sonra şimdi de 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci cezaevinde vefat etti. Tansiyon, alzheimer ve kemik
erimesi hastası olan ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Pekmezci için Adlî Tıp Kurumu infaz erteleme kararı vermiş,

ancak mahkeme tahliye yerine hastanede infaza hükmetmişti. İstanbul - Yeni Asya

‘Türkiye gazeteciler
için güvenli
bir ülke değil’
internetten yayın yapan Ses Kocaeli
Gazetesi İmtiyaz Sahibi Güngör Arslan, iş ye-
rinde uğradığı silâhlı saldırı sonrasında kaldı-
rıldığı hastanede can verdi. Sınır Tanımayan
Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol
Önderoğlu yapığı açıklamada,  Saldırı sebebi-
nin ortaya çıkarılması ve bütün sorumluları-
nın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyo-
ruz. Geçen yıl da Bursa’da radyocu Hazım
Özsu yorumlarını beğenmeyen bir dinleyici-
since öldürülmüştü. Güngör Arslan’ın canı
mesleği sebebiyle alındıysa bu, yıllardır estiri-
len düşmansı havada, Türkiye’nin artık gaze-
teciler için güvenli bir ülke olmaktan çıktığını
gösterir” dedi. Önderoğlu, AFP haber ajansı-
na verdiği demeçte de, Güngör Arslan’ın da-
ha önce de saldırılara uğradığını hatırlatarak,
Arslan’ın özellikle yolsuzluklar konusunda
yazdığı yazılardan dolayı pek çok insan tara-
fından cesareti nedeniyle takdir edildiğine
dikkat çekti. Haber Merkezi

28 Şubat’ın
tekrarına izin
vermeyiz
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu
partisinin ‘Gelecek Buluşmaları Yıllık Değer-
lendirme Kampı Açılışı’nda konuştu. Inde-
pendent Türkçe’nin haberine göre Davutoğlu,
6 liderin buluşmasına yönelik Erdoğan ve
Bahçeli’den gelen eleştirilere cevap verirken,
bir dönem köşe yazdığı Yeni Şafak gazetesine
isim vermeden “Utanın. Bir gün yüzümüze
bakacaksınız” diyerek tepki gösterdi. Kur-
dukları masanın Erdoğan ve Bahçeli de dahil
olmak üzere herkese açık olduğunu ve iktida-
rın da bundan rahatsızlık duyduğunu savu-
nan Davutoğlu, bir başka kesimin ise iktida-
rın yaptıkları yüzünden tüm dini ve milli de-
ğerlere karşı çıktıklarını belierterek,”Bunlar,
başörtü yasağını isteyenler. Bu can bu tendey-
ken ve Gelecek Parti kadroları buradayken,
28 Şubat’ın tekrar yaşanmasına izin verme-
yiz” diye konuştu. Haber Merkezi

Her şeyi
milletten
beklemeyin
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih
Erbakan, partisinin ilçe kongreleri ve sandık
müşahitleri toplantısı için gittiği Manisa’da
gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Er-
bakan, şunları söyledi: “Şimdi de ‘yeni ekono-
mi modeli’ diye ihracatçının döviz bedelinin
yüzde 25’ine, milletimizin yastık altındaki bi-
rikimine, kadınların bileziklerine, takılarına
göz diktiler. Neden verecekmişiz altınımızı,
dövizimizi? Faize, imtiyazlı holdinglere, israfa
kaynak olsun diye mi? Eskiden bir söz vardı;
‘her şeyi devletten beklemeyin’ diye. Şimdi o
söz değişti; ‘her şeyi de milletten beklemeyin’.
Biraz da devlet olarak siz bir şeyler yapın, ta-
sarruf edin, kaynak üretin. Bakın; bu millet,
dondurucu soğukta ucuz ayçiçeği yağı kuy-
ruğunda, Halk Ekmek kuyruğunda bekliyor.
Elektrik faturasını ödeyememiş, karanlıkta,
soğukta oturuyor.” Manisa - Anka

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin
Uysal, Antalya’nın Serik ilçesinde esnaf ziya-
retlerinde bulunup, partisinin üyeleriyle bir
araya geldi. Partisinin ilçe binasında konuşan
Uysal, milletin can alıcı ve can yakıcı mesele-
lerini konuşmaya gayret ettiklerini söyledi.
Gençlerin yarınlarından emin olmasını iste-
diklerini dile getiren Uysal, “Türkiye’yi, evlat-
ların geleceğini doğduğu topraklarda
arayabildiği bir ülke haline getirelim” dedi.
Uysal, farklı gelenekleri ile siyasî iddia ve prog-
ramları olan altı siyasî partinin demokrasi ve
hukuk ortak paydasında bir araya geldiğini

kaydetti. Demokrasi, hukuk ve laikliği ülkenin
“millî güvenlik şemsiyesi” olarak gördüklerini
vurgulayan Uysal, “Herkesin eşit hu-
kuka, eşit fırsatlara sahip olduğu
bir Türkiye’yi yeniden inşa
etmek için bir irade koyuyo-
ruz. Hangi dine ve mezhebe
sahip olursa olsun vatan-
daşlık temeliyle ay-yıldızlı
bayrağın altında yaşama
iradesi koyan herkes eşit-
tir diyoruz” ifadelerini
kullandı. antalya - aa

Demokrasi ve hukuk ortak
paydasında buluştuk

Demokrat Parti Genel 
Başkanı Gültekin Uysal

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu
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eolojiden biyolojiye kadar ilgili bilim dal-
larının tesbit ve teslim ettiği üzere içinde
yaşadığımız mükemmel bir dünyamız
var. Astronomi biliminin dudak uçuklatı-
cı rakamlarla tasvir ettiği üzere, dünya-

mızın dahil olduğu bir güneş sistemi, güneş siste-
minin de içinde olduğu yüz bin ışık yılı büyüklü-
ğünde galaksimiz, galaksimiz gibi yüz milyardan
fazla gök adasının bulunduğu muhteşem bir fizi-
kî âlem var, kâinat var. Atom altı parçacıklardan,
bünyesinde bir trilyon yıldız bulunduran dev ga-
laksilere kadar âlem; kusursuz işleyişi, tarifsiz dü-
zeni, büyüleyici güzelliği ve muhteşem ahengi ile
Yaratıcının sadece varlığını değil aynı zamanda
Onun birliğini, “mutlak”iyetini ilân ediyor. Başka
bir ifadeyle Yaratıcı, mikro alemde olduğu kadar
makro âlemde sergilediği sayısız fiiller ve tecelli-
ler ile konuşuyor, kendi kudret ilim ve sair sıfatla-
rını varlıkların diliyle açıklıyor, beyan ediyor. 

Bu koca âlemde bir de akıl ve duygu sahibi ola-
rak var edilmiş, cirmi itibariyle küçük, kalp ve ru-
huyla bütün âlemi ihata edebilecek donanımda
olan “insan” var. Ve bu insanın; bütün varlığı, ken-
dini, geçmişini ve akıbetini sorgulayan yönü ve ih-
tiyaçları var. Elbette insanı bu merak ve ihtiyaç
içinde yaratan, ayrıca eserlerinden rahmet sahibi
olduğu görülen Yaratıcının, insanın bu merak ve
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik “sözlü” bir konuş-
ması olacak ve olmalıdır. Genelde “vahiy” dediği-
miz bu hakikatin İslâm özelinde adı Kur’ân’dır. Bizi
ve kâinatı yaratan Rabbimizin kelâmı olarak
Kur’ân, her ne kadar muayyen bir tarihte (610-
632), ilk muhatapları bakımından muayyen bir
coğrafyada (Hicaz) nâzil olmuşsa da kıyamete ka-
dar gelecek olan ve yer kürenin yer tarafında bulu-
nan insanlara hitap etmekte, onların soru ve ihti-
yaçlarını karşılayıcı mesajlar sunmaktadır. 

Tefsir kaynaklarında belirtildiği, Risale-i Nur’da
da dikkat çekildiği üzere Kur’ân’ın ana mesajları
tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet olmak üzere
dört madde halinde sıralanmaktadır. Burada
“hak sahibine hakkını vermek” demek olan “ada-
let”, Allah’a bakan yönüyle ibadetleri (namaz,
oruç gibi), insanlar arası ilişkiler açısından hukuk

ve ahlâk alanındaki

prensipleri (başkalarının hukukuna saygı, doğru-
luk vs.) içine almaktadır. Kur’ân hem bütününde,
hem her bir sûre ve ayetinde açıkça veya zımnen
veya işaret yahut îma ile bu dört temel maksada
vurgu yapmaktadır. Bu bakımdan Kur’ân inanç
kitabı olduğu kadar ibadet kitabı, hukuk kitabı,
ahlâk kitabıdır da. 

Öte yandan tarih boyunca Kur’ân’ın bu mesajları
müfessir, müceddit, mürşit gibi adlarla anılan “âli
zevât” tarafından çeşitli ölçeklerde topluma aktarıl-
mış, mü’minler kendi şartlarında Kur’ân’ın itikadî,
amelî, ahlâkî prensiplerini hayatlarına taşımaya ça-
lışmışlardır. Hadislerin işaretiyle sabit olduğu üzere,
içinde yaşadığımız ahir zaman olup, bu zamanda
Kur’ân’ın temel mesajlarını en parlak, en güçlü ve
en etkili şekilde yansıtan, manevi bir tefsir olarak
Risale-i Nur’u görüyoruz. Diğer tefsirler ve irşat ki-
tapları da kendi kapasitelerine göre aynı alanda gö-
rev ifa etmeye çalışmakla beraber, Risale-i Nur’un
her bakımdan farkı çok açık biçimde müşahede
olunuyor. Kur’ân’ı mesajları, usûlü, üslûbu ve öteki
özellikleriyle önümüze koyduğumuzda Risale-i
Nur’un Kur’ân’a bir nev’î “ayna” olduğunu açıkça
görüyor ve teslim ediyoruz. 

Risale-i Nur bir taraan Kur’ân’ın en temel
mesajı olan tevhide ilişen inkarcı akım ve anla-
yışlara, bir taraan da İslâmî ahkâma yönelik iti-
raz ve iptal faaliyetlerine karşı aklı ikna, kalbi tat-
min eden açıklamalar ortaya koyuyor. Öte yandan
küfür ve zındıkanın “şahs-ı manevi” oluşturarak
gelmesine mukabil nuranî bir “şahs-ı manevi” te-

şekkül ettirerek mücadele ve mü-
cahede ediyor. Aynı şekilde onun
tercümanı olan Bediüzzaman sal-
tanat, meşrûtiyet ve cumhuriyet
dönemlerini idrak etmiş bir şahsi-
yet olarak Kur’ân’ın diyanet alanın-
da olduğu kadar içtimaiyat alanın-
daki derslerini de aktarmış ve ak-
tarmaya devam ediyor. Bu açıdan
bakıldığında Kur’ân’a bir nevi “ayine-
darlık” eden Risale-i Nur da itikadî
alanda ders veren kitap olduğu kadar
hukuk, ahlâk ve adalet alanında da
ders veren kitap olarak gözleniyor.
Nitekim bizzat müellifin de belirttiği
üzere, ahir zamanın görevli şahsiyeti
“Siyaset âleminde, diyanet aleminde,
saltanat âleminde, cihad alemindeki
çok dairelerde icraatları” bulunacağı-
na göre (Şuâlar, Beşinci Şuâ, On Do-
kuzuncu Mesele), Risale-i Nur’un bir
bütün halinde, bu konularda kalıcı
mesajlar vermesi ana fonksiyonunun
gereği olarak karşımıza çıkıyor. Dola-
yısıyla Risale-i Nur, meselâ tevhide
veya haşre imanı en parlak şekilde iş-
lediği kısımları itibariyle Kur’ân’a ayna
olduğu gibi sosyal-siyasi ölçülere dik-
kat çektiği kısımları itibariyle de
Kur’ân’a aynadır. O halde Risale-i
Nur’a “bütüncül bakış” içinde muha-
tap olmak şarttır. Zira Risale-i Nur’un

eczaları da birbirinden ayrılmaz, ayrılamaz; tıpkı
ana referansı olan Kur’ân’ın bazı eczalara ayrılama-
yacağı gibi.

Buradan Yeni Asya’ya gelmek istiyorum. Yeni As-
ya, Bediüzzaman’ın “kâinata değişmem” dediği
mümtaz talebesi Zübeyr Gündüzalp tarafından
kurulan, bakıldığında Risale-i Nur’un ölçülerini
esas aldığı görülen, bu ölçülerin güncele uyarla-
masını Risale-i Nur Talebelerinin meşvereti ile be-
lirleyen bir yayın organı. Yarım asrı aşkın zaman
dilimi içinde ülkenin dinî, siyasî, sosyal ve kültürel
hayatına çok özgün katkılar yapan bir Gazeteyi
değerlendirmeye teşebbüs etmek, belirtmeliyim
ki, benim haddimin tamamen fevkindedir. Ancak
Risale-i Nur’u bütüncül bakışla değerlendirdiği-
mizde ortaya çıkan tablo ile; Yeni Asya’nın yayın
çizgisi, duruşu ve yaklaşımlarını genel karakteri
ile değerlendirmek; Risale-i Nur’u asılları ve usûl-
leri ile anlamaya çalışan, ayrıca Gazetenin de ya-
yınlarından haberdar olan hemen herkesin yapa-
bileceği bir değerlendirme. Bu çerçevede, Risale-i
Nur’un ölçülerini, -anlayabildiğim kadarıyla-, göz
önünde bulundurup Yeni Asya’nın yayın politika-
sını değerlendirdiğimde inkârı kabil olmayan bir
“örtüşme” müşahede ediyorum. 

Hepimiz biliyoruz ki İslâm evrensel bir dindir;
Kur’ân-ı Hakîm “âlemlerin Rabbi” olan Allah’ın

mesajı, Resul-i Ekrem de (asm)
“âlemlere rahmet olarak gönderilen nebi”dir.
Bundan dolayıdır ki İslâm bütün inanç esaslarını
cihanşümul bir muhtevada sunuyor, sosyal haya-
ta dair hükümleri de yine evrensel prensipler ola-
rak vaz ediyor. Bu açıdan Risale-i Nur’a baktığı-
mızda onun tam da İslâm’ı bütün esas ve prensip-
leriyle böyle bir çerçevede takdim ettiği görül-
mektedir. İslâm’ı “insaniyet-i kübrâ” yani en bü-
yük insanlık olarak tanımlayan Risale-i Nur,
onun ahkamını da “medeniyet-i fuzlâ” yani en fa-
ziletli medeniyet olarak tarif etmektedir. Bu çer-
çevede Risale-i Nur, Kur’ân’ın verdiği mesaj doğ-
rultusunda Müslümanların imanlarını “enfüs ve
afaktaki âyetlerle” (Fussilet 41/53) yani vicdan/fıt-
rat ile kâinattaki delillerin şahitliği ile temellen-
dirdiği gibi çok kuvvetli “ittihâd-ı İslâm” vurgusu
yapmaktadır. Aynı Risale-i Nur Ehl-i kitabı
Kur’ân’ın emri doğrultusunda (Âl-i İmran 3/64)
inanç ve anlayışlarını tashihe dâvet etmekte ve en
nihayet, Kur’ân’ın ezelî-ebedî hakikatlerini insan-
lığa sunarak çok yoğun ve güçlü tevhid vurgusu
yapmaktadır.

İşte Yeni Asya, -1975’lerden itibaren takip et-
meye çalıştığım bir gazete olarak-, onun Risale-i
Nur’un, Kur’ân’dan aldığı bu derslerine “bütün-
lük” içinde hizmet etmeye çalıştığını gördüğümü,
bildiğimi samimiyet içinde ifade etmek gerekiyor.
O kendi insan kaynakları ve diğer imkânları çer-
çevesinde iman ve Kur’ân hakikatlerini çeşitli öl-
çeklerde yazmaya, yaymaya, duyurmaya çalışmış
ve hâlen bu görevi hem yayınladığı kitaplar hem
de istisnasız her gün sayfalarında yer verdiği
mümtaz yazılarla aktarmaya devam etmektedir.

Bir bayrak
rüzgâr bekliyor!

Uçarı YazılarM. Said Zeki

karasiskalesi@gmail.com

‘D
üşünüyorum, okuyorum, hak ve
hürriyetlerime, insanî değerlere
sahip çıkıyorum. Öyleyse varım!’

Okumak insanî bir ihtiyaçtır. Sosyal bir
varlık olan insan, düşünce ve kanaatlerini
hemcinsleriyle paylaşmak ister. 

Anayasanın ifadesi ile söyleyecek olur-
sak; ‘herkes, düşünce ve kanaat hürriye-
tine sahiptir. Düşünce ve kanaatlerini söz,
yazı, resim veya başka yollarla tek başına
veya toplu olarak açıklama ve yayma hak-
kına sahiptir.’ 

Başka fikirlere katılır veya karşı çıkar.
Eleştirir, aydınlanır, aydınlatır. Paylaşmak
istemiyor ise, kimse onu zorlayamaz. 

İNSAN HAKLARI ÖNCELİK OLMALI
‘Her ne sebep ve amaçla olursa olsun

kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya
zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebe-
biyle kınanamaz ve suçlanamaz.’ 

Dergiler fikir kaleleri. Gazete ise; haber,
makale, köşe yazısı, araştırma, gezi, röpor-
taj, portre, inceleme gibi türlerin buluş-
tuğu ana kavşak. 

Ayrıca doğum, ölüm, etkinlik ilanları, du-
yuru ve reklamlar hayatın birer parçası. 

GÜÇTEN YANA DEĞİL, HAKTAN YANA
Kişiliği ve inançları rencide etmeden,

insan hak ve hürriyetlerinin merkeze alın-
dığı bir anlayış hakim olmalı gazetecilikte.
Gazetecinin görevi gerçeğe sadakat ve in-
sana dokunmak. Halkın gözü, kulağı
olmak. Sesini duyuramayan umutsuz in-
sanların hikâyelerini aktarmak.

Yapılan haksızlık ve zulümleri duyurarak
engellemeye çalışmak. 

Ya da... kolayına kaçıp, güçten yana tavır
alarak iktidarın propaganda aracı olmak!..

GAZETECİLİK KRİZDE...
Bugün hem demokrasi hem de gazete-

cilik bir kriz içinde. Adalet aksayınca her
şey aksamaya başlıyor. Ekonomik sıkıntıla-
rın yanı sıra; yeni teknolojiler de gazeteci-
liği olumsuz yönde etkiliyor. 

Digital çağda gazeteciler giderek işlerini
ekran karşısında, klavye önünde yapmaya
başladı. Teknoloji alınmalı ancak; gazeteci
sokağın nabzını tutmalı. 

Halkın içine karışmalı. Vatandaş için,
kamu için, gerçeğin peşinde koşmalı. 

Son zamanlarda gerçeklikten bir kopuş
yaşanıyor. 

Bugün tehdit altında olan sadece gaze-
tecilik, habercilik değil. 

Demokrasi de tehdit altında. İnsanların
adaletle, hürriyetlerle, okumayla, düşün-
ceyle ilişkileri de hastalıklı. Kendi huku-
kuna sahip çıkmak, bir metni okumak
anlamak için zaman ayırmak, düşünmek
lâzım. 

Siyasî, dinî, etnik taraftarlık ile değil; hak
ve hakikat gözlüğüyle meselelere bakmak,
hadiseleri doğru okumak lâzım. 

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR!
Hakkın hatırını âli tutan, baskılara boyun

eğmeden gerçekleri söylemeye devam
eden bir gazete var. Yayın yaparken; tıpkı
hava gibi, su gibi kıymeti pek bilinmiyor
ama; yokluğu nefessiz kalmak gibi. 

Kimliğine, düşüncesine bakmadan mağ-
dur ve mazlumların yanında durmaya,
kimden ve nereden gelirse gelsin haksız-
lığa ve zulme karşı çıkmaya devam ediyor. 

Demokratik ve insanî değerleri, imanî ve
İslâmî prensipleri şiar edinen Yeni Asya 53
yaşında.

Kızanlar, küsenler, karşı çıkanlar var. Yeni
Asya, onları da muhabbetle kucaklıyor. 

Tirajı az da olsa; manen çok kuvvetli, çok
etkili.

Bütün engellemelere rağmen yarım asır-
lık tavizsiz, destansı bir mazi. 

Ne kadar şükredilip iftihar edilse az. Nur
kahramanları, hak ve hürriyetleri savunan-
lar bugün bu gazeteye daha fazla sahip
çıkmalı.

Maddî ve manevî gayretlerimizle, bu
bayrak kıyamete kadar dalgalanacak inşal-
lah.

PROF. DR. İLYAS ÜZÜM
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Aynı zamanda Yeni Asya, “uhuvvet-i İslâmiye” yani
İslâm kardeşliğinin gereği olarak Doğu Türkis-
tan’dan Filistin’e, Myanmar’dan Balkanlar’a kadar
Müslümanlara sahip çıkmakta, uğranılan haksızlık-
ları dile getirmektedir. Keza Yeni Asya, Risale-i Nur
ve Nur Talebeleri hakkında kimilerinin ulu-orta
sözleri, ön yargıları yahut kasıtlı saldırıları karşısın-
da da Risale-i Nur’un hukukunu savunmakta, Nur
Talebelerine “nokta-i istinat” olmaktadır.

Sözü daha fazla uzatmaksızın bazılarınca tenkit
konusu da yapılan birkaç hususa işaretle yetinmek
istiyorum: Bunlardan ilki şu: Risale-i Nur, içtimaî-
siyasî alanda, Kur’ân’da şûra ve meşvereti emreden,
baskı ve tahakkümü reddeden ayetler ve bu mahi-
yetteki hadislerin ışığında “ahrârlık”ve “demokrat-
lık” vurgusu yapmaktadır. Risale-i Nur’un müellifi
meşrûtiyet ilân edildiğinde (yani 29 yıllık aradan
sonra II. Meşrûtiyet: 23 Temmuz 1908), -bazı
âlimlerin rağmına-, İslâm adına meşrûtiyeti sa-
vunmuş, Cumhuriyet döneminde kendisinin din-
dar bir cumhuriyetçi olduğunu dile getirmiş, çok

partili hayata geçildiğinde vatan, millet ve din na-
mına Demokrat Partiyi desteklediğini beyan et-
miştir. Adı ne olursa olsun her çeşit istibdât ve bas-
kıya karşı çıkmıştır. O halde Risale-i Nur’un siyasî
hayata dair temel yaklaşımının “demokratlık” yani
demokrasi olduğu gayet açıktır. Bu açıdan Yeni
Asya’ya baktığımızda, onun tam da bu misyonu
merkeze aldığını, sürekli demokrasinin altını çiz-
diğini, darbelere karşı çıktığını, her çeşit baskıyı
reddettiğini, millet iradesini asıl kabul ettiğini gö-

rüyoruz. Sonuç olarak Risale-i Nur hizmetlerinde
siyasetin yerinin olmadığını ileri sürerek Yeni As-
ya’yı eleştiren görüşlerin, -bana göre-, Risale-i
Nur’un bütünlüğü ile alâkası olduğundan bahset-
mek mümkün değildir. 

İkinci husus da şu: Siyaset hayatın bir parçası ol-
duğu, bunun prensipler bazında İslâm’da kökleri
bulunduğu, dayatmacı siyasî yapıların toplumun
gidişatını olumsuz etkilediği vs. sebeplerle, günü-
müzde özellikle dinî duyarlılığı olan kimseler
“muhafazakâr” nitelikli siyasî partinin iktidara gel-
mesini savunuyor, iktidarda olunca da büyük des-
tek veriyor. Oysa Risale-i Nur kolaycı ve pragma-
tik görünen böyle bir görüşe çok önemli dinî se-
beplerle yeşil ışık yakmıyor. Daha açık ifade etmek
gerekirse Risale-i Nur, “İttihâd-ı İslâm” tabiri ile
andığı zihniyeti temsil eden bir partinin iktidara
gelmesini “dört parti tasnifi” üzerinden tahlil edi-
yor. “Kalbe ihtar edilen içtimaî hayatımıza ait bir
hakikat” başlıklı Lâhika’da, İslâm adına bir parti-
nin yönetime gelmesinin ancak, “toplumun yüzde
altmış-yetmişinin tam mütedeyyin olması” şartına
bağlıyor. Ancak bu şekilde “dini siyasete alet etme-
meye, belki siyaseti dine alet etmeye çalışabilir. Fa-
kat çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelen-
mesiyle ve şimdiki siyasetin cinayetine karşı dini
siyasete alet etmeye mecbur olacağından, şimdilik
o parti başa geçmemek lâzımdır” diyor (Emirdağ
Lâhikası, Mektup no: 318). Risale-i Nur’un bu apa-
çık mesajı karşısında Yeni Asya’nın duruşuna bak-
tığımızda, onun tam da bu yaklaşımla örtüşen bir
yayın politikası takip ettiğini görüyoruz. Burada
hiçbir grup ya da şahıs ismi zikretmesizin, sami-
miyet içinde ifade etmek gerekir ki, yaşadığımız
süreçte, hangi sâiklerle olursa olsun, şu anda yöne-
timde olan partiyi daha doğrusu ittifakın büyük
partisini desteklemek, -bana göre-, üzülerek ifade
etmek gerekir ki “savrulmak”tan başka bir şey de-
ğildir. Bu husus, işaret olunan partinin Ayasofya’yı
ibadete açmak, kamusal alanda baş örtü serbestisi-
ni getirmek gibi olumlu icraatlarını görmezden
gelmek anlamına gelmez.

Öte yandan Risale-i Nur’da, “hürriyetin imanın
hassası” olarak tanımlandığı, istibdadın yani bas-
kının her türlü zulmün kaynağı olduğuna işaret
edildiği, müellifin bizzat, “Ben riyaset-i şahsiyenin
aleyhindeyim” dediği gibi hususlar dikkate alınıp;
Cumhurbaşkanlığı sistemi, bu sistemde parla-
mentonun zayıladığı, basın özgürlüğünün kısıt-
landığı, başta üniversiteler olmak üzere hemen her
kurum ve kuruluşta hükümet otoritesinin güçlü
şekilde hissedildiği göz önünde bulunduruldu-
ğunda; -tekrarlayalım-, Risale-i Nur’un mizanları
açısından mevcut hükümete, mevcut ittifaka,
mevcut ittifakın büyük partisine (elbette etnik
milliyetçiliğe dayanan diğer ortağına da) yönelik
“tasvipkâr bir tutum” ortaya çıkmaz, çıkamaz. Bu
açıdan Yeni Asya’nın çizgi ve tutumuna bakıldı-
ğında, yine onun Risale-i Nur’un bu ölçüleri ile
tam bir tetabuk içinde yayın faaliyetleri gerçekleş-
tirdiği müşahede olunuyor.

Değinmek istediğim son bir husus şu: Risale-i
Nur, Kur’ân’ın dört temel maksadından birisi ola-
rak andığı “adalet” konusunu çeşitli vesilelerle sık
sık gündeme getiriyor. İtikadi boyutu itibariyle Al-
lah’ın “adl” sıfatını ism-i azamın altı nurundan bir
nuru olarak temellendiriyor. Yine Kur’ân’ın mesaj-
ları çerçevesinde insanlar arası ilişkilerde adalet ile
davranmanın, zulümden uzak durmanın önemi-
ne değiniyor, hukukî yargılamalarda Kur’ân’ın
“Velâ teziru vâziretün vizra uhrâ: Hiçbir günah-
kâr/suçlu başkasının suçunu yüklenmez” âyeti
(Fatır 35/18) ışığında suçun ferdiliğine dikkat çe-
kiyor. Bu son nokta, Risale-i Nur’da o kadar önem-
li bir yerde duruyor ki, mesela sadece Emirdağ Lâ-
hikası’nın son kısımlarında, -sayabildiğim kada-
rıyla-, 318, 322, 326, 327, 339, 354, 367, 368, 370,
371 numaralı mektuplarında (son mektupta iki kez
olmak üzere) on bir kez tekrarlanıyor. 

Şuraya gelmek istiyorum: Türkiye’de 15 Temmuz
2016 tarihli karanlık bir darbe girişimi oldu. Her
darbe ve darbe girişimi gibi Nur Talebelerinin hiç-
bir şekilde onaylaması mümkün olmayan bir giri-

şim. Bu girişimle ilgili olarak henüz aydınlatılma-
mış kapalı ya da gri noktalar bir tarafa, böyle bir
girişimin içinde bulunan kimselerin hak ettiği ce-
zaları almasına kimse karşı çıkamaz. Ancak adı
geçen tarihten itibaren başlayan süreçte fiilen hiç-
bir suçu olmayan, darbe girişiminin hiçbir şekilde
içinde bulunmayan on binlerce insan, “terör örgü-
tü” yaası altında hukukî takibatlara maruz kaldı.
Bir kısmının mallarına el konuldu, bir kısmı özlük
haklarını kaybetti, şu kadar insan ceza alarak ha-
pishanelere gönderildi vs. Risale-i Nur’un, Kur’ân’a
atfen vurguladığı “adalet” prensibi açısından bakıl-
dığında, -mağdurların inanç, anlayış, grup olarak
durumları ne olursa olsun-, bu tabloya itiraz et-
mek gerektiği gün gibi aşikâr. Çok sınırlı sayıdaki
kesim dışında pek çok çevrenin bir şekilde gözünü
kapadığı bu tablo karşısında Yeni Asya’nın tutum
ve davranışına baktığımızda, onun tam da Risale-i
Nur’dan aldığı adalet, hak, hukuk prensiplerine da-
yanan bir tavır sergilediğini görüyoruz. Bu, hiçbir
zaman “malûm yapıyı” benimseme anlamına gel-

mediği gibi yine bu yapının Risale-i Nur’un mizan-
ları açısından hatalarını görmezden gelme anlamına
da gelmez. Kaldı ki Yeni Asya sadece işaret olunan
mağduriyetlerle ilgili olarak değil, ülkemizde veya
dünyanın başka yerlerinde görülen her türlü haksız-
lığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı çıkarak
Kur’ân’ın “adalet” prensibini yerine getirmektedir.

Esasında Yeni Asya’nın yayınladığı “Beiüzzaman
Modeli” kitabının takdiminde yer alan şu cümleler,
Yeni Asya’nın Risale-i Nur’la ilişkisini gösteren fev-
kalâde tesbitle olarak görülüyor: “Çalışmalarını
iman temeli üzerinde milletin irşadında yoğunlaştı-
ran; imanı akıl ve ilimle açıklayan; demokrasiye İs-
lâm adına sahip çıkan; laikliğin dünya ölçeğinde bir
prensip olarak benimsenmesinin din için silâhlı ci-
had devrini kapattığı içtihadında bulunan; buna
mukabil yeni çağda cihadın manevî, fikrî ve ekono-
mik bir muhteva kazandığını belirten; devletle hiçbir
şekilde çatışmaya girmeyen, ama onun adına yapı-
lan dayatmalara teslim de olmayan; her hâl ve şart
altında barış ve asayişin muhafazası çağrısında bulu-
nup şiddeti kesinlikle reddeden; din adına siyaset ya-
pılmasını ve iktidar kavgası verilmesini asla tasvip
etmeyen Bediüzzaman Said Nursî’nin hizmet mo-
deli, Türkiye’yi hem çok büyük badirelerden korudu,
hem de ülkemize çok şey kazandırdı”.

İşte Risale-i Nur’un bir kısım temel mesajları ya
da Bediüzzaman modeli, işte bu modelin medya-
daki dili olarak Yeni Asya!

Sonuç olarak, Kur’ân, içinde yaşadığımız kâinat
kitabının anlamlarını açıklayan ilahî bir kitap, Ri-
sale-i Nur Kur’ân’ın mesajlarını biz ahir zaman in-
sanlarına yansıtan bir “sirâc” ya da ışık, Yeni Asya
da bir medya kuruluşu olarak bu ışığın aydınlığın-
da, istikrarlı şekilde yayın yapan bir gazete olarak
görünüyor. 

Y
eni Asya, 21 Şubat 1970 yılından
itibaren yayın hayatına başlamış,
o günden bu güne kadar “Hakkın

hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez”
düsturu ile demokrasiyi, hukuk ve ada-
leti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâl-
lere, dayatmacı anlayış ve uygulamalara,
tek adam rejimine karşı çıkan, dik duru-
şuyla hakkın ve haklının yanında duran,
Risale-i Nurlar’ın naşir-i efkârı olarak ta-
rihin arşivinde yer almıştır.

NedeN YeNi AsYA?
Asya, güneşin doğduğu bölge anla-

mında; cesareti, gücü, doğru mantığı
kullanmayı, insanlığın yolunu aydınlat-
mayı ve gelişmeyi temsil ettiği gibi, gü-
zellik, şefkat ve üretken manasında kız
çocuklarına da verilen isimdir.

En önemlisi Asya kıt’a olarak insanlığın
ilk vatanıdır. İnsanlığın rehberi olan ekser
peygamberler Asya’da gelmiştir. İslâm’ın
ilk zuhur yeri, insanlığı zulmet ve dalâlet-
ten kurtaran İslâm medeniyetinin beşiği-
dir. Bu yüksek vasılara haiz olan “Asya”
gazetemize de isim olmuştur. Logosu “As-
ya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâ-
dır” diyen tek gazete Yeni Asya’dır.

İnsan hak ve hürriyetleri, ferdin hakkı
devlet için feda edilmemesi gerektiği sa-
vunan, 53 seneden beri adalet ve de-
mokrasi bayrağı gönderde tutan,
hakikatin gür sesi olan gazete Yeni
Asya’dır. Yeni Asya’nın misyon ve vizyonu
anlatmaya kelimeler yetmez, zaten bir
damla su denize işarettir.

1973 yılında Yeni Asya ile müşerref
oldum, elli senelik bir okuyucu olarak
müşahede ettiğim kadarıyla ne gelene
ağam, ne de gidene paşam demedi, is-
tikrarlı ve dik duruşundan taviz verme-
den yayın hayatında dün ne demişse
bugün de aynısını söylemiştir. Yol harita-
sından sapmayan gazete varsa o da Yeni
Asya’dır.

Kalemiyle ve kelâmıyla demokrasi, hak
ve hürriyet yolunda mücadele etmiş,
haksızlığa karşı, haklının yanında yer al-
mıştır. Zaten okuyucuyu da bağlayan bu
inançtır.

Bu inançla yarım asırdan beri Yeni As-
ya’yı misafir ve bir dost olarak evimize al-
mışım. Her bir yazarı kendi sahasında
birer muallim, birer eğitici, birer rehber
ve yoldaş olarak görmüşüz. Bunun için
Yeni Asya’ya vefa borçluyuz.

Geçmişte en yaygın reklâm levhamız
ceketimizin sağ cebiydi. Yeni Asya görü-
necek şekilde ceketin cebine koyardık.
Bir abone elde ettiğimiz gün o gece
rahat yatardık. Abone düştüğü zaman
her bir abone en az iki gazete alırdı.
Daha fazla alanlar da vardı.

Ramazan ayında gazete abonelerine
iftar yemeği veriliyordu, bir gün esnaf
grubu, başka gün bürokratlar grubu der-
ken dershanenin büyük salonu dolup ta-
şıyordu. İftar yemeği, akşam namazı,
yatsı namazı, teravih, sohbet derken
bazen sahura kadar muhabbet devam
ediyordu.

Hey gidi günler hey!
Yeni Asya, 2000’li yıllarda okuyucula-

rına Kur’ân hediye ettiği zaman Diyarba-
kır’da 600 aboneye ulaşmıştı. Tabiî
Zübeyir Ağabeyin hedef gösterdiği 80
bini yakalamak için çok gayret sarf edili-
yordu. Maalesef 1980 ihtilâli, bazı hadi-
selerin vuku bulması abone sayımızı
kemiyeten etkilemişse de keyfiyeten
asırlık bir çınar gibi Yeni Asya dimdik
ayakta duruyor.

1967 yılında yayına giren İttihad’ın de-
vamı olan Yeni Asya Gazetemizin kurucu-
larından başta rahmetli Zübeyir
Gündüzalp, kurucu genel yayın müdürü
ve başyazarı Nezihi Mustafa Polat, gaze-
tenin imtiyaz sahibi ve yönetim Kurulu
Başkanı merhum Mehmet Kutlular Ağa-
beylere ve bu arada siperini terk etme-
den görev başında vefat edenlere
Allah’tan rahmet, gazetenin bütün emek-
tarlarına da sağlık ve selâmet diliyorum.

Yeni Asya Gazetemizin 53. Kuruluş yıl
dönümü kutlu olsun.

Rüstem Garzanlı
Yol haritasından
sapmayan gazete:

Yeni Asya

rustem.garzanli@hotmail.com

Y
eni Asya denilince, hemen onun ismi
akla gelirdi. O, âdeta Yeni Asya ile et ve
kemik gibi olmuştu.  Yeni Asya’nın yarım

asırlık hayatında, onun izi, gözü, yüzü hep gö-
rülmüştür. O, bize Üstadından aldığı dersleri
aktaran Zübeyir Ağabeyin tedrisinde yetişip, o
dersleri de bize aktarmış ve Yeni Asya’yı, yüzü-
nün akıyla, bu günlere kadar getirmiştir.

Biz de gazetemizin, 6. Sene-i devriyesiyle
alâkalı (1975) ilk makalemizi yazmışız.
Ondan sonra da bugüne kadar yazagelmişiz
şükür. Her sene yazdığımızda, Kutlular Ağa-
beyimiz hayattaydı. Ama bu seneki sene-i

devriyeyi yazarken, bu güzel günü kutlarken,
Mehmed Kutlular Ağabeysiz bir kutlama ya-
pacağız. Allah, ona rahmet eylesin. Şahıslar
fânî, dâvâ bâkîdir. 

Evet, bu sene Yeni Asya’mız, 53 yaşına bası-
yor çok şükür. Aynı zamanda, benim de bu dâ-
vâya intisab edişimin sene-i devriyesi de
olduğundan, ben de Yeni Asya ile beraber bu
nur dâvânın içine girmişim hamd olsun. 

Yeni Asya, basın dünyasında apayrı bir ses,
bir nefes olmuştur. Üçkâğıda, yalana, dolana,
ahlâksızlığa da bulaşmadan gazetecilik yapıla
bilineceğini herkese gösterip, ispat etmiştir.

Bu nur dâvâsının gazetesinin sesini, nefesini
kesmeye cü’ret eden birçok nâdân olmuştur.
Onların şimdi ismi de esamisi de okunmuyor.
Ama Yeni Asya, elhamdulillah ki, dimdik
ayakta, vazifesine devam etmektedir. Varsın,
şimdilerde de değişik oyunlarla Yeni Asya’ya
çelme takmaya çalışanlar olsun, hiç gam değil.
Hâni biraz argovarî bir ifadeyle, “vız gelir, tırıs
gider!” Yeni Asya, yine yoluna devam eder,
ama ona bu son gadri yapmaya çalışanlara da
utanılacak bir iz kalır. 

53. şanlı sene-i devriyen hayırlı olsun Yeni
Asya’m!

osmanzengin@yeniasya.com.tr

İlhamdan satıra

Osman Zengin Kutlular Ağabeyin olmadığı ilk kutlama
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AnkaraMehmet Kara

Y
eni Asya’nın yayın hayatına başlamasın-
dan bu yana 53 yıl geçti. Yarım asrı aşan
bu sürede dile kolay 18 bin 722 gazete

okuyucuya sunulmuş. 
53 senede gazetemiz çok büyük badireler

atlattı. Darbelerde ve ara dönemlerde yapılan
baskılar gazetemizin bir seneden fazla kapatıl-
masına varıncaya kadar uygulandı.  

Son 20 senedir de akreditasyonla başlayan
baskı ve yıldırmalar, basın kartlarının (sürekli
basın kartları dahil) yenilememe ile devam
ederken 755 gündür haksız ve hukuksuz bir şe-
kilde verilmeyen resmî ilânlarla devam ediyor. 

Ekonomik kriz ve kâğıda gelen büyük zam-
lardan sonrada sayfa sayımızdaki düşüş elbet-
te üzüntü verici. Gazetemiz geçmiş yıllarda da
8 sayfaya düşmüştü. Ancak sahibinin okuyu-
cusu olduğu gazetemiz 20 sayfalara kadar
tekrar çıkmıştı. Ardından gelen -değişik yollar-
la- yapılan baskıların da sonucu 12 sayfaya
düşmüştü. Uzunca süredir de 12 sayfa olarak
yolumuza devam ederken başta bahsettiği-
miz gerekçelerle 8 sayfaya düşmek durumun-
da kaldık. Ancak okuyucularımızın desteği,
duâsı ve gayretleri ile en kısa zamanda yine 12
sayfaya çıkacaktır inşallah. 

Yeni Asya şiar edindiği “tavizsiz istikrar çizgi-
si” anlayışını her şart ve halde devam ettire-
cektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hak
gördüğü dâvâsında eğilmeden, bükülmeden,
dik durarak, ama müsbet hareket ederek, sağ-
duyuyu hiç elden bırakmadan yoluna devam
edecektir. 

*** 
ORTAK KANAAT: TAKDİR VE 

TEBRİK EDİYORUZ 
Sağduyunun ve vicdanın sesi olan Yeni As-

ya’nın duruşu, 53. kuruluş yıl dönümü için gö-
rüşlerine başvurduğumuz siyasetçisinden sivil
toplum örgütlerine, hukukçusundan gazete-
cisine kadar takdir ve tebrik edilmektedir.  

Dik duruşunu bozmadığı için zaman zaman
anlaşılmakta zorlanılsa da er ya da geç haklılı-
ğı ve anlaşılırlığı ortaya çıkmıştır. “Gerçeklerin
geç de olsa ortaya çıkma gibi bir huyu vardır”
denilir ya, işte Yeni Asya’nın çizgisi de öyledir. 

Yeni Asya, yayın hayatına başladığı günden
bu yana hep milletin değerlerine saygı duy-
muş, zamanımızın en çok ihtiyaç duyulan “aile
gazetesi” olmuştur. 

Yeni Asya, Hak’tan, haklıdan, adaletten, hür-
riyetten, demokrasiden yana olmaya, Risale-i
Nur’un medyadaki dili olmaya, hürriyetçi, de-
mokrat, insan hak ve hürriyetlerine, millî ve
mânevî değerlere değer vermeye, dengeli, ra-
dikalizme prim vermeyen, doğrulatmadığı ha-
beri yayınlamayan, doğru bildiği hak yolda ya-
yın hayatını sürdürmeye, sağduyulu ve çözü-
me katkı yaklaşımıyla yayın hayatını kararlı bir
şekilde sürdürmeye devam edecektir. 

İyi ki varsın Yeni Asya… Dik duruşun, tavizsiz
çizginin adı olan Yeni Asya bu çizgisini bozma-
dan devam edeceğine hiç kimsenin şüphesi
olmasın. 

TEŞEKKÜR 
Bugünkü gazetemizin sayfalarında yer alan

Yeni Asya hakkında görüş ve düşüncelerini
paylaşan siyasî parti genel başkanlarından
milletvekillerine, eski bakanlarımızdan siyasî
parti temsilcilerine, sendika temsilcilerinden
gazetecilere kadar herkese teşekkür ediyoruz.
İyi ki varsınız… 

Tavizsiz çizgiyle
53 yıl 

ekonoMİsT Oğuz Demir,
Türkiye Bankalar Birliği’nin
(TBB) Negatif Nitelikli Bireysel
Kredi ve Kredi Kartı, Aralık 2021
verilerini değerlendirdi. Son dö-
nemde yaşanan en önemli sıkın-
tının gelirin artık giderlere yet-
memesi olduğunu belirten Oğuz
Demir, şunları söyledi: “Son 2 se-
nedir bütün fiyatlar oldukça hızlı
bir şekilde arttı ancak insanların
gelirleri o kadar artmadı. Geliri-
niz az artıyor ama giderleriniz
çok artıyor. Arayı ya kredi kartı
harcamalarınızla ya da tüketici
kredisi çekip kapatıyorsunuz. Bir
de Türkiye’de zaten geçmişten
gelen bir borçluluk var. Pandemi
döneminde daha fazla borçlan-
dırılarak bu süreç atlatılmaya ça-
lışıldı. İkisini üçünü üst üste koy-
duğunuzda şöyle durum oluyor.
Benim gelirim artmıyor, ama gi-
derim artmış, borçlanmışım ve
artık o borcu ödeyebilecek duru-
mum da kalmıyor. Çünkü bir şey
tasarruf etmem lâzım ki ben o
borcu ödeyebileyim. Tasarruf
edemediği zaman da ister iste-
mez o borcu ödemekten imtina
etmeye başlıyor vatandaş.”

BüyüK BiR 
PsiKolojiK BAsKı

Demir, “Vatandaşın içine düştü-
ğü güçlün en net göstergesi kredi
kartı borçlarının takibe düşme ora-
nı, tüketici kredilerinin takibe düş-
me oranı çok ciddî sayılara ulaştı 1
milyonun üstüne gelmiş durumda.
Eldeki sonuç bundan sonra süreç
için ekonomide o büyüme tempo-
sunun düşeceğinin en temel gös-
tergesi. Çünkü bizim ekonomimiz
tüketiciyle beraber büyüyen bir
ekonomi. Ben borcumu ödeyemi-
yorken temel ihtiyaçlarımı karşıla-
yabiliyorken nasıl ev alayım? Nasıl
araba nasıl yeni ürün alayım? Nasıl
yeni malzeme alayım? Bu sefer de

şuna dönüşmüş oluyor. Yaratılan
refah sadece belirli bir zümrenin
refahına işaret ediyor, orta gelirli ve
dar gelirli daha büyük bir psikolojik
borç baskısı altında kalıyor” ifade-
lerini kullandı.

1 Milyon 704 Bin Kişi
yAsAl TAKiPTe

TBB Risk Merkezi, Negatif Ni-
telikli Bireysel Kredi ve Kredi Kar-
tı, Aralık 2021 verilerini yayınladı.
Buna göre, 2021 yılında bireysel
kredilerde tasfiye olunacak ala-
caklar bir önceki yıla göre yüzde
45 artış artarak 26 milyar 900 mil-
yon liraya çıktı. Bireysel kredi veya
kredi kartı borcundan dolayı yasal
takibe alınan kişi sayısı 2021 yılın-
da 1 milyon 704 bine çıktı. Birey-
sel kredi kartı borcundan dolayı
yasal takibe alınmış kişi sayısı
2021 yılında 732 bin kişi oldu. Bi-
reysel kredi borcundan dolayı ya-
sal takibe alınmış kişi sayısı ise ay-
nı dönemde 1 milyon 353 bin 996
bin kişi oldu. Bireysel kredi veya
kredi kartı borcundan dolayı yasal
takibe intikal alınmış kişi sayısı
2021 yılında 1 milyon 704 bin 412
kişi oldu. İstanbul - Anka

Vatandas borcunu
ödeyemiyor

EKONOMİST OğUZ DEMİR, VATANDAŞıN BORÇlARıNı
öDEYEMEDİğİNE DİKKAT ÇEKEREK, “SON DöNEMDE YAŞADığıMıZ EN
öNEMlİ SıKıNTı, GElİRİN ARTıK GİDERlERE YETMİYOR OlMASı” DEDİ.

Yaşanan krizin
sebebi iktidar
DeVa Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin
Şile İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Baba-
can, “İşsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ülkemizin
dört bir noktasında can yakıyor. Üzülerek görmek-
teyiz yaşanılanları. Bu sorunların her biri düzelecek
sorunlardır. Biz bunun için varız, hazırız. Tüm bu
sorunların çözümünün temelinde hukuk ve adalet
vardır. Bugün yüzeyde ekonomik krizi görüyoruz.
Ama bunun alt yapısında hukuk ve adalet yoksunlu-
ğu var. Hukuk ve adaletin olmadığı hiçbir yerde
ekonomi düzelmez. Bugün görevde olan iktidar, ağ-

zıyla kuş tutsa bu ülkenin ekonomisini
düzeltemez. Sebep belli, hukuk ve

adalet kavramını kaybetmiş
bir iktidar, Türkiye’nin eko-

nomisini düzeltemez”
ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Türkİye’nİn birçok ilinde ihtiyaç sa-
hipleri için hayata geçirilen ‘askıda ekmek’
uygulaması, art arda gelen zamlar ve artan
yoksulluk ile birlikte fırın önlerinde uzun
kuyruklar oluşturuyor. İzmir’in en kalaba-
lık ilçelerinden Buca’ya bağlı Şirinyer sem-
tinde de vatandaşlar ücretsiz ekmek alabil-
mek için hemen hemen günün her saatin-

de fırın önünde kuyrukta bekliyor. Ekmek
kuyruğunda bekleyen bir kişi, “Onlarca
insan her gün burada sabah 8’den akşam 7
buçuğa kadar ekmek alabilmek için dikili-
yor. Vatandaş 200-300 lira veriyor, ekmek
dağıtılıyor. Ben iyi kötü 3-5 lira kazanıyo-
rum ama hiç alamayan; evi, yeri, yurdu ol-
mayan insanlar var” dedi. İş bulamamak-

tan yakınan bir başka vatandaş, “İş arıyo-
ruz, kapıdan kovalıyorlar. İş vermiyorlar.
İşim olsa gelip buradan ekmek almam, işi-
miz yok” derken amelelik yaptığını belir-
ten bir kişi, “Verirlerse iki ekmek alıyorum
gidiyorum. İnşaatta işçilik yapıyorum. 110
lira yevmiye veriyorlar. Ne yaparsın?” diye
konuştu. İzmir - Anka

Askıda ekmek kuyruğu da uzadı
ihtiyaç sahipleri için hayata geçirilen ‘askıda ekmek’ uygulaması, art arda gelen zamlar ve artan yoksulluk ile birlikte fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Doğu
Ukrayna’da
gerginlik 
artıyor
ARTAn Rusya Ukrayna gerginliğinde savaş
çıkmasına dair kaygılar artarken Ukrayna’nın
doğusundaki ayrılıkçı gruplar da Ukrayna or-
dusunu hedef alıyor. Ukrayna ordusundan
yapılan açıklamada, ayrılıkçıların topçu ateşi
sonucu iki askerin öldüğü 4 askerin de yara-
landığı belirtildi. Bölgedeki çatışmaların
muhtemel bir Rusya müdahalesini başlat-
masından endişe ediliyor. Ukrayna ordusu-
nun Facebook sayfasından yapılan
açıklamada ülkenin doğusundaki ayrılıkçı
grupların son 24 saatte 70 kez ateşkesi ihlâl
ettikleri belirtildi.  VOA Türkçe’nin haberine
göre, ayrılıkçı grupların ağır silâhlarla ateş aç-
tıkları ve topçu atışlarında bulundukları ifade
ediliyor. Bu silâhların bölgede yapılan ateşkes
anlaşması uyarınca kullanılmasının yasak ol-
duğu biliniyor. haber Merkezi

Ukrayna Cumhurbaşkanı
Volodimir Zelenski, Rusya ile ya-
şadıkları gerilime ilişkin askerî ça-
tışma yerine diplomatik çözüm
istediklerini söyledi. Ülkesine da-
ha fazla uluslar arası destek çağrı-
sında bulunan Zelenski, “Ortakla-
rımızın desteği olsun veya olma-
sın ülkemizi koruyacağız” mesajı
verdi. Öte yandan G7 ülkeleri, Rusya’ya dip-
lomasi yolunu seçmesi, gerilimi düşürmesi ve
askerî güçlerini Ukrayna sınırından çekmesi
çağrısında bulundu. G7 ülkelerinin açıkla-

masında, “Soğuk Savaş’ın sona er-
mesinden bu yana Avrupa kıt’asın-
daki en büyük konuşlandırma olan
Rusya’nın sebepsiz ve haksız askerî
güç yığınağı, küresel güvenliğe ve
uluslar arası düzene meydan oku-
madır. Rusya’yı diplomasi yolunu
seçmeye, gerilimi düşürmeye, askeri
güçlerini Ukrayna sınırlarının yakı-

nından önemli ölçüde geri çekmeye, risk
azaltma ve askeri faaliyetlerin şeffalığı da da-
hil uluslar arası taahhütlere tam olarak uy-
maya çağırıyoruz” denildi. Londra - aa

111 işçi can verdi
İşçİ Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Ocak
ayında 111 işçinin can verdiğini bildirdi. İSİG veri-
lerine göre ölenlerin 100’ü erkek, 11’i kadındı. Bir
çocuk ile iki sığınmacı da iş kazası kurbanı oldu. En
çok ölüm 14’le İstanbul’da görülürken, bunu 12
ölümle Kocaeli, sekiz ölümle İzmir takip etti. İnşa-
at/yol sektörü 14 ölümle en çok iş kazasının kayda
geçtiği sektör olurken, 13 can kaybıyla
metal ikinci sırada yer aldı. Diken’in
haberine göre, geçen yıl iş cinayet-
lerinde toplam 2 bin
170 kişi ölürken,
Ocak 2021’de sayı
199’du. Haber
Merkezi

DeVA Partisi genel Başkanı Ali Babacan

Savaş değil, diplomatik çözüm istiyoruz
zelenski, Rusya ile yaşadıkları gerilime ilişkin askerî çatışma yerine diplomatik çözüm istediklerini söyledi. 

Volodimir zelenski

‘Çok kötü
durumdayız’
TheNew York Times İstanbul bürosu şefi
Carlotta Gall imzalı “Artan Enerji Fatura-
ları Türkler ve Erdoğan için Krizi Derinleş-
tiriyor” başlıklı haber, Türkiye’de son
haftalarda gündem olan elektrik fatura-
larındaki artışı inceledi. Haberde, Kon-
ya’da bir berber işleten Mahmut
Göksu’nun görüşü alındı. Göksu, “Çok
kötü durumdayız” derken Ocak ayı elekt-
rik faturasının aylık dükkân kirasının üze-
rine çıktığını belirtti. İstanbul’dan bir mo-
tokurye olan İlyas Şentürk de arkadaşıyla
paylaştığı evde elektrik faturasının iki ka-
tına çıktığını anlattı. Şentürk “Hepimiz
son üç ayda borca girdik. Bazen para bu-
lamıyoruz” dedi. Analizde özellikle res-
toran ve kafelerin son iki yılın kayıplarını
telafi etmeye çalışırken şimdi de artan
elektrik ve doğal gaz faturalarıyla zor-
landığı belirtildi. Makalede, Türkiye eko-
nomisine ilişkin şu ifadeler yer aldı:
“Muhalefet aylardır Türkiye’nin ekono-
mik çöküşe doğru ilerlediğini vurguluyor
ancak Erdoğan’ın tek kontrol sahibi ol-
duğu sistemde hemen hemen her ko-
nuda kararı o veriyor.” haber Merkezi

Cengiz,
Kazdağları’nda
sondaja başladı
Cengiz Holding, Kazdağları’nda mah-
keme süreci devam eden “Haliağa Bakır
Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleş-
tirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Pro-
jesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED) raporuna aykırı olmasına rağmen,
Çanakkale Çan’ın Uzunalan Köyü’ndeki
Kocabaşı Çayı’nda sondaj faaliyetlerine
başladı. Köy sakinleri, Cengiz Holding’i
protesto etmek için eylem yaptı. BirGün
Gazetesi’nden Tolga Uğur’un haberine
göre, Çevre avukatı Ümran Aydın, ‘‘Bilir-
kişi raporunun, olumlu rapor verilen
ÇED’i yetersiz bulmasının ardından ra-
porun iptali için dâvâ sürecini başlattık.
Süreç devam etmesine rağmen Cengiz
Holding, Uzunalan Köyü’ne 2 kilometre
kala iş makineleri sondaj faaliyetlerine
başladı. Holding, bir haftadır bölgede
sondaj faaliyetlerine devam ediyordu
ancak bugün ne bir yetkili ne de bir araç
vardı’’ dedi. haber Merkezi
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u başlık mübalâğa gibi gele-
bilir. Ama, manevî gerçekler,
“sayı, maddî güç ve başarı”

ile değil, doğruluk ve hakperestlik-
le ilgilidir. Yeni Asya’nın 53 yıllık ta-
rihçe-i hayatına bakanlar “Türkiye,
İslâm âlemi ve dünyanın vicdanı!”
olduğununu tasdik eder. Ki, “Yara-
tılışı ve yapısı gereği doğruyu yan-
lıştan, iyiyi kötüden ayırabilen, çir-
kin ve yanlıştan kaçan, güçlü fonk-
siyonu, aynı zamanda, aklın kont-
rolörü, haritası, pusulası ve bekçisi-
dir.” Vicdan bir şuurdur. Bu şuur;  

Bir fiili işleyip işlememe, Bir işi
yapıp yapmamada sorgulama,
Temyiz/ayırma ve kontrol etme
özelliklerine sahiptir.  

Ahlâkî mesuliyetin kaynağı
olan vicdanımız; akıl, mantık, kı-
yas, fikir, hipotez gibi yollar takip
etmez; gerçeği doğrudan doğru-
ya bilir. Vicdan; ruhun bakan ve
gören gözü, kalbin ise penceresi-
dir. (Muhakemat, s. 123)

Yeni Asya 21 Şubat 1970’ten bu
yana, daima bu vicdanı prensip-
leri esas alageliyor. Manşetlerini,
yazılarını, yorumlarını maddî çı-
karı için atmıyor. Daima hakkı,
hakikati, adaleti gözetiyor.  

“Kendi aleyhinde, anne-babanı-
zın, akrabalarınızın aleyhinde de
olsa dosdoğru şahitlik edin” mea-
lindeki âyetin emrine azamî dere-
cede imtisal etmeye çalışıyor. (Nisa

Sûresi, 135) Yayın, yazı ve haberlerde
adaletle hükmediyor, karar veriyor.
Hamaldan gedaya herkes için ada-
let istiyor, makam, mevki gözetmi-
yor. “Müsavatsız adalet, adalet de-
ğildir.” (Hutbe-i Şamiye, internet, s. 135) di-
yor. Birisinin hatası veya olumsuz
hareketinden dolayı kardeş, akra-
ba, meslekdaş, cemaatdaşını, vs.
toptancılık yapıp suçlamıyor: “Ve-
lateziru vaziretun vizre uhra/Hiçbir
günahkâr başkasının günahını
yüklenmez.” (En’âm Sûresi, 6:164; vd.) 

“Hakkı tanıyan, hakkın hatırını
hiçbir hatıra feda etmez. Zira, hak-
kın hatırı âlidir; hiçbir hatıra fedâ
edilmemek gerektir.” (Münâzarât,

Enstitü/internet, s. 49) düsturuyla hare-

ket ediyor. Tarafgir gazetecilik yap-
mıyor: “Sözleri, kalb-i umumî-i
müşterek-i milletten bîtarafane
(milletin genel, kalbi, kamu kal-
binden tarafsız)” çıkıyor. (Divan-ı

Harb-i Örfî, Enstitü/internet, s. 25-26) Ya-
lan, asparagas haberlere tevessül
etmiyor. “Bir tane sıdk, bir harman
yalanları yakar. Bir tane hakikat,
bir harman hayalâta müreccahtır.”  

Bu ve benzeri yüzlerce vicdanî
prensibi de esas alan yayıncılığıy-
la herkese örnek, vicdanlara da-
yanak noktası; “Türkiye, İslâm âle-
mi ve dünyanın vicdanıdır!” tanı-
mını hak ediyor! 

Yeni Asya Türkiye, İslâm âlemi ve 
dünyanın vicdanıdır

“Kötü gidişatı biz de
biliyoruz…”

Yerin Kulağı
Ali Ferşadoğlu
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Çocukların ilk muallimi, öğretmeni, ter-
biyecisi annedir. Baba, ondan sonra
gelir. İkisi elele, başbaşa vererek hayırlı

evlâtlar, yeni nesiller yetiştirmeye çalışır.
Allah, hiçbir çocuğu annesiz-babasız bı-

rakmasın. Keza, Allah, hiçbir çocuğa bölün-
müş aileler travmasını yaşatmasın. Öksüz
veya yetim büyüyen çocuklar ile bölünmüş
aile çocuklarını çok zor, çok kahırlı, çok riskli
bir hayat bekliyor. Sahipsiz kalan çocuklar,
suç örgütleri ile günahkâr şebekelerin dai-
ma hedefinde olurlar. 

Cenâb-ı Hak, cümlemizin evlâdını bu za-
manın bilumum fitnesinden, fesadından,
maddî-manevî belâ ve musîbetinden mu-
hafaza eylesin.

*
Asıl konumuz evlât yetiştirmek, çocuk

eğitmek, yeni nesilleri terbiye etmeye çalış-
mak. Bunun için ise, işe anne-baba adayın-
dan başlamak lâzım. Nesil yetiştirmek için,
öncelikli mesele bu olsa gerektir.

Evlilikten asıl maksat ve gaye, neslin de-
vamı içindir. Nesli devam ettirmek için ev-
lenen gençler, hemen çocuk sahibi olmayı
düşünmemeli ve bu meseleyi birinci mad-
de olarak ele almamalı. Evlenen çiftler, ev-
velâ birbirini iyi tanımaya, birbirini keşfet-
meye çalışmalı. 

Sonra, birbiriyle uyumlu-geçimli hale gel-
meleri için vasat-makul bir sürenin geçmesi-
ni beklemeli. Zira, iki ayrı insanın, yani iki ayrı
dünyanın birbiriyle uyumlu-âhenkli hâle gel-
mesi hiç de kolay ve basit bir mesele değildir.
Zaman ister, sabır ister, tahammül ister…

Dolayısıyla, birbiriyle henüz uyumlu hale
gelmeyen ebeveynler, çocuk sahibi olmaya
da henüz hazır değiller demektir. Hazırlıksız
şekilde çocuk sahibi olmaları halinde, aile
içinde belki de ömür boyu bitmeyecek bir
sıkıntının başlaması ihtimalini kuvvetlendi-
rir. Bu ise, hem ebeveynlerin, ama bilhassa
çocukların dünya ve âhiret hayatını tehlike-
ye atar ki, maazallah.

*
Yerinde, zamanında ve uygun şartlar al-

tında çocuk sahibi olan ebeveynler, dünya-
ya yeni bir insanın gelmesine vesile olmak-
la, aynı zamanda büyük ve ağır bir mesuli-
yetin de altına girmiş oluyorlar.

Çocuk terbiyesi süreci-vetiresi, doğduğu
andan itibaren başlar. Hangi yaşta, hangi
eğitimin verilmesi gerektiğini bu konuda
uzman kimseler daha bilir. Onlara mutlaka
danışmalı, yazılarını, kitaplarını dikkatlice
okumalı ve mümkün olduğunca bunları uy-
gulamaya çalışmalı.

Esasen, bizim bu yazı serisi içinde yazacak-
larımızın büyük kısmı, yine uzman kimsele-
rin yazıp söylediklerine dayanıyor. Bir kısmı
da, hayattan ve tecrübelerin imbiğinden sü-
zülerek gelen bilgilere istinad ediyor.

Sizlerin de yardımı ve desteğiyle, inşallah
umumun istifadesine medar olacak kalıcı bil-
gi ve tecrübeleri burada paylaşmaya çalışırız.
Gayret bizden, tesiri Allah’tan.

(Devamı var)

GÖZLEM

Geçim derdinin bir yansıması

Uzun yıllar sömürge altında kalmış Afri-
ka’nın birçok bölgesinde fakirlik, sefillik

had safhada yaşanıyor. Bir evde sadece aile
reisi olan erkeğin çalışması yetmiyor. Nor-
mal bir geçim için, kadının da, hatta çocuk-
ların da çalışması gerekiyor.

Bu sebeple, eli-ayağı tutan ailenin hemen
her ferdi bir iş tutmaya, bir şeyler alıp sat-
maya kendini adeta mecbur hissediyor. Ka-
dınların işi ise, diğerlerinden daha zor. Aynı
anda hem ev işlerini, hem satış işini yapma-
sı gerekiyor. Artık elde, evde, bahçede ne
varsa onu getirip satıyor.

Lâlettayin bir yerde tezgâh kuramayanlar,
satacakları hemen her şeyi başları üstünde
taşıyarak, sabahtan akşama kadar bir o ya-
na, bir bu yana gidip geliyorlar. Allah’tan
alışmışlar bu hayata. Yoksa, hakikaten çekil-
mesi, dayanılması hiç de kolay olmayan bir
yaşayış tarzıdır bu.

Evlât yetiştirme meselemiz (1)

“İ
stediğimiz manada adaletin işlemedi-
ğini, hak ihlâllerinin yaşandığını biz de
biliyoruz… Toplumdaki yozlaşmayı, ah-

laki değerlerin zedelendiğinin de yaşayarak
görüyoruz. Kısaca gidişat hiç de iyi değil..
Ama ne yapalım bu işleri düzeltecek olan bi-
rilerini göremiyoruz” gibi serzenişleri çevre-
mizdeki bir çok insanlardan duyuyoruz. 

Memuru, emeklisi, esnafı işçisi, genci yaşlısı
hemen hemen herkes halinden müşteki, gi-
dişatın hayra âlâmet olmadığını dile getiriyor-
lar. Ama insanları umutsuzluğa sürükleyen
bu tehlikeli gidişata çareyi sorduğunuzda size
kısaca; “Kime rey verelim ki?” deyip işin için-
den çıkıyorlar.

Hem adaletin olmadığını, zamların, hayat
pahalığını zirve yaptığını kısaca gidişatın hiç
de iyi olmadığını dile getirip ağlayacaksın; di-
ğer taraftan da bu kötü gidişata sebep olan
iktidarın bu hata ve kusurlarını görmezden
gelip; “Ne yapalım.. Falanca partiye mi rey ve-
relim” deyip bu ağır hayat yükünü taşımaya
devam edeceksin. Olacak şey mi?

Halbuki; “def’i şer, celb-i nef’a racihtir” yani
şerrin defedilmesi, faydalı olana sahip olmak-
tan daha önemli ve önceliklidir. İçeride ve dı-
şarıda ciddî sıkıntılara sürükleyen bu ucube
sistemden demokratik yollardan kurtarmak
için bir çalışmanın, bir gayretin içine girilse,
her kesim böyle bir gaye ile bir araya gelen
partileri desteklese istenilen netice alınır.

Ayrıca malûm parti başa gelir endişesiyle
yaşanan maddî manevî sıkıntıları sineye çek-
meye razı olup günahlarına ortak olmaya hiç
gerek yok. Çünkü Üstad Bediüzzaman o par-
tinin başa gelemeyeceğini haber veriyor.

Geçmişte nasıl ki o partinin hukuksuz, keyfi
icraatlarına karşı millet “yeter söz milletindir”
diyerek Demokrat Parti’ye verdiği destek ile
malûm partiyi alaşağı ettiyse şimdi de gere-
kirse aynı dersi verir bu millet.

Reylerimizle başa getirdiğimiz parti de da-
hil olmak üzere başa hangi parti gelirse gelsin
vatandaşlar olarak onların millet ve ülke ya-
rarına olan uygulamalarına destek verip teş-
vik edersek, yanlış gördüğümüz ülke menfaa-
tine olmayan keyfi hukuksuz iş ve uygulama-
larına da karşı çıkıp tepkimizi gösterebilirsek
onların milletin rağmına yanlış icraatlarda bu-
lunma şansları olmayacaktır.

Reylerimizle iktidara taşıdığımız partinin
doğru veya yanlış uygulama iş ve icraatlarını
tefrik etmeden, gözü kapalı bir şekilde taraf-
tar çıkıp, alkışlamaya devam ettiğimiz müd-
detçe yirmi yıldır tek başına bizi idare etmek-
te olan mevcut iktidarın sebep olduğu maddî
ve manevî sıkıntılar bitmeyecektir. 

Ve “sıkıntıları, kötü gidişatı biz de biliyoruz…
Ne yapalım yani?... Falanca partiye mi rey ve-
relim… Bir gün işler düzelir..” gibi serzenişlerin
ve şikâyetlerin hiçbir faydası olmayacaktır. 

ElliÜçÜncÜYılHaYırlıOlsun!
eni Asya’nın Risale-i Nur’un naşir-i efkârı olu-
şunun elli üçüncü yılına girdik. Hayırlı olsun.

Vefakâr, sebatkâr ve müstakim okuyu-
cularımıza da teşekkürler, saygılar, sevgiler. Yeni
Asya’yı başta Zübeyir Ağabey ve Sungur Ağa-
bey olmak üzere, Bediüzzaman’ın Talebeleri
kurmuştur. Ve bu güne gelmesinde Mehmet
Kutlular Ağabeyin ve çalışan hemen herkesin
tırnaklarıyla kazıyarak Yeni Asya bayrağını alnı-
nın akıyla taşımasının hakkı ödenemez! Rab-
bim sağ olanlara sıhhat ve afiyet, ahirete göç-
müş olanlara rahmet eylesin. Âmin.   

Risale-i Nur’un mesajının milyonlara ulaştırılma-
sı için her vesileyi yetersiz gören Zübeyir Ağabey,
Galata Köprüsü’nde bizzat İttihad Gazetesi’ni sat-
mış, gençlere cesaret vermiş, örnek olmuştur. 

Bayram Ağabey bir gün ona çıkışıyor: 
“Niye böyle yapıyorsun? Sen gazeteci mi oldun?”  
Zübeyir Ağabey:  
“Haklısın! Ama Üstadı ve Risale-i Nur’u ne ile

tanıtacağız?” diyor.

amElinizdErıza-iilÂHîOlmalı
Neşir hizmetini ihlâs ile, ahiret hesabına, Allah rı-

zası için yapanlar inşallah “amelinizde rıza-i İlâhî
olmalı!” beyanındaki uyarıya ve müjdeye ulaşırlar.
Ve bu düsturun devamındaki şu cümleleri de temel
neşir prensibi sayarlar:

“Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmi-
yeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse
tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten son-
ra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek
talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul
ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette
doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk’ın rıza-
sını esas maksad yapmak gerektir.” 1

Neşir vasıtalarının içinde en derbederi gaze-
tedir. Masrafı çok, getirisi az. Bir de ilcaat-ı zama-
nın beklentilerine cevap vermediniz mi, hemen
hiç hakk-ı hayatınız kalmıyor.  

Ama serdengeçtiler, hakkın beklentilerine cevap
vermeyi, ilcaat-ı zamanın beklentilerine cevap ver-
mekten yeğ tutarlar! Ama satışın düşer, tirajın dü-
şer, hep derbeder kalırsın! Bunu da göze almalısın!

EğErGazEtEOlmazsa..
Eğer gazete olmazsa, Üstadı ve Risale-i Nur’u

ne ile tanıtacağız? Gazete hadiseleri günlük ta-
kip eden ve yorumlayan bir mevkutedir. İmanî
meselelerin tebliğ ve neşri ile beraber; siyasî ve
içtimaî hadiseleri günlük olarak Üstadın pence-
resinden bakmaya ve yorumlamaya ihtiyaç var. 

Eski Said Dönemi fikirlerini ve Üçüncü Said
Dönemi vizyonunu siyaset ve içtimaiyat dilimize
yorumlamaz isek, güncel sosyal hadiselere Üs-
tadın gözlüğü ile bakmaz isek ve bu bakışımızı
kamuoyu ile paylaşmaz isek sorumlu oluruz,
Nurcu olarak görevimizi yapmamış oluruz. Ken-
dimizi ifade etmemiş oluruz. Kamuoyu Nurcuları
yanlış tanır. Bunun vebalini bütün Nurcular ola-
rak, hatta bütün bir millet olarak, hatta bütün bir
ümmet olarak ödemek zorunda kalırız. 

risalE-inurvEinsanlık
Risale-i Nur seksen milyon Türk Milletine açı-

lım yaşatacak… Ve hatta iki milyara yakın İslâm
ümmetine çıkış yolu gösterecek… Ve hatta yedi
milyar insanlık âlemine girdiği medeniyet krizin-
den çıkaracak fikirler, çareler ve çözümler ile sa-
dece milletimizin değil, sadece İslâm ümmetinin
değil, bütün insanlığın umududur. Yeni Asya
böyle bir vizyonla fikirlerini serd eder!    

BEdiÜzzamanvEGazEtE
Bediüzzaman, Eski Said Dönemi’nde hemen

her gazetede –muhalif olsun, muvafık olsun-
makaleler yazardı. Fikirlerini neşretmek için bul-
duğu her zemini kullanırdı. Üçüncü Said Döne-
mi’nde de talebesi Zübeyir Gündüzalp’e gazete-
leri takip ettirirdi. Bizzat kendisi de yanlış anlaşı-
lan meselelerde gazetelerde izahatlar yapardı. 

vazifE-iHaYatımıznEdir?
Nurculuk fikirlerini yayabildiğin her araçla ya-

pılır. İletişim asrındayız. Herkes fikirlerini her
araçla yaymaya gayret ediyor. 

Risale-i Nur gibi kâinatı ilgilendiren bir dâvâ-
nın, kâinat çapında ilânatlarla bütün insanlığa
duyurulması, savunulması ve neşredilmesi ge-
rektiğine inanıyoruz. Yarın kabre girdiğimizde
elimizde bu vasıtalar olmayacak! Bu vasıtalar eli-
mizde iken elimizdeki nuru bütün insanlıkla
paylaşmayı vazife-i hayat biliyoruz. 
Dipnot: 1- Lem’alar, s. 275.

fersadoglu@yeniasya.com.tr

Bedesten
M. Latif Salihoğlu

latif@yeniasya.com.tr @salihoglulatif
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Doğu veya BatıŞükrü Bulut

Süleyman Alıç

Hasan Şen / İzmir

s.bulut@saidnursi.desuleyman.alic@hotmail.com

Z
ülfikâr ve Müslüman kelimeleri yan-
yana gelince, tedaisinden dindarla-
rımız bile ürkebilir, bu zamanda…

Gel gör ki zamanın da bir hükmü var. Yal-
nızca insanları değil, kullana geldikleri ke-
limeleri de değiştiriyor. Ahir zaman müfes-
siri Bediüzzaman ile birçok dini terim gele-
neksel manalarından sıyrılarak, tamamen
farklı giysilerle zamanımızı süslüyorlar. Ahir
zamanın bu değişimini takip edemezsek,
Müslümanlar olarak yeni dünyayı anlaya-
mayız, değil mi?

Değişimin sübjektif olduğunu söyleyebi-
liriz. Bediüzzaman’ın içinde bulunduğu de-
ğişimin Birinci Dünya Savaşı ile başladığını,
yine ondan öğreniyoruz. Devletler ve mil-
letler eski manalarından ayrılıp pakt ve it-
tifaklara doğru yürürlerken, Müslümanla-
rın “CİHAD” anlayışı da yeni sınır ve siper-
lerine çekilecekti. Şeriat kelimesi, kendisine
çok dar gelen eski giysisini bir tarafa bıra-
karak bütün kâinatı kapsayacaktı. İslâm
bütün semavî dinleri arkasına takarak yep-
yeni bir blok oluşturacaktı. Doğru hürriyet
ve demokrasi tanımları berraklık kazana-
rak, bütün azalarıyla münafık istibdadın
karşısına dikileceklerdi. Müsbet fenler de
materyalist felsefenin hegemonyasından
çıkarak, her biri kendi sahalarında yaratıcı-
larını dünyaya ilân edeceklerdi. Güzel sa-
natlar ise; nefsin heva ve arzularının esare-
tinden kurtulup başlar üzerinde, insanları
mutlu etmek üzere raksa kalkacaklardı.
Yüzlerce değişimden birkaç tanesini şu ya-
zımıza almamızın sebebini unutmaya-
lım… Zülfikâr’ın tedaileri…

Bediüzzaman Hz.leri Birinci Dünya Sava-
şı’nın devamı olan İkinci Dünya Savaşı’nın
arefesinde, cihaddaki değişimi anlatırken
”maddî kılıçlar kınına!...” diyor. Yani, İkinci
Dünya Savaşı’nın getirdiği büyük değişi-
min hemen akabinde oluşturduğu Zülfi-
kâr’ın, İmam-ı Ali’nin (ra) elindeki Bedir,
Uhud ve Hayber Zülfikâr’ı olmadığını on
sene öncesinden ihsas edecekti. Hele dâ-
hilde cihad adına maddî kuvvetin asla kul-
lanılamayacağını, mübarek ellerini kelep-
çelere uzattığında veya kır bekçisinin “dı-
şarı çıkmayacaksın!” ihtarına riayet ettiğin-
de hal diliyle de gösterecekti. Ve bütün
mahkemelerinde, yetkililere yazdığı dilek-
çelerinde; altı yüz bini aşan talebelerinin
hiç birisinin bir polisiye vukuatına karışma-
dığını iftihar ile anlatacaktı. Birinci Dünya
Savaşı öncesindeki Said Nursî ile sonraki
Bediüzzaman Said Nursî arasına, cihad me-
todolojisi itibariyle bir çizgi çekecekt

Evet, Üç aylarda Zülfikâr’ın farklı bir
mana kazandığını da hissediyoruz. Ha-
dis-i Şerif ’te Peygamberimiz (asm); Re-
ceb-i şerif Allah’ın, Şaban-ı muazzama
benim ve Ramazan-ı mübarek ise
Kur’ân’ın aylarıdır, diyor. İşte Zülfikâr’da
da bu üç manayı muhtaçlara anlatan üç
bahis… Onuncu Söz, On dokuzuncu
Mektup ve Yirmi Beşinci Söz… Üç aylar-
da tefekküre dalmak isteyenler için bir
de hatimesi var… Peygamberimizin
(asm) ifadesiyle en büyük cihad, kişinin
nefsiyle yaptığıdır. Sonra, Kur’ân’ı, Pey-
gamberimizi (asm) ve ahiretimizi bize
anlatacak Kur’ân’dan derslerle mücehhez
olabilmek için okumaya başlamak… İki
yıllık korona salgınının üzerimize boca
ettiği maddî-manevî miskinliği temizle-
mek üzere “Bismillah!“ diyerek Zülfikârla-
rını kuşananlara ne mutlu.

Farfaracı gazetelerin ve ekranların neş-
rettiği ufunetli havalardan kurtulmanın yo-
lu da, Zülfikâr’ı kuşanmaktan geçmiyor
mu? Onlar savaşı Kiev’de, Filistin’de, Latin
Amerika veya Çin’de göstermek istiyorlar.
Hayır, esas savaşın iman ile küfrün çatıştığı
bütün global cephelerde fikir ile yapıldığı-
nı hakim cereyanlar bize göstermek iste-
miyorlar. Risale-i Nur’un bağlandığı İmam-
ı Ali ve Âl-i Beyti’n ellerindeki Zülfikâr’ın
dünyamızın her yerinde; geceli-gündüzlü
durmaksızın münkirlerin ilhad ve temerrüt
cephelerine darbelerle indiğini gizlemeye
çalışsalar da, hakikat dünyamızın bütün
merkezlerinden işitiliyor ve hatta görünü-
yor. Güneş balçıkla sıvanmaz ki…

M
evcut gidişata bakılarak de-
nilebilir ki; sadece ve sade-
ce Allah’ın rızasını gözete-

rek, dünyevî ve şahsî menfaatleri ar-
ka plana atarak, hak ve hakikatın ha-
tırını hiçbir hatıra feda etmeyerek
yürünen bir yolda sarsılmadan yol
alabilmek iyiden iyiye zorlaşmıştır. 

Yayın hayatında Üstad Bediüzza-
man’ın, yaşayarak ortaya koyduğu iç-
timaî ve siyasî ölçülere göre fikirler
neşreden ve Risale-i Nur’u rehber
edinen Yeni Asya Gazetesi 53. yayın
yılına girerken, aynı anda içinde bu-
lunduğu darboğazdan çıkış için ça-
balıyor.. Bunu yaparken, Nur’un hiz-
met modelinde var olagelen “istiğna”
düsturuna da riayet ediyor, edecektir.

Bu gazeteyle böyle başlandı, böy-
le devam edildi ve hep böyle kalma-
sına çalışmak da hepimizin en bü-
yük derdi olmalıdır. Allah rızasına ve
dâvânın ruhuna aykırı olan menfaat
ve nemalanmalardan daima uzak
durulmuş ve durulmalıdır. İlk çıktı-
ğından bu yana; dünyaya ve ahirete,
iç ve dış hadiselere bu gazetenin
penceresinden bakanlar da bunu
pekâlâ bilirler. 

Gazetemizin çok zor şartlarda yo-
luna devam ettiği günleri de hatırla-
rız. Bilhassa, enlasyon, pahalılık ve
kâğıt fiyatlarının artışı karşısında, ba-
zen son çare olarak sayfa adedini
azalttırdı. 

Hatta 1970’li yılların ilk başlarında,
gazetemiz yanılmıyorsam henüz iki-
üç yaşlarında iken, bir anket yayın-
ladı ki, şıklar arasında sayfa sayısını
6’ya düşürmek de vardı.

O zaman ben Erzurum’da üniver-
site talebesi iken, henüz on dokuz-
yirmi yaşlarında bir delikanlı olarak
çok duygulanmış, duygularımı şiire
dökmüş ve şiiri de gazetemiz say-

falarında görmekliğim tesellibahş
olmuştu. 

Bir okurumuz da, “Niye ben öl-
müşmüyem, Asya’m karalar bağlar”
diye duygulu bir yazı yazmıştı. Başka
bir okurumuz da ihtiyaç fazlası evini
satarak yardım elini uzatmıştı..

Bu inançla yola devam edenlerin
sergilediği bu birlik ruhu, bu yekvü-
cud hareket, bu dâvâya candan
bağlılık, bu el attığı her meseleden
netice almak; din düşmanlığına kar-
şı, tahakküme karşı, ırkçılığa karşı,
müstehcenliğe karşı mücadelede
vurduğu yerden ses getirmek; bazı
çevreleri her zaman ürküttüğünden,
şimşekleri de üzerine çekmiştir.

Üstad Said Nursî Hazretleri,
Kur’ân’a ve Resulullah’a (asm) da-
yandıran fikriyatını 1908’lerden iti-
baren İstanbul’da gazeteler vasıta-
sıyla duyurmaya çalışıyordu, bu mâ-
nadaki gazeteyi de “mürebbi-i efkâr”
olarak tavsif ediyordu.

“Gazetelerdeki makaleleriyle,
Kur’ân’ın kudsî kanun-u esasîsinin
vaz ve tatbikinin millet-i İslâmiyeye
iki cihanın saadetini kazandırıp ha-
kikî kemalât ve terakkiye medar ola-
cağını haykırıyordu.” 1

“Gazetelerde neşrettiğim umum
makalâtımdaki umum hakaikte ni-
hayet derecede musırrım” diyordu. 2

Dört yıl önce, “Bu gazete tam da o
gazetedir” başlıklı makalemizde; yüz
yılı aşkın zaman öncesinde Üstad’ın,
“mürebbi-i efkâr” olarak tarif ettiği
gazetenin bugün Yeni Asya olduğu-
nu işlemeye çalışmıştık. Hatta sayın
Güleçyüz bunu bir scope yayınına
da konu yapmıştı. 

Orada Üstad, hamallara hitabında
şöyle diyordu:

“Sizin kalbinizde bu fikri ekiyorum.
Zira kalbiniz hâli ve bozulmamıştır.

(..) Kulak istemem, kalble dinleyiniz.” 
Devamında; “Bundan maada bi-

zim üç düşmanımız var, bizi mahve-
diyor” dedikten sonra, düşman ola-
rak cahilliği ikinci sıraya koyuyordu.
“İkincisi, cehl.” diyordu. Cahilliğe delil
olarak da; “Bu kırk binde kırk nefer,
mürebbi-i efkârî olan gazeteyi bu
zaman-ı terakkide okuyamaması”nı
gösteriyordu.

Biz de, “ihsan-ı İlâhî tarafından”
omuzumuza konulan kudsî dâvânın
hamalı isek, Üstad’ın hamallara hita-
bını üzerimize alarak kalbimizle ku-
lak verelim. 

Yerinden okuyarak tamamına, bu-
rada ise bu kadarına kalbimizi açalım: 

“Bu kırk binde kırk nefer mürebbî-i
efkâr olan gazeteyi bu zaman-ı te-
rakkide okuyamamasıyla müsbittir”
sözünde “müsbit” olan, hem de Üs-
tadça tesbit edilmiş olan nedir? Ca-
hilliktir! Nasıl yani, bu kudsî dâvânın
hamalları için de mi? Evet! 

Çünkü buradaki cehalet dinî-imanî
mânadaki cehalet değil; Risale-i Nur
hakikatlerinin içtimaî-siyasî hayata
yansımasıyla da okunur-görünür kı-
lınmasıdır ki, ekseriyetin bu alanda
yanlış vaziyet almasından içtimaî
derslerdeki cehlimiz ortaya çıkıyor.
Risale-i Nur’un içtimaî derslerini dik-
katle ve anlayarak okuyup dinleme-
yen, gazetemizi almayan veya alıp da
okumayan bir kardeşimizden, içtimaî
ve siyasî hayata isabetli bakış bekle-
mek beyhudedir. Çünkü onun bu sa-
hada fikrî altyapısı yoktur, fikir egzer-
sizinden mahrumdur.

Üstad, On Dördüncü Şuâ’daki bir
mektubunda şöyle yardım istiyor:

“Ey demir gibi sarsılmaz kardeşle-
rim, bana yardım ediniz. Meselemiz
çok naziktir. Ben sizlere çok güveni-
yordum ki, bütün vazifelerimi şahs-ı

mânevînize bırakmıştım. Siz de, bü-
tün kuvvetinizle benim imdadıma
koşmanız lâzım geliyor.”

Bugün Yeni Asya’nın da, o “sarsıl-
maz kardeşler”den (Üstad’larına ik-
tidaen) yardım istemeye ve “imdadı-
mıza koşunuz” demeye hakkı olsa
gerektir. Sadece kendi adına değil;
Üstad’ın ve Nur’un şahs-ı manevîsi
adına, kendilerini Nur’a ve Üstad’a
hadim olarak görme istidadında
olan herkesten bunu isteme hakkı-
na sahiptir. 

Zira Ahirzaman Peygamberi’nin
(asm) vekili olan Ahirzaman Müced-
didi’yle gösterilen yoldan gayrı yol-
lar belâ ve musîbetleri de beraberin-
de getirir. Maazallah!

Yine başa dönecek olursak..
Tam  da 53. Yılın idraki içinde oldu-

ğumuz bugünlerde darboğazdan
ve sıkıntıların cenderesinden çıkış
yolları aranırken, çare olarak tatbiki-
ne başlanılan 12 sayfadan 8’e inmek,
acı bir ilâcı yutmak zorunda kalmak-
tan başka bir mâna taşımadığı aşi-
kârdır. Bu uygulamanın kısa sürmesi
dileğimizdir, duâmızdır.

Şimdilik biz okurlara düşen çok sa-
de ve basit bir gayrettir. Kâğıt baskı
gazetemize sahip çıkıp, aboneliğin
yanında, yakınımızdaki bayilere her
akşam uğrayarak, kalan gazeteleri
alıp iade ettirmemek.. Ayrıca dünya-
nın neresinde olursak olalım; bir
abonelik ve bir tıklamayla e-gazete-
yi elimizin altındaki altın fırsat olarak
değerlendirmek..

Allah (cc) yardımcımız olsun.
Amin..

Dipnotlar:
1-Tarihçe-i Hayat, s.179
2-Divan-ı Harb-i Örfî, s.50

Zülfikârlarımızı 
kuşandık mı?

Yeni Asya’nın istiğna düsturu
içinde çare arayışları

mikailyaprak@gmail.com

Gün/demlikMikâil Yaprak

Elli iki yıldır
Dünyamızı ediyorlar dar,
Madem ki Allah ve uhra var,
Dokunur onlara da nar,
Yürüdük ve yürüyoruz.

Gelen vursa giden vursa,
Rehberin Risale-i Nur’sa,
Dünya tersine de dönse,
Yürüdük ve yürüyoruz.

Üstadım der “ümitvar olunuz”,
Korkmayın haktır yolunuz,
Sağlamdır kırılmaz kolunuz,
Yürüdük ve yürüyoruz.

Bize, binde bir dediler,
Çokça vebale girdiler.
Sanki saadete erdiler,
Yürüdük ve yürüyoruz.

Mesleğimiz uhuvvet,
Meşrebimiz muhabbet,
Ediyoruz herkesi dâvet,
Yürüdük ve yürüyoruz.

Dikkat eyle ey kardeş,
Yolumuza koyarlar taş,
Bu engelleri azimle aş,
Yürüdük ve yürüyoruz.

Yeni Asya’m bir demet güldür, 
Yâ Rab onu kıyamete kadar güldür,
Koş koca tam ELLİ İKİ YILDIR, 
Yürüdük ve yürüyoruz.

Yeni Asya önünde
hürmetle eğil

Her gün yepyeni bir ışık yeni bir eser
Ab-ı zemzem mi bu veya ma-i kevser

Dikkat et nereden akseder bu nurlu kelâm
Ey naşir-i nur, sana binlerce selâm.

Yüce bir dâvânın güçlü nefesi
Zındıkaya karşı susmayan sesi

Sedd-i Zülkarneyn gibi zulmün önünde
Şaşmayan ölçüsü hakkın yönünde

Tavizsiz bir çizgi ve serapa onur
Tükenmez hazinesi sermayesi nur

Hakikat güneşidir bu hayalat değil
Yeni Asya önünde hürmetle eğil





15
Temmuz rejimine
kadar Türkiye’nin
hukuk rejimini 12
Eylül askerî darbesi
oluşturuyordu… Si-

yasî Parti Yasaları, Seçim Yasası, YÖK dar-
benin demirbaşları olarak hale duruyor. O
temel çerçevenin içinde İller Yasası gibi tek
parti döneminden kalma yasalarda hükmü-
nü icra ediyor…

Ancak 15 Temmuz rejimi 12 Eylül Huku-
ku’nu bile mumla aratır hale geldi. Kapka-

ranlık bir kuyuya düştük. Baskı kararnamele-
riyle toplum nefes alamaz hale geldi. 15 Tem-
muz sonrası AKP kuruluşunda Programına
ne yazdıysa hiç sıkılmadan büyük bir soğuk-
kanlılıkla tam tersini uygulamaya başladı.
Kendini inkârdan hiç gocunmadı da… Din-
darlar ise daha öncelerden iddia ettiklerinin
tam aksine baskıya, yedikçe iştahı açılan yol-
suzluklara, çürümeye ve çöküntüye bigâne
kaldılar. Hatta pek çoğu destekledi. 

Bugün 53 yaşını kutlayan Yeni Asya bu
utanç tablosuna sistematik ve ilkesel karşı çı-
kan çok az adresten biri oldu.  Her hal ve şart-
ta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve öz-
gürlükleri savundu. Antidemokratik ve da-
yatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıktı…

İlk sayfa haberleri bu anlamda Yeni Asya
için bir övünç,15 Temmuz rejimi için bir kara
kimlik belgesidir. Bu duruşu kutluyor, nice
nice yıllara diyorum.

Y
eni Asya Gazetesi Tarım ve
Orman mücadelesine duyar-
lı bir bakış açısıyla bütün teş-
kilâtımızın takdiriyle yoluna
devam etmektedir. 

Dünya coğrafyasında mazluma ses olma
özelliğini yitirmeden, kardeşliğe daha fazla
ihtiyacımız olduğunu her defasında vurgula-
yan değerli bir gazetedir.

Bugün Yeni Asya Gazetesi 53. Yılını kutlu-
yor. Bir ömür nispetinde, kâh çile ile, kâh
mücadele ile geçen 53 yıl... Bir ömre bedel
olan insan ve vicdan değerlerini korumuş,
korumayı sürdürmüştür. 

2021 yılı belki insanlık için acının tavan
yaptığı yıl olarak tarihe geçecek, belki de
2022 yılı bize 2021 yılını arayacaktır.
Çünkü dünyadaki denge savaşlarının
günden güne daha da uç noktalara ilerle-
diğini ne yazık ki görüyoruz. 

Bu sürecin olumsuz yönlerini bir gazete-
de haber niteliğinde okuyabiliriz belki,
ama Yeni Asya haberciliğinde her zaman
bir sulh ve vicdan ehemmiyetine rastlama-
mız mümkündür. 

Bu sebeple değerler yarısında hiçbir za-
man değerini kaybetmeyen, gazeteciliğin
mihenk taşı olan Yeni Asya Gazetemizin
53. Yılını kutlar, nice 53 yıllar dilerim.

PROF. DR
MEHMET ALTAN

(Akademisyen-yazar)

SETTAR ASLAN 
(Öz Orman-İş 

Genel Başkanı)

FARUK BİLDİRİCİ
(Medya Ombudsmanı)

H
akkın âli tutulması adına;
nice cesur görünenlerin sus
pus olduğu, haksızlıklar
karşısında konuşması gere-
kenlerin sustuğu zamanlar-

da... Zamanın söz sultanı Bediüzzaman'ın açtı-
ğı kutlu yolda korkmadan ihlâs ve samimiyetle
Hakkı haykıran, sessizlere ses, mazlum ve mağ-

durlara nefes olan Yeni Asya Gazetesi 53. yaşını
kutluyor.

Kurulduğu günden bugüne konjonktürel
şartlara takılmadan iman hakikatlerinin yılmaz
bekçisi olarak milletimizin ruh ve gönül dünya-
sını inşa etmeye devam etti. Kınayanların kına-
ması onu yolundan ve hakikat yolculuğundan
alıkoymadı. 

Zaman zaman ağır imtihanlar, zorluklar kar-
şısında imkânsızlıklar içinde fedakâr ve cefakâr
bir kadronun tavizsiz kalemleri hakikate ayna
olmaya devam etti. 

Kuruluşundan bugüne yöneten, yazan, çizen,
dağıtan...  Çaycısından temsilcisine emeği geçen
herkesten Rabbim razı olsun. 

Sessizlerin sesi 
kimsesizlerin kimsesi 
Yeni Asya'ya uzun ve bereketli yıllar 
diliyorum.

Ü
lkemizin son zamanlarda hapse-
dildiği kutuplaşma iklimi, kurak-
laşan siyasî ve içtimaî zemin, de-
mokrasinin adeta askıya alınması
ve basın özgürlüğünü her geçen

gün daha fazla kısıtlayan yönetim anlayışı ne yazık
ki hepimizin malûmudur. Karşı karşıya kaldığımız
tüm bu olumsuzluklara ve zorluklara rağmen;  ada-
leti, demokrasiyi, istişare ve uzlaşı kültürünü benim-
seyerek, birlikte yaşama bilincimizi öne çıkaran in-
sanların, yayın organlarının ve grupların olması ise
yarınlara umutla bakabilmemize neden olmaktadır.

Kurulduğu 21 Şubat 1970 tarihinden bugüne;
bizi biz yapan değerlerimizi referans alan, 53 yıldır
her şart altında demokrasi, hukuk ve adaleti savu-
nan, haksızlığa, hukuksuzluğa, demokrasiye aykı-
rı tutum ve davranışlara, korku ve baskı iklimine
karşı mücadele eden ve ilkeli yayın çizgisinden
taviz vermeyen Yeni Asya'nın varlığı, bu ne-
denle çok değerli ve anlamlıdır, bugünlerde kıy-
meti çok daha iyi anlaşılmaktadır.

Bediüzzaman Said Nursî'nin, 'hürriyet, adalet
ve meşveret' olarak çerçevesini çizdiği bir iklime,
bugün ne kadar çok ihtiyacımız olduğu ise orta-
dadır. Yeni Asya'nın, ülkemizin birliğine, huzur
ve kardeşlik iklimine katkı yapacağı, bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da ilkelerinden ta-
viz vermeden, her daim çizgisini muhafaza ede-
rek daha nice yıllar 'gerçekten haber vermeye' de-
vam etmesini temenni ediyorum.

Bugüne kadar Yeni Asya Gazetesi’nin çalış-
malarında emeği olanları rahmetle anıyor, gay-
retle çalışmalarını sürdüren sizlere başarılar di-
liyor; Yeni Asya'nın 53. kuruluş yıl dönümünü
tebrik ediyorum. Selâm ve muhabbetlerimle…

MEHMET ALİ KULAT 
(MAK Danışmanlık 

Yönetim Kurulu Başkanı)

BİROL AYDIN
(Saadet Partisi Parti Sözcüsü)

İman 
hakikatlerinin
yılmaz bekçisi

Y
eni Asya, bir cemaat gazetesi.
Kendine özgü yayın çizgisini ya-
rım asrı aşan bir süredir koru-
yor. Takdir edilmesi gereken asıl

yanı da bu. Gücün karşısında eğilip bükül-
meden, her türlü baskıya rağmen tutarlı bir
çizgide ilerleyebilmek Türkiye koşullarında
hem o kadar kolay değil, hem de o kadar
sık gördüğümüz bir meziyet değil. Üstelik

Yeni Asya, bugünün siyasî iktidarına karşı
basın ve ifade özgürlüğü bayrağına sahip
çıkan bir yayın organı. Bu yüzden cezalar
yağdırılsa, engellemelerle karşılaşsa da ta-
viz vermiyor, dimdik duruyor. Kutluyo-
rum, gücün iktidarına inancın gücüyle
karşı koymanızı, eleştirel yaklaşımınızı teb-
rik ediyorum. 

Nice yıllara Yeni Asya...

Y
ayın hayâtına başladığından beri
düzgün ve istikrarlı haber, yorum,
mündericât ve mizanpaj anlayışın-
dan sapmayan; hak ve hürriyetleri,

hukuk, adâlet ve demokratik anlayışı eğip
bükmeyen; sahip olduğu İslâmî duyarlılığı
farklı şekilde kullanıp çeşitli tefrikalara yol aç-
mayan; toplumun ortak kültür değerlerinin
başında gelen sevgi, yardımlaşma, dayanış-

madan tâviz vermeyen; yönetiminin basîreti,
çalışanlarının, köşe yazarlarının, okurlarının
ciddiyetiyle ve birinci sayfadaki anlamlı kari-
katürleriyle temâyüz eden Yeni Asya’nın bu
mutlu gününü tebrîk ediyor; bundan böyle yi-
ne de daha geniş toplum kesimlerine hitâb et-
me geleneğini başlatarak medya dünyâmıza
birleştiricilikte ve hoşgörürlükte örnek olma-
sını diliyorum. 

Y
eni Asya Gazetesi yayıncılık ha-
yatını yarım asrı aşkın sürdüren
köklü bir medya okuludur. İlke-
lerinden ve basın hayatında ken-

disini konumlandırdığı duruş ve diriliş
noktasından asla taviz vermeyen Yeni Asya
Gazetesi, siyasî tarihimizin en kırılgan an-
larda dahi misyonundan vazgeçmemiş,
baskı ve zorluklara direnmiş hür ve demo-

krat çizgisini titizlikle korumasını bilmiştir.
Türkiye'nin entelektüel birikimine, dü-

şünce ve kültür yaşamına attığı her adım-
da aynı perspektile mühim katkılarda bu-
lunan Yeni Asya Gazetesi’nin 53. yaşını
kutluyor, bugüne kadar emeği geçen tüm
yöneticilerine, çalışanlarına ve de kıymetli
okuyucularına tebrik ve teşekkürlerimi su-
nuyorum.

D
emokrasinin tesisi ve devamlı-
lığı adına vazgeçilmez bir un-
sur olan basın ve medya kuru-
luşları; kamunun sesi ve vicda-

nı olmasının yanı sıra toplum ile devlet
arasında bir bağ oluşturan önemli oluşum-
lardır. Yarım asrı geride bırakarak yayın
hayatına devam eden Yeni Asya Gazetesi;
demokratikleşme, eşitlik ve adalet bağla-
mında üzerine düşen görevi en iyi şekilde

yapan basın kuruluşlarının başında gel-
mektedir. Ülke gündemiyle birlikte Me-
mur-Sen’in kamu görevlileri adına ortaya
koyduğu güçlü mücadeleyi en doğru şekil-
de yansıtan gazetelerimizden olan Yeni As-
ya’ya yeni yayın döneminde başarılar diler,
milletimizin menfaatleri doğrultusunda
sürdürdüğü mücadeleleri için tüm kurucu-
larına, emek verenlerine ve çalışanlarına
ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Her türlü baskıya rağmen tutarlı bir çizgide 

Basın ve ifade özgürlüğü 
bayrağına sahip çıkıp dimdik duruyor

ALİ YALÇIN
(Memur-Sen Genel Başkanı) 

Adalet bağlamında 
üzerine düşen 
görevi en iyi şekilde yapıyor 

GÜRKAN AVCI
(DESAM Başkanı)

Hür ve demokrat 
çizgisini korudu

Y
eni Asya Gazetesi, basın ahlâk ve
ilkelerinden taviz vermeden ya-
rım asırdan fazladır yayın hayatı-
nı sürdürürken; insan haklarına

olan bağlılığıyla da okuyucusunun gözünde
ve gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Anti-
demokratik ve dayatmacı uygulamalara kar-
şı çıkan duruşu ve gazetecilik mesleğine kat-
tığı önemli değerlerle tarafımızca da ilgi ve

alâkaya mazhar olmuş masalarımızda her
zaman yerini almıştır.  

Yeni Asya aynı zamanda emeğin, alın teri-
nin ve kamu görevlilerinin gür ve güçlü sesi
Memur-Sen’i ve haklı mücadelesini takipçi-
lerine her fırsatta aktarmıştır. Önümüzdeki
dönemde de Yeni Asya Gazetesi’ne muvaffa-
kiyetler diler, emek veren ve değer katan tüm
çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederiz.

MEHMET EMİN ESEN
(Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı) Antidemokratik 

ve dayatmacı 
uygulamalara karşı çıkıyor 

Gazeteciliğin 
mihenk taşı

Yeni Asya’nın 
kıymeti bugünlerde
daha iyi anlaşılıyor

PROF. DR. SACİT ADALI
(Anayasa Mahkemesi Eski Üyesi)

İslâmî duyarlılığını farklı 
kullanıp tefrikalara yol açmıyor

’nın Yeni Asya’nın
duruşunu 
kutluyorum
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70’ten bu yana yayın
hayatına devam eden
Yeni Asya; gazetecilik ilke-
lerinden vazgeçmeyerek
demokrasi için Türkiye’ye

önemli katkılar sunmuştur.
Bizim ülkemizde 50 yıllık gazete sayısı bir elin

parmaklarını geçmez. Yeni Asya’nın da 53 yıldır
aynı, çizgisinde bir kırılma, bir sapma olmadan
sürdürebilmesi büyük başarıdır. 

Günümüzde de hakkaniyetli, tarafsız ve
adaletli yayın yapan ve halkın dertlerini dile
getiren yayın organlarının yok denecek kadar
az olduğu bu dönemde bile ilkelerinden vaz-
geçmeden yayın hayatına devam etmekte-
dir.

Medyanın baskı ve tahakküm altına alın-
dığı, farklı seslerin susturulmaya çalışıldığı
böylesi bir dönemde farklı ses olabilmek çok
kıymetlidir. 

Kurulduğu günden beri, devletimizin,
milletimizin, milletin inanç ve değerleri-
nin, millet iradesinin, demokrasinin, hak,
hukuk ve adaletin yanında yer alma gayreti
ile yayın hayatına devam eden, Yeni Asya
Gazetesi’nin, 53. kuruluş yıl dönümünü
kutluyor, daha nice başarılı yayın yılları
diliyorum.

Gazetenize emek veren herkesi, tek-
nik servislerde çalışanlarınızı, muhabir,
yazar ve okurlarınızı sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.

İSMET TOKDEMİR
(CHP Hatay Milletvekili)

Yeni Asya 
hakkaniyetli, 
tarafsız ve 
adaletlidir

Y
eni Asya Gazetesi 21 Şubat
1970 yılında yayın hayatına
başlamıştır. Bugün itibariyle
tam 53. yıl dönümünü idrak
ediyoruz.  Türkiye şartların-

da kesintisiz, kavgasız gürültüsüz bir 53 yıl-
lık yayın hayatını idrak etmek zannedildiği
kadar kolay bir iş değildir.  

Yeni Asya Gazetesi’ni çok daha büyük im-
kân ve sermayelerle kurulmuş gazetelerle
mukayese ettiğimizde bile Yeni Asya Gazete-

mizin çok daha istikrarlı bir çizgi ve başarı ile
yayın hayatına devam ettiğini görüyoruz.  
Bu başarıda en başta üç büyük faktörün rol

oynadığını ifade etmek istiyorum.  
Birincisi, Yeni Asya Gazetesi’nin Bediüzza-

man Said Nursî’nin Kur’ân tefsiri Risale-i Nur
Külliyatı’nı referans alan İslâmî duyarlılığa sahip
bir yayın politikası izlemiş olmasıdır. 

İkincisi, bu amaçla çalışan insanlarımızın bu kut-
lu hedeen aldıkları ahlâk, azim ve şevkle ve canla
başla bu hizmet ifa etmeye çalışıyor olmalarıdır. 

Bir üçüncü nokta olarak da şunu ifade etmek
istiyorum ki yayın hayatında her hal ve şartta
demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlük-
leri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve da-
yatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan bir
duruş ortaya koymuş olmasıdır.  

Yeni Asya Gazetemize ve bu başarıyı müm-
kün kılan cefakâr ve vefakâr dost ve kardeşleri-
mize Cenab-ı Allah’tan nice 53 yıllar daha başa-
rılı bir hizmet ve yayın hayatı diliyorum. 

İLHAN KESİCİ
(CHP İstanbul Milletvekili) 

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU 
(HDP Kocaeli Milletvekili)

Y
eni Asya Gazetesi basınımızın her de-
virdeki demokrasi, hukuk ve insan
hakları alanındaki en nitelikli isimle-
rinden birisidir. İktidarlar değişse de

iktidarlara göre değil bildiği doğrulara göre hare-
ket etmiş olan Yeni Asya Gazetesi’nin kuruluş yıl
dönümünü tebrik ediyorum. 

Yeni Asya Gazetesi çok büyük tirajları olan bir
gazete değil, çok sayfaları olan çok büyük im-
kânları olan bir gazete değil, iktidarlar ile iyi ge-
çinme hevesinde olan gazetecilik dışında başka
işler yapan bir gazete değil. Sırf doğru bildikleri-
ni medyatik anlamda yansıtmaya çalışan, özgün
haber üretmeye çalışan, imkânsızlıklar içinde
onurlu ve cesur bir duruş sergileyen bir gazete. 

Cezaevindeyken Yeni Asya Gazetesi talep
etmiştim, bana mahpuslara verilecek gazete

içerisinde Yeni Asya Gazetesi yok denilmişti.
Bu liste içinde birçok gazete vardı, çoğu ikti-
dara yakın gazeteler. Tek tük de muhalif gaze-
telerdi, ama Yeni Asya Gazetesi muhalif gaze-
teler içine bile girememişti, almamışlardı de-
mek ki Yeni Asya Gazetesi’nin haberlerinden
çıkışlarından halkı aydınlatmasından son de-
rece rahatsızlar. Bunu orada tekrar müşahade
ettim. Aynı zamanda uzun bir süredir 2021
yılının tamamında Yeni Asya Gazetesi’nin
Basın İlân Kurumu’ndan ilân hakkı alama-
masını da biliyorum, hakkının kesildiğini de,
yayınlarından dolayı bunun yapıldığını da
çok iyi biliyorum. Tüm bunlardan dolayı tüm
kamuoyuna Yeni Asya Gazetesi’nin ilkeli, ce-
sur, prensipli, onurlu duruşunun yanında ol-
mamız gerektiğini söylemiş olayım.

21
Şubat 1970'te yayın ha-
yatına atılan Yeni Asya
Gazetesi Üstad Said
Nursî'nin Kur'ân tefsiri
Risale-i Nur Külliyatı’nı

referans alarak Türkiye’de demokrasi müca-
delesine bir nefes olmuştur, bir soluk getir-

miştir. Yeni Asya Gazetemizin 53. kuruluş yıl
dönümünü en içten dileklerimle tebrik edi-
yorum, yayın hayatında başarılar diliyorum.
Türk demokrasisine ve Demokrat harekete
her daim destek olan Yeni Asya Gazetesi’nin
sürekli başarıların devamını diliyorum.  Say-
gı ve sevgilerimi sunuyorum.

Onurlu ve cesur bir duruş sergiliyor

İktidarların değil, 
doğruların gazetesi

N. CİHANGİR İSLAM
(CHP İstanbul Milletvekili)

Risale-i Nur’u referans alarak 

Adalet, hukuk, eşitlik ve 
hakkaniyeti savunuyor

CEMAL ENGİNYURT
(DP Ordu Milletvekili)Demokrasi 

mücadelesine nefes oldu

Doğru bilgiye ulaşmanın zorlaştığı;
farklı seslerin susturulmaya çalışıl-
dığı bir ortamda farklı ses olmayı

başarabilmek, sesi kısılanların sesi olabilmek
her zamankinden çok daha önemlidir.  

Gazetecilik mesleği de toplumun doğru
bilgiye ulaşma hakkını muhafaza ettiği ve
bu bilgiyi sunabildiği ölçüde değerlidir.
Bu itibarla, yayın hayatına atıldığı 21 Şu-

bat 1970 tarihinden bu-
güne çizgisini muhafaza
etmeyi başaran ve önemli
çalışmalara imza atan Yeni Asya Gazete-
si'ni yayın hayatının 53. kuruluş yıl dönü-
mü vesilesiyle tebrik ederim.  

Hayırlı çalışmalarda emeği geçen Yeni Asya
ailesinin bütün fertlerine en kalbi duygula-
rımla teşekkür ederim. 

ABDULKADİR KARADUMAN
(SP Konya Milletvekili)

Sesi kısılanların sesi 
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D
emokratik bir toplumda
bağımsız ve eleştirel ba-
sın, demokrasinin temel
taşlarından ve güvence-
lerindendir. Bugün ül-

kemizde ne yazık ki farklı seslere taham-
mül azalmış, otoriter rejimlerin en fazla çe-
kindiği konuların başında gelen basın öz-
gürlüğü ise sekteye uğratılmıştır, basının bü-
yük bir bölümü adeta tekelleştirilmiştir. 

Bunun yanı sıra içinden geçtiğimiz süreç-
te, Türkiye’miz hukuk devleti iddiasından
çok uzaklaşmıştır. 2021 Dünya Basın Öz-
gürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında ülke-
mizin 153. sırada olması bu durumun bir
sonucudur. 

Basın özgürlüğünün alanının daraltıldık-
ça, özgür basına olan ihtiyacımızın arttığı bu
atmosferde, ‘Gerçekten haber verir’ anlayı-
şıyla 21 Şubat 1970’de yayın hayatına başla-
yan Yeni Asya Gazetesi’nin bugün zor şartla-
ra rağmen ortaya koyduğu eleştirel gazeteci-
lik misyonu ve duruşunu çok kıymetli bul-
duğumu ifade etmek isterim. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yeni Asya Ga-
zetesi’nin 53. kuruluş yıl dönümünü tebrik
ediyor, gazetenizin “Gerçekten haber ver-
meye” devam edeceği nice yıllar görmeyi ar-
zu ediyorum.

MUSTAFA YENEROĞLU
(DEVA Partisi Hukuk ve 

Adalet Politikaları Başkanı)

21
Şubat 1970'te yayın ha-
yatına atılan Yeni Asya,
53. Yıl dönümüne er-
mesinden dolayı kutlu-
yorum. Basın  kamuoyu-

nu farklı konularda bilgilendiren, haberdar
eden Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Gaze-
telerde farklı görüşleri sayfalarında yer verme-
leri de olağandır, ancak demokrasiyi, hukuk ve
adaleti, hak ve özgürlükleri savunan bir yak-
laşım basının genel yaklaşımı olmalıdır. Ay-
rıştırmadan ötekileştirmeden, kendisi gibi
düşünmeyenin de kendisini ifade etme
hakkının varlığı yok saymadan yayın ya-
pabilmek, her kesimle iletişim sağlamak
önemli bir duruştur.

Ülkemizde yaşanan ekonomik buh-
randa basının çoklu sorunlarla ayakta
kalmaya çalıştığı zor bir süreçte yaşanı-
yor. İktidar yanlısı yayın yapmayan tüm
basın yayın organları büyük bir baskı al-
tında yayınlarına devam ediyor. Tüm en-
gellemelere rağmen televizyon ve gazete-
lerde tarafsız, özgür yayın yapabilen sı-
nırlı basın kuruluşu var. Halkın doğru
haber alması için mücadele ediyorlar.
Bu düşüncelerle 21 Şubat'ta  53. kuru-
luş yıldönümünüzü ve Gazetede her
kademede görev yapanlar kutluyo-
rum.

ÖMER FETHİ GÜRER
(CHP Niğde Milletvekili)

Yeni Asya’nın 
başarısındaki 
üç faktör 

Yeni Asya’nın 
zor şartlardaki
duruşu çok 
kıymetli

Tarafsız, 
özgür yayın 
yapabilen sınırlı
basın kuruluşu var

“M
eşreben ve fikren, müsavat-ı
hukuk mesleğini kabul eden-
lerden”, “adalet-i tâmme le-
hinde, zulüm ve tagallübün,

tahakküm ve istibdadın aleyhinde” olan ve siyasî ta-
rihimizin en karmaşık dönemi Meşrûtiyet yılların-
da da bu tavrını sahih biçimde ortaya koyan büyük
müfessir, kelâmcı, filozof ve âlim Said Nursî'nin Ri-
sale-i Nur Külliyatı’nı referans alarak adalet, hukuk,
eşitlik ve hakkaniyeti savunagelen Yeni Asya Gaze-
tesi’nin 53. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim.

Türkiye'de dindar ve muhafazakâr kesim sadece
siyasî olarak değil, aynı zamanda entelektüel ve ah-
lakî olarak da derin bir krizdedir. Bunun temel se-
bebi de iktidarla imtihanın büyük ölçüde kaybedil-
miş olmasıdır. İktidar nehrinden geçerken tüm
uyarılara rağmen aksırıncaya tıksırıncaya kadar içi-
len su, bedeni de ruhu da zehirledi. Talut'un ordusu
gibi takatten düştüler. Türkiye'ye de, dünyaya da, in-
sanlığa da söyleyecek sözleri yoktur artık.

Türkiye’de muhafazakârlığın kendi din dünyasını
inşa ederken geriye doğru gidebildiği en son nokta
saltanat yönetimlerinin din anlayışıdır. Hz. Pey-
gamber’in (asm) Medine’sini bu nedenle kavraya-
mıyor, bilgi hiyerarşisinde Medine’nin en üst basa-
makta yer aldığını anlayamıyorlar. Kendi bilgi ye-
tersizlikleri içinde bakabildikleri yer saltanat kültü-
rünün fıkhı olunca da Müslüman oligarsişisini ga-

yet normal ve doğal görebiliyorlar.
Kurumsal istişareye ve Meclisin siyasal sistemin

kalbi olmasına muhafazakârın ilgisizliği bu kültü-
rün ürünüdür. Adını saltanat hevesi koymasa da
gizlediği ajandayı meşvereti budamaya çalışmasın-
dan anlayabiliyoruz. Fakat devlet ve milletin bekası
istişarede, temsilî Mecliste ve sistematik meşverette-
dir. Üstad bunu veciz biçimde ifade etmişti: “Kalb-i
millet hükmünde olan meclis-i meb’usan ve fikr-i
ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf ve
kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet-i
eâr o devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir.”
(Divan-ı Harb-i Örfi, s. 85)

Zalimlerin istibdad kurup dindarlara ve başkala-
rına zulmetmiş olması dindarlara aynı şeyi yapma
hakkı vermez, böyle bir rövanşı asla meşrûlaştır-
maz. Her halükârda doğruyu yaparak beşeriyete
“usvetu’l-hasene”, yani en güzel örnek olmak zo-
rundayız. Hukuk devleti, cumhuriyet ve demokrasi
şiarımız olmalıdır. Çünkü “Cumhuriyet ki, adalet
ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibaret-
tir. (...) Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi
olunmuş olur.” (Beyanat ve Tenvirler, s. 44).

Yeni Asya Gazetesi’nin bundan sonraki ömründe
de bu fikir ve dâvânın mecrası olacağından kuşku-
muz yoktur. Yöneticileri ve çalışanlarıyla Yeni Asya
camiasını muhabbetle selâmlıyor, sağlık ve başarılar
diliyorum.


