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15 TEMMUZ KALKIŞMASI
Kalkışmayı lânetlerken

C

umhuriyet ve demokrasi
tarihimizdeki
bütün
darbe, müdahale ve
darbe teşebbüsleri gibi,
15 Temmuz gecesi irtikâb edilen
kanlı kalkışmayı da lânetliyoruz.
Bu talihsiz olayı önlemeye çalışırken şehit düşen güvenlik gücü
mensuplarımıza ve darbecilerin
saldırılarında can veren masum insanlarımıza Allah’tan rahmet niyaz
ediyor, ailelerine ve milletimize
sabır diliyoruz.
Tesellîmiz, bu ayaklanma girişiminin, milletimizin kararlı duruşu ile
akamete uğratılmış olmasıdır.
Bu kez darbeye geçit vermeyen
halkımıza takdir, tebrik ve teşekkürlerimizi sunarken, “Haklı tepkiye

Kanlı kalkışmanın sorumluları, Meclis araştırmasıyla ortaya çıkacak sonuçlar da dikkate
alınarak hukuk çerçevesinde hesaba çekilmeli
ve ibret-i müessire teşkil edecek yaptırımlarla
cezalandırılmalıdır. Ancak bu hesaplaşma yapılırken suç ve cezanın
şahsîliği ilkesi hassasiyetle gözetilmeli, toptancı ve genelleyici, kurunun yanında yaşı da
yakacak yaklaşımlardan
sakınılmalıdır.

linç provokasyonlarının gölgesi düşürülmemeli ve buna asla fırsat verilmemeli” diyor, yaşanan kritik
süreçte bu hususa âzamî dikkat ve
hassasiyet gösterilmesi çağrısında
bulunuyoruz.
Meclis içi ve dışındaki bütün partilerin darbe girişimine karşı ortak
bir duruşta birleşmelerini de memnuniyetle karşılıyoruz.
Bu adımın devamı olarak, isyancıların alçakça bombalama cür’etinde
bulunduğu TBMM’nin, olayı bütün
safahatı ve boyutlarıyla araştırıp aydınlatmasını bekliyoruz.
Kanlı kalkışmanın sorumluları,
Meclis araştırmasıyla ortaya çıkacak
sonuçlar da dikkate alınarak hukuk
çerçevesinde hesaba çekilmeli ve
ibret-i müessire teşkil edecek yaptırımlarla cezalandırılmalıdır.
Ancak bu hesaplaşma yapılırken suç
ve cezanın şahsîliği ilkesi hassasiyetle
gözetilmeli, toptancı ve genelleyici,
kurunun yanında yaşı da yakacak
yaklaşımlardan sakınılmalıdır.
Hedefi demokrasi ve hukuku ortadan kaldırmak olan darbelerle mücadelenin bu değerlere daha fazla
sahip çıkarak, “daha çok demokrasi
ve hukuk” anlayışına dayanan kararlı uygulamalarla başarılı olabileceği unutulmamalıdır.
15 Temmuz olayı, demokrasimizin darbeler karşısındaki kırılgan
yapısının hâlâ devam ettiğini bir kez
daha göstermiştir.
Bu zaafiyeti âcilen ortadan kaldırmak ve demokrasimizi sağlam güvencelere bağlayacak bir sistemi
kurup tahkim etmek, öncelikli gün-

demimiz olmalıdır.
Son kalkışmaya karşı toplum olarak ortaya koyduğumuz ortak tavır
ve dayanışma böyle bir tahkimat
için de tarihî bir fırsattır; ziyan edilmemelidir.
Olay aynı zamanda, bir cemaat
özelinde yürütülen “devlette kadrolaşma” yaklaşımının ne tür fitnelerde kullanılabildiğinin de ibretli
bir örneğidir.
Manevî hizmetler için var olan cemaatlerin bundan çıkarması gereken
en önemli ders, kendilerini ister istemez siyaset ve iktidar çekişmelerinin
tarafı ve sonuçta mağduru konumuna
getiren tavır ve yaklaşımları terk edip,
derhal aslî hizmetlerine dönmeleri
gereğidir.
19 Temmuz 2016

15 Temmuz gecesi irtikâb
edilen kanlı kalkışmayı lânetliyoruz. Bu kez darbeye
geçit vermeyen halkımıza
takdir, tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Meclis içi
ve dışındaki bütün partilerin darbe girişimine karşı
ortak bir duruşta birleşmelerini de memnuniyetle
karşılıyoruz.
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Oluşan puslu ortamda
Yeni Asya’ya darbe destekçiliği
bühtanında bulunan müerilerin
aşağılık iiralarını kendilerine
aynen iade ediyor; 47 yıllık yayın
hayatı boyunca ağır bedeller ödeyerek
darbelerle çoğu zaman tek başına
mücadele eden Yeni Asya’nın kırıksız
ve tavizsiz demokrat duruş ve
çizgisini, bu tür tezvirata en
susturucu cevap olarak
kamuoyuna tekrar
hatırlatıyoruz.
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Normalleşme için

K

alkışma sonrasındaki süreç ve
tekrar normale dönülmesine
ilişkin tesbit, kanaat ve teklilerimiz:
Öncelikle, kalkışmaya karşı toplumda ve
siyasette sergilenen ortak tavrı demokrasimizin geleceği açısından ümit verici bir
durum olarak görüyor, bu tavrın müsbet
yöntem ve yaklaşımlarla gelişerek devamını
diliyoruz.
Meclisteki dört partinin darbe karşıtı bildiriye imza atmasından sonra, CHP tarafından organize edilen ve diğer partilerin de
katılımıyla gerçekleşen Taksim mitingindeki deklarasyonda verilen isabetli ve kapsayıcı mesajlar ve ardından 15 Temmuz’u
araştırmak üzere yine dört partinin mutabakatıyla bir Meclis komisyonu kurulmasına karar verilmesi, uzlaşı siyasetinin
ipuçlarını vermesi açısından memnuniyet
vericidir.
Bu mutabakatlarda sergilenen tablo, ülkemizin kalkışmayla girdiği gerilim ortamından çıkarak normalleşmesi açısından da
büyük önem arz etmektedir.
Buna mukabil, kalkışma sonrası ilan edilen OHAL kararı, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin askıya alınması, çıkarılan
KHK’lar ve bütün kamu kurumlarıyla özel
sektör kesimlerinde hız verilen tasfiye operasyonları, görevden uzaklaştırmalar, gözaltı ve tutuklamalar, söz konusu olumlu
gelişmelerle doğan ümitlere gölge düşürme
riskini gündeme getiriyor.
Süreç her hal ve şartta adalet ve hakkaniyet prensipleri çerçevesinde yürütülmelidir.
Demokratik hukuk devletine kast eden
bir kalkışmanın fail ve sorumluları elbette
ki hukuk prensipleri içinde hesaba çekilmeli
ve haklarında gereken hukukî yaptırımlar
uygulanmalıdır.
Bu haklı hesaplaşmanın “cadı avı”na dönüşmesine ise fırsat verilmemelidir.
Bunun için, “masumiyet karinesi” olarak
ifade edilen “Suçluluğu hükmen sabit olun-

caya kadar kimse suçlu sayılamaz” ilkesiyle,
suç ve cezanın şahsîliği prensibi olarak bilinen ve Bediüzzaman’ın “Birinin hatasıyla
başkası mes’ul olmaz” şeklinde dile getirdiği
Kur’anî prensibe tekabül eden “Ceza sorumluluğu şahsîdir” esası, bilhassa içinden
geçtiğimiz kritik süreçte çok daha farklı ve
olağanüstü bir duyarlılıkla gözetilmeli, toplumsal barışa zarar verecek, nifaka ve iiraka yol açacak tavır, söylem ve
uygulamalardan kaçınılmalıdır.
Darbecilerle hesaplaşma gerekçesiyle yürütülen operasyonlarda toptancı ve genelleyici suçlamalardan dikkat ve hassasiyetle
kaçınılmalı, darbeyle ve darbecilikle hiç ilgisi olmayan masum insanların mağduriyetine yol açacak yanlışlıklar yapılmasına
meydan verilmemelidir.
Darbe tehditlerini kesin ve kalıcı şekilde
ortadan kaldırıp bertaraf edecek en güçlü
ve muhkem tedbirin, yürürlükteki darbe
anayasası ve mevzuatının yerine AB normlarında ifadesini bulan çağdaş kriterlere
uygun yeni bir anayasal ve yasal çerçeveyi
ikame etmek olduğu unutulmamalı ve
bunun gerekleri bir an önce hayata geçirilmelidir.
Demokrasi ve hukuk, normalleşmenin
de, birlik ve bütünlüğümüzü korumanın da
en sağlam güvencesidir.
29 Temmuz 2016

Demokrasi ve hukuk, normalleşmenin de, birlik ve
bütünlüğümüzü korumanın
da en sağlam güvencesidir.
Darbecilerden elbette hesap
sorulmalı, ancak süreç her
hal ve şartta adalet ve hakkaniyet prensipleri çerçevesinde yürütülmelidir.
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‘ETÖ’den ‘FETÖ’ye

KP’nin “Cumhuriyet tarihinde ilk kez darbecilerle
hesaplaşılıyor” söylemleriyle arka çıktığı Ergenekon
operasyonları devam ederken revaçtaki
tekerleme ETÖ kısaltması ile ifade edilen Ergenekon Terör Örgütüydü.
Ama dâvâya bakan mahkeme altı ay
sonra “Henüz delillerle ispatlanmış bir
durum yok” diyerek, “terör örgütü”
ifadesinin kullanılmaması yönünde
karar verdi ve bunu yazıyla resmî kurumlara bildirdi.
Nihaî aşamada da dâvâ kapandı. Bazılarının mahkûmiyetleri kesinleşen sanıkların tamamı bırakıldı ve beraat etti.
Şimdi benzer bir süreç, Ergenekon’un rövanşı niteliğinde ve ters
yönde işliyor.
“ETÖ”nün yerini “FETÖ” aldı ve evvelce Ergenekon’a atfedilen kimi suç
ve cinayetler dahil, her türlü kumpas
ve karanlık iş, önce “paralel,” sonra
“Fethullahçı Terör Örgütü” adı verilen
yapıya yıkılıyor.
Kemalistler dahil, farklı grupların
katılımıyla yapıldığı ifade edilen 15
Temmuz kalkışması da münhasıran
“FETÖ”nün işi olarak lanse edilirken,
buna yönelik, her koldan, benzeri görülmemiş bir beyin yıkama ve algı
operasyonu yürütülüyor.
Herkesi “15 Temmuz FETÖ’nün işi”
demeye zorlayan bir atmosfer oluşturuldu.
Erdoğan’ın o geceki ilk beyanında
“paralel”i işaret etmesi, diğer yetkililerin aynı yöndeki sözleri, darbecilerden
birinin Org. Akar’ı Gülen’le görüştürmekten söz ettiği haberleri, Genelkurmay açıklamalarında isyanın
“FETÖ”ye mal edilmesi, bazı darbecilere atfen medyaya servis edilen ifadelerde cemaat bağlantılarının dile
getirilmesi (darbecilikle suçlananlardan, cemaat bağlantısını reddeden çok
sayıda kişinin mevcudiyetine de dikkat!), bir tanktan “paralelci” polisin çıkması, bazı isyancıların üzerinde Gülen

imzalı duâların bulunması, “okunmuş”
1 dolarlar... algı operasyonunda öne çıkarılan “kanıt”lardan bir kısmı.
Gülen’in yıllardır devlette kadrolaşmayı teşvik etmesi ve AKP’nin de 11 yıl
boyunca buna imkân veren politikaları
sonucu, TSK dahil birçok kurumda
cemaat bağlantılı kadroların etkin
hale gelmiş olması, bilinen ve kabul

edilen bir vakıa.
Gülen hareketinin organizasyon yapısıyla ilgili olarak istihbarat birimlerince hazırlanıp
medyaya verilen raporlardaki şemalar ve isimlendirmeler de biliniyor.
Bir şekilde Gülen hareketiyle bağlantılı bazı kişilerin 15 Temmuz fitnesine alet edilip kullanıldığını
gösteren hayli güçlü ipucu, karine ve
işaretler söz konusu.
Ancak bütün bunlar “FETÖ” adı verilen silâhlı bir terör örgütünün varlığını
ve 15 Temmuz’u münhasıran onun organize ettiğini ispatlamak için yeterli
mi? Birinci sorumlu olarak ısrarla
Gülen’e işaret eden Erdoğan bile bir “üst
akıl” organizasyonunu vurguluyorken...
Ortaya atılan iddialar için başlatılan
soruşturmalarda elde edilen bilgi,
belge, ipucu, ifade, itiraf ve şahitliklere
dayalı iddianameler hazırlanıyor ve
mahkemelere sunuluyor. Bundan
sonra, bu iddiaları ve dayandırıldıkları
delilleri değerlendirerek karar verecek
tek merci, bağımsız ve tarafsız mahkemedir. Gösterilen delillerin hukukî geçerliliğe sahip olup olmadığının
takdiri de mahkemeye aittir.
Makamı ve konumu ne olursa olsun,
hiç kimse ve kurum, kendisini yargının yerine koyarak hüküm veremez.
Bunu ifade etmek bir Gülen savunması değil; hukukun en temel prensiplerinden birinin hatırlatılmasıdır.
11 Ağustos 2016

Bir zamanların Ergenekon
Terör Örgütü ismiyle nitelendirilen
“ETÖ”nün yerini bugün
“FETÖ” aldı ve evvelce
Ergenekon’a atfedilen kimi suç
ve cinayetler dahil, her türlü
kumpas ve karanlık iş, önce
“paralel,” sonra “Fethullahçı
Terör Örgütü” adı
verilen yapıya yıkılıyor.
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“FETÖ” meselesi

M

enfur ve meş’um 15 Temmuz kalkışmasının üzerindeki sis perdesinin
ne kadar kalın olduğu ve işin arkaplanında çok karanlık noktalar bulunduğunu vurgulayan uzmanların “Suçlu ve hain
gösterilenler masum, masum ve kahraman gösterilenler suçlu ve hain olabilir” uyarısının haklılığı,
gelişmelerle de teyid ediliyor.
Biz Yeni Asya olarak bu olaya ve sonrasındaki sürece yaklaşımımızı, hak, hukuk, adalet ve vicdan
esaslarına dayanan temkinli bir hassasiyet içinde
ifade edegeldik.
Hedef olduğumuz çok yönlü ağır baskı, saldırı ve
tehditlere rağmen aynı tavrı şimdi de koruyoruz ve
sürdürme kararlılığındayız.
Ancak darbe girişiminden münhasıran “FETÖ”
adı verilen “örgüt”ün sorumlu tutulduğu, Anayasa
Mahkemesinin bile bu örgüte mensubiyetle suçlanıp ihraç ve tevkif edilen iki üyesiyle ilgili kararında
konuya ilişkin MGK kararlarını referans gösterdiği
ve AYM Başkanının da sonraki bir beyanında
“FETÖ”yü telaﬀuz ettiği bir ortamdayız.
Hukukun üstünlüğü ilkesi açısından son derece
sıkıntılı ve vahim bir tabloya işaret eden bu durum,
ülkenin çok anormal bir süreçten geçmekte olduğunun da ifadesi.
Böyle bir ortamda “FETÖ” ve 15 Temmuz’daki
rolü konusundaki nihaî kararı bağımsız ve tarafsız
mahkemenin vermesi gerektiği kanaatimizi bir kez
daha tekrarlarken, Gülen’in iktidar başta olmak
üzere hemen her kesim tarafından el üstünde tu-

tulduğu dönemlerde dahi, onun devlette
ve bilhassa kritik kurumlarda kadrolaşma
noktasında takip ettiği ve bizim öteden beri
karşı çıkıp eleştirdiğimiz stratejinin, 15 Temmuz’da böyle bir fitneye alet edildiğini defaatle
vurguladığımızı da hatırlatmak isteriz.
“FETÖ”-15 Temmuz bağlantısına ilişkin iddiaların ne kadarı gerçektir, şu aşamada bilmiyoruz.
Kimsenin de bildiği kanaatinde değiliz.
Ama böyle bir fitneye çanak tutulup alet olunması dahi büyük bir vebal ve sorumluluktur.
Gülen’in ve irtibatlı olduğu söylenen bazı kişilerin
bu fitnede aktif rol üstlendiği iddialarının gerçek
olması durumunda, bu vebal ve sorumluluk katlanarak artar.
Biz Gülen’in Yeni Asya’dan yolunu ayırdığı 1974’ten bu yana
yaşanan süreçte olduğu gibi son
gelişmeler karşısındaki tavrımızla
da bu vebale asla rıza göstermeyiz ve
geçit vermeyiz.
Bunun yanında, darbe hesaplaşması
adı altında yürütülen, aksi yöndeki bütün
taahhütlere rağmen cadı avına dönüştürülen, kurunun yanında yaşı da yakan ve yol
açtığı yeni mağduriyetlerle toplumun geniş
kesimlerine yeni travmalar yaşatan tasfiye operasyonlarına hukuk, adalet ve vicdan temelindeki itirazımızı da bir kez daha tarih ve
millet önünde kayda geçiriyoruz.
18 Ağustos 2016

Biz Yeni Asya olarak 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki sürece yaklaşımımızı, hak, hukuk, adalet ve vicdan esaslarına dayanan temkinli bir hassasiyet içinde ifade edegeldik. “FETÖ”-15 Temmuz bağlantısına ilişkin iddiaların ne kadarı gerçektir, şu aşamada bilmiyoruz. Kimsenin de bildiği kanaatinde değiliz. Ama böyle bir ﬁtneye çanak tutulup alet olunması dahi büyük bir vebal ve sorumluluktur. Gülen’in ve irtibatlı olduğu söylenen bazı kişilerin bu ﬁtnede aktif rol üstlendiği iddialarının gerçek olması durumunda,
bu vebal ve sorumluluk katlanarak artar. Biz Gülen’in Yeni Asya’dan yolunu
ayırdığı 1974’ten bu yana yaşanan süreçte olduğu gibi son gelişmeler karşısındaki tavrımızla da bu vebale asla rıza göstermeyiz ve geçit vermeyiz.
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İKTİDAR-CEMAAT GERİLİMİNDE
YENİ ASYA'NIN TAVRI
Hak, adalet ve vicdan ekseninde
itidal ve sağduyuya dâvet

S

iyaset tarihimizde derin izler
bırakacak hadiselerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.
“Asya’nın bahtının miahı meşveret ve şûrâdır” ilkesiyle yola çıkan,
sosyal ve siyasî olayları, gündemi sarsan gelişmeleri Risale-i Nur penceresinden değerlendirmeyi şiar edinen
Yeni Asya, her konuyu olduğu gibi, son
tartışmaları da Risale-i Nur ölçüleriyle
yorumlama çabasındadır.
Bu açıklama, iktidar partisi ile bir
“cemaat” arasında yaşanan tartışmada
ortaya çıkan tablo ve bu konuda özellikle “Nurcu” kimliğini öne çıkararak,
dahası risalelerden referanslar vererek
yapılan fikir beyanlarının, “çekişen taralardan birine destek” şeklinde sunulması üzerine zihinlerde oluşan
soru işaretlerine cevap verme ihtiyacından doğmuştur.
Yeni Asya’nın tavrı için kimi çevrelerde “Cemaatin yanında saf tuttu” yorumları yapılırken, Nur cemaatinin
temayüz etmiş bazı şahsiyetleri tarafından önce münferit olarak, sonra “Bediüzzaman’ın hayattaki talebeleri” imzasıyla
yapılan ortak açıklamaların da “hükümete destek” yorumlarına konu edilmesi, daha önce de defaatle deklare
ettiğimiz hususların bir kez daha dile getirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır.
Herşeyden önce, Üstadın hayattaki
talebeleri olan muhterem ağabeylerimiz adına yapılan açıklamada Risale-i
Nur’dan aktarılan pasajlarda vurgulandığı gibi,
Risale-i Nur hiçbir şeye âlet ve rıza-

yı İlâhiyeden başka hiçbir maksada vesile olamaz ve “doğrudan doğruya herşeyden evvel iman hakikatlerini ders
verme”yi esas alır.
“Risale-i Nur hizmetinin gaye ve
mahiyeti münhasıran iman hizmetinden ibaret olduğundan, onun dışındaki faaliyetlerden ve tarafgirlik
mânâsına gelebilecek her türlü davranıştan şiddetle kaçınmak gerekir.”
Yeni Asya olarak biz de duruşumuzu
bu esaslar çerçevesinde kurullarımızın istişareleriyle tayin ve tesbit gayretindeyiz.
Bu meyanda “siyasî tarafgirliklerden
uzak durup bu iman ve Kur’ân hizmetine hiçbir siyasî tarafgirlik gölgesinin
düşmemesi için azamî itina göstermek” gereğinin, “seçilmiş meşrû hükümeti muhafaza etme” gerekçesiyle dahi
olsa, iktidar lehine bir tarafgirliğe de
müsaade etmediği kanaatindeyiz.
Hele işbaşındaki iktidarın hukuk
devleti ve demokrasi prensiplerini zorlayan tasarruf ve müdahaleleri ortadayken...
Keza, ağabeylerimiz adına yapılan
açıklamada “Cemaat adına siyasî faaliyette bulunmak, siyasî partilerle pazarlıklar içine girmek, devlet içinde
kadrolaşmak, iktidara ortak olmaya
çalışmak gibi faaliyetlerin tamamı Risale-i Nur’un iman ve Kur’ân hizmetiyle tam bir tezat teşkil etmektedir”
cümlesiyle vurgulanan hususu bizim
de öteden beri seslendirdiğimiz bir kanaatin ifadesi ve teyidi olarak yürekten
paylaşırken, aynı hassasiyetin, Risale-i
Nur’da reddedilen “din adına siyaset”

iddiasından vazgeçtiklerini iddia ettikleri halde halen aynı çizgide yürüdüklerini gördüğümüz iktidar kadrolarının
yanlışlarına karşı da gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Sonuç olarak, Yeni Asya’nın,
Üstad Bediüzzaman Hazretleri tarafından “Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir
hatıra feda edilmez” şeklinde dile getirdiği prensibe dayanan duruşu, çekişme halindeki iki taraan birini
seçmek değil, hak, hakikat ve doğrudan yana olmak gayretinin ifadesidir.
Yeni Asya, Risale-i Nur’dan aldığı
dersle adalet terazisinde hakkın tarafında olmayı varlık gayesi olarak bilmekte; en çok pusuda bekleyen fitne
odaklarının işine yarayacak kıyasıya bir çatışma
içindeki tarafları, her iki cenahın tabanını
ortak inanç ve değerleri paylaşan insanların oluşturduğu
gerçeğini de dikkate
alarak, hak, adalet, vicdan ve şeat prensipleri
ekseninde itidal, sükûnet
ve sağduyuya çağırmaktadır.
Bu çağrıların işaret ettiği
genel yaklaşımımız ve talebimiz hak, adalet, vicdan ve fazilete yaslanan demokratik hukuk
devletinin gereklerinin âcilen yerine getirilmesidir.
6 Ocak 2014

+

+
hiçbir çatışma ve
gerilimin tarafı değildir

Y

eni Asya, yayın hayatına başladığı 1970 yılından beri tarihimizin,
ecdadımızın,
milletimizin
değerlerine
bağlı, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında son derece net ve kararlı bir yayın organı olarak bu çizgisini
devam ettirmektedir.
Yeni Asya, bugüne kadar hiçbir çatışma
ve gerilimin tarafı olmamıştır ve bundan
sonra da olmayacaktır. Son yıllarda meydana gelen olaylarda da bu tutumunu
sürdürmektedir. Hakkın hatırını âli tutarak, doğrunun, hakkın ve haklının yanında yer almaktadır. Hiçbir grup ve
tarala maddî-manevî herhangi bir menfaat ilişkisi ve irtibatı yoktur. Manevî
değer ve inançları paylaşan insanların,
kurum ve kuruluşların; hak, adalet, vicdan ve şeat prensipleri ekseninde itidal,
sükûnet ve sağduyu ile fikir zemininde
meselelerini çözmelerini, şer odaklarına
alet olmamalarını tavsiye etmektedir.
Yeni Asya, Üstad Bediüzzaman’ın her
fırsatta hatırlattığı “Birinin hatasıyla
başkası mes'ul olmaz” mealindeki

Ülkemizde son yıllarda meydana getirilen, dehşet ve ibretle seyrettiğimiz akıl tutulmasının uzantısı olarak, Yeni
Asya’yı birilerinin kendi kafalarına göre ürettikleri kamplardan birine koyup diğerinin
karşısına yerleştiren hezeyanları reddediyoruz.

Kur'anî hakikati vurgulayarak “suçun ve
cezanın şahsîliği” prensibinin esas alınmasını istemekte ve temel insan haklarını ihlal eden hukuk dışı söylem ve
icraatların toplumda kutuplaşma, öe,
kin ve husumeti daha fazla teşvik edeceğine dikkat çekip, bunlara bir an önce
son verilmesi çağrısını tekrarlamaktadır.
Yeni Asya bir fikir gazetesi olarak
yayın hayatı boyunca, millet ve memleketimizin aleyhine olacak hiçbir menfiliğin ve yanlışın içinde bulunmamıştır.
Kamuoyunu rahatsız edecek bir tarafgirliğin ve çekişmenin tarafı olmamaya
özen göstermektedir. Bütün neşriyatımız bunun delilidir.
Yeni Asya, bütün iktidarların müsbet
icraatlarını desteklerken, menfi ve hatalı
icraatlarını da, Üstad Bediüzzaman’ın
ifade ettiği gibi, “Muhalefet, meşru bir
muvazene-i adalet unsurudur” prensibince; yapıcı ve makul bir üslupla eleştirmiş, meşru muhalefetini ve ikaz
vazifesini yapmıştır ve yapmaya devam
edecektir.
Yeni Asya, ihtilallere ve hukuksuzluğa
karşı dik duran, istikrarlı ve istikametli
çizgisi ile basında çok önemli yeri olan
bir yayın organıdır. 46 yıldır taşıdığı
misyonun ve takip ettiği çizginin bedelini zaman zaman çok ağır bir şekilde
ödeme pahasına fikrî istiklaliyetini korumuş ve asla taviz vermemiştir.
Asrımızın büyük müceddidi Bediüzzaman Hazretleri, geçmişte nasıl iira,
hakaret, itham, tezyif ve tahkirlere
maruz kalmış ise, onun fikirlerinin
medyadaki dili olma misyonuyla yayın

yapan Yeni Asya’nın da benzer
hakaret, itham, tezyif ve tahkirlere maruz kaldığını esele müşahede ediyoruz.
Ülkemizde son yıllarda meydana getirilen, dehşet ve ibretle seyrettiğimiz akıl tutulmasının uzantısı
olarak, Yeni Asya’yı birilerinin kendi
kafalarına göre ürettikleri kamplardan
birine koyup diğerinin karşısına yerleştiren hezeyanları reddediyoruz.
Yeni Asya, tarihî sorumluluğunun
şuurunda olarak, Üstad Bediüzzaman
Hazretlerinin İhlas Risalesi’nde belirttiği
gibi; “Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraar
olmak” prensibinden hareketle, Allah rızasını
gaye ve maksat yapan
bütün dinî
cemaat ve
kuruluşların
h i z me t l e r i n i
takdir ve tebrik
ederken, gerek siyaset, gerekse bür o k r a s i d e
kadrolaşma yoluyla
devlete hakim olmayı
öngören tepeden inmeci
anlayışları hiçbir zaman
tasvip etmemiş; dine hizmetin ihlasla, sivil zeminde,
siyasî tarafgirlik ve karşıtlıkların üzerine çıkan bir anlayışla
yapılması gereğini vurgulamıştır.
22 Şubat 2016

+

NURCULUKLA GÜLEN HAREKETİ
ARASINDAKİ FARKLAR

Said Nursî ve Fethullah Gülen

F

ethullah Gülen, 1970’lerin
başında İzmir vaizi iken Nur
cemaatinin içindeki hizmet
erbabından biriydi. Öyle ki,
12 Mart sonrası İzmir Sıkıyönetim
Mahkemesi’ndeki Nurculuk dâvâsında
yargılanan isimler arasında Avukat
Bekir Berk’le beraber o da vardı.
Ancak bu beraberlik fazla devam etmedi. İzmir’deki mahkemeye verdiği
ifade ve savunmalarda, hakkındaki
“Nurculuk” nitelemesini reddeden beyanlarda bulunurken, sonraki senelerde de benzer açıklamalar yaptı.
Gülen ilk dönemde Yeni Asya'nın
yazarlarından biriydi. Hitap Çiçekleri
adlı bir kitabı Yeni Asya Yayınları arasında neşredilmişti.
1974’te, Bediüzzaman’ın hayattaki
talebeleri dahil olmak üzere, Nur cemaatiyle yolunu ayırıp, kendi anlayışına göre ayrı bir yön çizdi.
Ortaya koyduğu hizmet tarzı başlangıç itibarıyla yöntem olarak büyük ölçüde
Risale-i Nur metoduna dayanıyordu, ama
önemi zaman içinde daha açık şekilde
görülecek olan “detay”lardaki yorumlarda farklılaşmalar belirgin hale geldikçe, aradaki ayrışma netleşti.
En önemli farklardan biri, Bediüzzaman Risale-i Nur’un müellifi ve Nur
hizmetinin manevî önderi olduğu
halde, şahsını öne çıkarmayıp, kendisine izafe edilen çok büyük manevî

makamları dahi reddeder ve nazarları
eserleri ile şahs-ı manevîye çevirirken,
Gülen’in etrafında, onun şahsına endeksli bir hareketin oluşması.
Gelinen noktada bu birlikteliğin
Gülen cemaati veya hareketi diye anılması bunun ifadesi.
Bu hareketin çatısı altında, içeride ve
dışarıda takdire şayan hizmetler verildiği bir vakıa.
Ancak Gülen’in,
* Kendi sözleriyle de sabit olduğu
üzere, Türkçü, hattâ biraz Turancı
denilebilecek ölçüde milliyetçi ve devletçi bir yaklaşıma sahip olması;
* Mağdurlarından biri olduğu
halde darbelere karşı bir duruş ortaya

koyamayıp tersine tavizkâr ve teslimiyetçi bir tavır sergilemesi;
* Kemalizmi hiç eleştirmemesi;
* 28 Şubat MGK’sının komutanlarına müçtehit payesi verip, doğru yapıyorlarsa iki, yanlış yapıyorlarsa bir
sevap alacaklarına dair “fetva”lar
vermesi;
* Çevik Bir’e mektup yazıp adeta
“biat” mesajı iletmesi;
* Başörtüsü için “füruattır” diyerek, uygulamada başların açılmasına
dayanak gösterilen ve böylece yasağa
karşı mukavemetin kırılmasında çok
etkili olan bir beyanda bulunması;
* Uygulamada Kemalizm propagandasına alet edilen din derslerini
anayasayla zorunlu kıldığı için

Evren’i “Cennetlik” ilân etmesi;
* “Şefaat yetkim olsa Ecevit için
kullanırım” demesi;
* Bürokraside kadrolaşıp devlette
etkin hale gelmeyi teşvik eden ve
zaman içinde tekelci niteliğe bürünen
bir strateji takip etmesi;
* Münzevî bir kanaat önderi imajıyla örtüşmesi mümkün olmayacak
derecede istihbarat konularıyla çok
içli dışlı olması;
* Bediüzzaman’ın “dinsizliğe karşı
Müslüman-Hıristiyan ittifakı” olarak
ifade ettiği yaklaşımı, sınırı belirsiz ve
suiistimale açık bir “dinler arası diyalog” arayışına dönüştürmesi;
* Risale-i Nur’un sadeleştirilmesine
onay vermesi;
* Risale-i Nur mesleğindeki istiğna
düsturuna mugayir olarak adeta açık
arttırma usûlüyle yapılan “himmet”
toplantılarını teşvik etmesi
gibi tavırları tartışılıyor.
Bu tartışma, zemininde ve usûlünce
yapılmalı. Ama linç mantığı ve psikolojik harp yöntemleriyle, adeta tekfire
varan “haşhaşi-sapık” söylemleriyle,
diğer cemaatleri de yanına alıp, devlet
gücünü ve imkânlarını kullanarak yürütülen bir tasfiye ve imha operasyonuyla değil.
Kâzım Güleçyüz

+

Beşerin zulmü,
kaderin adaleti

A

KP iktidarının ikinci yılı dolmadan alınan Ağustos-2004 MGK
kararları 9 sene sonra tatbikata
konuldu.
Dershaneleri kapatarak devrim kanunlarından Tevhid-i Tedrisat’ı tahkim etme operasyonu ile başlayan bu süreç, zaman içinde
cemaat bağlantılı bütün kurum ve kişilerin
hedef alınmasıyla sürerken, cemaatin sorumlu tutulduğu 15 Temmuz kalkışması ise
operasyonların topyekûn bir tasfiyeye dönüşmesini netice verdi. Cemaat medyası kayyım
darbeleriyle gasp edilip tamamen devredışı
bırakıldı. Cemaatin okul, yurt ve üniversiteleri kapatıldı. TSK, Emniyet ve yargı başta
olmak üzere bütün devlet kurumlarında cemaatle bağlantılı olduğu öne sürülen kadrolar
tasfiye edilirken, operasyonlar tam bir cadı
avına dönüştürüldü.
“Himmet toplantıları ve cemaat imamlarına baskın” adı altında, cemaate mensup
esnaf ve işadamları hedefe konuldu. Holding
ve şirketleri gasp edildi.
Ve iş, bu baskınlarda gözaltına alınan başörtülü hanımların, ellerine kelepçe takılarak
derdesti boyutuna vardırıldı.
Aynı silsilenin devamı niteliğindeki diğer
halkalarla daha da uzatılabilecek olan bu liste,
28 Şubatçıların yapmak isteyip de yapama-

dıklarının AKP iktidarıyla hayata geçirildiği
bir tabloyu gözler önüne
seriyor.
Bu tablo karşısında zevkten dört köşe olup ellerini
oğuşturanlar ise belli: Salıverilen ve “AKP bizim çizgimize
geldi” diyen Kemalist Ergenekoncular...
Kaderin adaleti boyutuyla cemaat,
gayrimeşru muhabbetin, risaleleri sadeleştirme yanlışının, her alanda büyümeyi hedef alırken ard niyetli
sızmalara açık hale gelmenin, istişare eksikliğinin, yer yer kendisi haricindekileri
dışlayan tekelci kadrolaşmaların, iktidar
mücadelelerine bu derece taraf ve müdahil
olmanın... tokadını yiyor.
Ama bunu ifade etmek, cemaate yönelik
beşer zulmünü asla gözardı ettirmemeli.
Cemaatin hedef
olduğu linç operasyonları, bu zulmün ulaştığı
raddeyi gösteriyor.
Bu zulüm, yarın,
alet olanları da vurur...
Kâzım Güleçyüz

Kaderin adaleti boyutuyla cemaat, gayrimeşru muhabbetin, risaleleri sadeleştirme yanlışının, her alanda büyümeyi hedef alırken ard niyetli sızmalara açık hale
gelmenin, istişare eksikliğinin, yer yer kendisi haricindekileri dışlayan tekelci kadrolaşmaların, iktidar mücadelelerine bu derece taraf ve müdahil olmanın... tokadını yiyor. Ama bunu ifade etmek, cemaate yönelik
beşer zulmünü asla gözardı ettirmemeli.
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Cemaatlerin işi
devlet yönetmek değildir

D

in adına iktidar talebi ve
siyaset iddiasının farklı
versiyonları var. Bunlardan biri, söz konusu iktidar mücadelesini silâh ve şiddet
yoluyla vermek ki, bu yöntem Türkiye’de zemin bulamadı. Barışçı ve sivil
yaklaşımın ağır basması, silâhlı hareketten yana olan radikal tercihleri
marjinalliğe mahkûm etti.
Barışçı yöntemde de iki eğilim
öne çıktı:
Biri, siyaset ve parti yoluyla iktidara gelmek.
Diğeri, doğrudan siyaset yapmamakla beraber, iktidarlarla çok
yakın ilişkiler kurarak bürokraside
kadrolaşmayı esas almak.
Din adına siyaset iddiasıyla yola
çıkan hareket çeyrek asır sonra
koalisyonla da olsa iktidar olma gücüne ulaşınca, ülke 28 Şubat badiresine sürüklendi.
Ardından, yıllarca o hareketin
içinde yer aldıktan sonra, din adına
siyaset iddiasını terk ettiği söylemiyle yola devam eden, ama o eksendeki vehim ve kuşkuları
dağıtmayı başaramayan kadroların
kurduğu AKP sahneye çıktı.
Bürokraside kadrolaşma strateji-

Siyaset ve parti yoluyla
iktidara gelmeyi prensip
edinenlerle; doğrudan
siyaset yapmamakla
beraber, iktidarlarla çok
yakın ilişkiler kurarak
bürokraside kadrolaşmayı
esas alanların yanlış yolu
takip ettikleri bugün
yaşadıklarımızla ispatlandı.

sini esas alan ve bu çerçevede AKP
iktidarıyla çok yakın çalışan harekete gelince: Bu tercih de Türkiye’de
giderek tırmanan gerilimde önemli
paya sahip.
Yıllar öncesinden beri kapalı kapılar ardında yapılan “Bu milletin
evlâtları mülkiyeye, adliyeye, askeriyeye, emniyete, hariciyeye...
girmeli” ve “Sistemin can damarlarında, iz bırakmadan yol alacaksınız” söylemlerinin arşiv ve
hafızalardaki kayıtları hâlâ canlı.
Haddizatında ve normal şartlar
muvacehesinde “Milletin ferdi, millete ait kurumlara sızmaz, girmek
hakkıdır ve girer” sözüne kimsenin
bir itirazı olamaz. Ama bunun, prensip olarak devletle, iktidarla, siyasetle
ilgisi olmaması gereken bir kanaat
önderinden, kadrolaşma ve “ele geçirme” vehimlerini tahrik edecek

Bediüzzaman, din adına siyaset ve iktidar mücadelesi
yapılamayacağını, siyaseti dine hizmet ettirmek için
yine siyaset dışı bir duruşa ihtiyaç olduğunu,
cemaatlerin işinin siyaset değil, dine hizmet
olması gerektiğini ısrarla vurguluyor.

veya en azından o vehimleri bahane
edenlerce kullanılacak bir üslûpla
sâdır olması, pek normal değil.
Kaldı ki, demokratik sürecin
kendi mecrasındaki akışı içinde, bu
milletin fertlerinin devlet kurumlarındaki varlığı her geçen gün daha
çok hissedilir şekilde artıyorken,
özellikle DP ve AP dönemlerinde
başlayıp devam eden gelişme seyrinde Anadolu çocukları bürokraside daha fazla görev alıyorken,
bunu belli bir cemaat bağlamında yürütülen özel

bir proje olarak algılanmaya müsait
söylemlere konu etmenin izahı ne?
Bu noktada çıkış yolunu yine
Bediüzzaman gösteriyor. Din
adına siyaset ve iktidar mücadelesi yapılamayacağını; siyaseti
dine hizmet ettirmek için yine siyaset dışı bir duruşa ihtiyaç olduğunu; cemaatlerin işinin siyaset
değil, dine hizmet olması gerektiğini ısrarla vurgulayarak...
Sıkıntı, bunlara uyulmamasından
çıkıyor.
Kâzım Güleçyüz

GAZETEMİZİN

YANINDAYIZ
Hizmete girdiği tarihten bu yana
47 yıldır her hal ve şartta
hak, hukuk ve demokrasinin yanında yer alıp
darbelere, zulüm ve haksızlıklara, gerektiğinde
ağır bedellerini de ödeyerek karşı çıkan ve
son olaylarda da bu kararlı tavrını tavizsiz şekilde
sürdüren gazetemizin ve yazar kadromuzun
yanında olduğumuzu iiharla ilân ediyoruz.

TÜRKİYE, ABD, AVRUPA, AVUSTRALYA

+

OKUYUCULARI

+

Mehmet Kutlular'la 2005 yılında yapılan bir röportajdan:

Mehmet Kutlular:

Fethullah Hoca Nurcu değildir
Risale-i Nur
ölçülerinden
ayrılmanın
acı neticeleri

Gazetemiz İmtiyaz sahibi Mehmet Kutlular’ın 2005’te verdiği bir mülâkattan.

B

iz Nur talebesiyiz. Hizmetteki prensiplerimiz, metodumuz, esaslarımız Said Nursî tarafından ortaya konmuştur. Zamanında Ali
Kırca da Siyaset Meydanı'nda “Fethullah Hoca Nurcu mudur?”
diye sormuştu.
“Hayır değildir” dedim.
“Nedir?” diye sordu.
“Hocadır” dedim.
“Nasıl yani?” dedi.
“Başka eserleri okuduğu gibi Risale-i Nur'u da okur” dedim.
“Peki Nurcu nedir?” dedi.
“Nurcu Said Nursî'yi ve eserlerini kendine rehber yapan adamın adıdır”
dedim.
Buna kimse karşı çıkmadı cevap dahi veremedi.
Şimdi kendine göre dine hizmet etmesinden şüphe etmem, ama Fethullah Hoca Nurcu'ysa Said Nursî'ye uymuyor.
Fethullah Hoca Risale-i Nur'dan istifade etmiştir, ama tarzı, usulü, metodu, çalışması ona uymuyor.
O da bir harekettir, ben onun hizmetini reddetmiyorum, ama Nurculuk
olarak da kabul etmiyorum.
Eserleri okuyup istifade edersiniz, talebelerinize okutturursunuz, o ayrı
bir mesele.
Ben Fethullah Hoca'ya ne düşmanım, ne küskünüm, ne de hizmetini
inkâr edenlerdenim.
Sadece hareket noktasında Nurcu değildir derim.
O da benim Nur talebesi olarak hakkımdır.

F

ethullah Gülen'in ve
onunla beraber olan
ekibin, kırk yıldır Bediüzzaman Said Nursî
Hazretlerinin meslek ve meşrep
anlayışına muvafık olmayan tepeden inmeci metodla kadrolaşarak devleti ele geçirmeyi esas
alan, Risale-i Nur Külliyatını
müellifinin ve talebelerinin rızasına muhalif olarak sadeleştirme
yanlışında ısrar eden, menhus ve
menfur 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştirilmesinde
dahilî ve haricî fesat ve fitne
odaklarına alet olan tavır ve yaklaşımları, karşı karşıya olunan
hazin ve ibretli tabloda maalesef
önemli bir paya sahiptir. Nur ha-

Gazetemiz Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Vapurlu.

reketinin özellikle Yeni Asya'da
temerküz eden şahs-ı manevîsinden yolunu ayırmış olmanın
sonucu olarak ortaya çıkan bu
acı tablonun oluşmasında, siyaset ve iktidar çekişmelerinden
kesinlikle uzak durmayı ve her
hal ve şartta müsbet hareketi
esas alan Risale-i Nur camiasının hiçbir şekilde dahli ve rızası
yoktur, olamaz ve hiçbir maksatlı çarpıtma ve iira bu gerçeği
örtüp gizleyemez.

+

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu:

Bütün darbelere
karşı çıkan tek gazete
Yeni Asya’dır
mış anayasaya karşı çıkan, “Hayır!”
diyen tek cemaattir. Yeni Asya cemaati darbe anayasasına “Hayır!”
Yeni Asya’nın Türkiye’nin darbe- diyen tek cemaat olarak tarihteki yeler tarihindeki genel duruşunu de- rini almıştır; ve bunun bedelini çok
ağır şekilde ödemiştir. Gazete, bu tavğerlendirir misiniz?
ildiğiniz gibi Yeni Asya 21 rından ötürü 470 gün kapatılmıştır.
Şubat 1970’de kuruldu. Bunu başka sair birçok baskılar takip
Ondan önce haalık ya- etmiştir; ama hiçbir şekilde Yeni Asya
yınlanan İttihad gazetesi de yolundan vazgeçmemiştir. Dolayı1967’de yayın hayatına girdi. O gün- sıyla diyebiliriz ki; darbelere karşı
den itibaren Türkiye’de yapılmış, ya oluş noktasında bizim kadar temiz siyarım kalmış veya tam olarak yapıl- cile sahip başka herhangi bir grup ya
mış bütün darbe ve ihtilâllere karşı da cemaat yoktur. Darbeler ve ihtilâlçıkmış bir gazete. Bu duruş bir ce- ler konusunda, demokrasiye karşı yamaatin gazete lisanıyla darbeler gibi pılan kalkışmalar konusunda
antidemokratik olaylar karşısındaki sicilimizde en küçük bir leke yoktur.
genel tavrını ifade etmektedir; yani
15 Temmuz darbe girişiminde
bir bütün olarak Yeni Asya cemaati
her türlü darbe girişiminin karşısın- diğer darbelerden farklı bazı yönler
dadır. Hem de en yüksek seviyede var. Çelişkili açıklamalar, hâlâ
karşı çıkmıştır. 1960 ihtilâlinde Yeni cevap bekleyen sorular var. Sizin bu
Asya gazetesi yok; ama cemaati var. konudaki görüşünüz nedir?
Arka planını bilemediğimiz bir
Ve bu cemaat 1960 darbesine karşı
çıkmıştır. 12 Mart 1971’de yapılmış darbe girişimi. Önceki darbeleri biz
bir muhtıra var. Bu muhtıraya gene yaşadık. Darbeler emir komuta içeriçok kararlı bir şekilde karşı çıkılmış- sinde yapılıyordu. Her darbenin bir
tır. Sonra onu takiben 12 Eylül lideri vardı; bu anlamda bu darbe
1980’de yapılmış darbeye de net bir öksüz kaldı. Bu darbenin anası babası
şekilde karşı çıkış söz konusudur. yok. Başlangıçta ilk açıklamada Akın
Öyle ki, 80 ihtilâlinden sonra yapıl- Öztürk lider olarak gösterildi. Sonra
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Yeni Asya Medya Grup
Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Yavuzyiğitoğlu.

Son dönemlerde
yaşanan gelişmeleri
ve atılan iiraları
değerlendiren
Yiğitoğlu, “Biz
ölçümüzüKur’ân’ın
bu asırdaki tefsiri
olan Risale-i Nur’dan
alıyoruz. Mesele bu
kadar basit ve nettir.
Buradan hareketle,
aslına bakarsanız,
Yeni Asya’nın 47
senelik tarihinde
başlangıçta işaret
edip de daha sonra
haklı çıkmadığı hiçbir
konu yoktur” dedi.
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bu konuda çelişkili açıklamalar oldu.
Şu an darbenin fiilî lideri belli değil.
Hükümet kanadı tarafından FETÖ
deniyor, ama bu konuda henüz mahkemeler bir şey söylemiş değil; yani
FETÖ ibaresinin mahkemece tescili
yok. Bu noktadan meseleye temkinli
yaklaşıyoruz, tıpkı ETÖ’-deki gibi...
Ergenekon sürecinde ETÖ dendi ve
bazı masumlar da süründürüldü. Bu
hukuksuzluklara dikkat çektiğimizde
de birileri tarafından Ergenekoncu
ilân edilmiştik. Dün orada olanlar
bugün başka yerde, acayip savrulmalar var. Bugün burada olanlar yarın
nerede olurlar? Böyle bir garabet var.
Diğer darbeler çok etkili darbelerdi.
Ne 60 ihtilâlinde, ne 71 muhtırasında,
ne 80 ihtilâlinde böyle bir durum yaşanmadı. Bu darbe girişiminin amaçlarından biri sanki devleti güçsüz ve
âciz bir duruma düşürmekti. Çünkü
birçok kurum bu süreçte yıprandı,
yıpranmaya devam ediyor. Bazı kurumlar tamamen kapatıldı. 15 Temmuz sürecinde çok dağınık bir
görüntü oluştu. Akşam saat 8’de
Boğaz Köprüsü’nün bir tarafını trafiğe
kapatıyorsun, öbür tarafı çalışıyor.
Ankara’da gidip Meclis’i bombalıyorsun; sonra Cumhurbaşkanı Hande
Fırat’ın telefonuyla ahaliye ulaşıyor.
Takip eden günlerde ‘Eniştem haberdar etti’ diyor. Başbakan “Eşimden
dostumdan öğrendim” diyor. “Kastamonu yollarında önümü kestiler, geri
vitese takıp canımı kurtardım” diyor.
Kuvvet Komutanları düğünde dernekte. Tam ne olduğu belli olmayan
garip bir durum. Net olan şey, devlet
hiç bu kadar güçsüz duruma düşmedi, bu kadar zayıf ve dağınık bir
görüntü vermedi.
Yeni Asya bu prensipli, hakkaniyetli ve temkinli duruşunun bedeli
olarak iira ve yaalamalara
maruz kalıyor…
Her duruşun bir bedeli var. Yalan,
riya, makamperestlik, dalkavukluk
gibi sapmaların revaçta olduğu dönemlerde doğru bir duruşla hakkı
seslendirmek daha zordur.

fEthULLAh
GÜLEN 1974’tE
yoLUNU
yENİ ASyA’dAN
AyıRMıştı
Yeni Asya’nın Gülen
Grubu ile birlikte hareket
ettiğine dair iddialar var.
Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu konuda çok iddialı bir şekilde
altını çizerek söylüyorum ki; bu konuda bizim kadar müktebesatı
temiz başka herhangi bir grup ve cemaat yoktur. 1973-74 senelerinden
itibaren, Gülen bizimle yolunu ayırdı
ve bunu herkes biliyor. Bunun üzerinden kırk seneyi aşkın bir süre geçmiş oluyor. Yani Türkiye’nin henüz
daha ismini bilmediği zamanlarda
yollar ayrılmış ve biz, yapılması
muhtemel yanlışları ikaz ve ifade
etmiş bir cemaatiz. Gülen kendine
göre bir hizmet anlayışı takip etmiştir ve bu anlayışın, Risale-i Nur'dan
bizim anladığımız prensiplere uymadığı noktaları hep ifade etmişizdir. Bu yönüyle, kimseden takdir
falan bekliyor değiliz, ama en azından hakkaniyet ölçüleri içerisinde
bizim duruşumuzun altının çizilmesini lâzım geldiğini düşünüyoruz.
Bunu zaten Türkiye’de gerek resmî
kurumlar, gerek sivil kesimler yakînen biliyor. Devletin kayıtlarında da
bu çok açık bir şekilde vardır. Bu yönüyle son zamanlarda üfürülen birtakım iftiraların hiçbir temeli yoktur
ve olması da mümkün değildir.
Bazı grupların ya da mihrakların bizi aynı çizgide gösterme çabaları gerçekle örtüşmediği gibi,
hakkaniyet ve adalet ölçüleriyle de
örtüşmüyor. Bugün hem dinî gruplar, hem de siyaset kanadında;
hatta bugünkü hükümet kanadında olanlar çok değil birkaç sene
önce nerede durduklarına bir baksınlar önce. O günkü uyarılarımızı
dikkate almayanların hiç olmazsa
bugün bize biraz kulak vermelerini
tavsiye ediyoruz.

Gülen Cemaatinin, Yeni Asya’nın prensipleri de Kur’ân’ın bu asırdaki
finansörü olduğu iddiaları var. Bu- tefsiri olan Risale-i Nur’dan alıyoruz.
nunla ilgili birşey söylemek ister mi- Mesele bu kadar basit ve nettir. Burasiniz?
dan hareketle, aslına bakarsanız, Yeni
Böyle bir şey de asla söz konusu de- Asya’nın 47 senelik tarihinde başlanğildir ve olamaz. İiradır. Son dö- gıçta işaret edip de daha sonra haklı
nemde sadece şöyle bir durum oldu; çıkmadığı hiçbir konu yoktur. O seCihan Dağıtım ile kısa bir süre dağı- beple Yeni Asya’yı suçlamaya yahut
tım konusunda ücreti mukabilinde Yeni Asya aleyhinde olmaya çalışanyaptığımız iş anlaşması vardı. Zaten ların –amiyane tabirle diyelim- başka
o zaman, o tarihte yalnız biz değil bir- hesapları vardır.
çok gazetenin dağıtımını üstlenen bir
şirketti. Daha sonra zaten kayyım vs.
Kimi cemaatler belli zamanlarda
gibi meselelerden sonra bizim de devlet içerisinde kadrolaşmaya gitti.
münasebetlerimiz o yönüyle (ticarî Kadrolaşmaya gitmenin yanında
ve dağıtım ile alâkalı) bitmiştir.
farklı menfaatler elde ettiler. Yeni
Asya bu gibi şeylerden hep uzak
Ergenekon sürecine değindiniz. durdu. Bunu çok net bir şekilde biliVaktinde hak ve özgürlükleri savun- yoruz. Yeni Asya’nın bu duruşunun
duğu için Ergenekoncu ilân edilen altında ne var?
Yeni Asya, şimdi de farklı yaalar ile
Evet, bu dediklerinizin hepsinin dıkarşı karşıya bırakılıyor. Bu du- şında durduk. Dikkatli ve şuurlu bir
rumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
şekilde dışında durduk. Asla zerreBu konuda, Türkiye’de belki bizim sine dahi tenezzül etmemeye çalıştık.
dışımızda herkese söylenecek bir lâf Ve tek başına bu bile bizim ne kadar
olabilir. Fakat bize söylenecek hiçbir sağlam bir çizgi üzerinde olduğumulâf olamaz. Bize atfedilecek hiçbir suç- zun ispatıdır. Evet, bizlere birçok şey
lama ve eleştiri olamaz. Biz, Ergene- teklif edildi. Ama bunların hepsini
kon dâvâsı sürecinde de en başından reddederek geliyoruz. Şu an tasfiye
itibaren toptancılık yapılmasının yan- edilen cemaate gelince: Cumhurbaşlış olduğunun altını çizdik ve yapılan kanının da ifadesiyle ne istemişlerse
hukuksuzlukları nazara verdik. Kuru- almışlar. 15 Temmuz’u doğuran bir
nun yanında yaşın da yanabileceği sonuç olarak bunun mutlaka sorguuyarısında bulunarak ilgili birimleri lanması lâzım. Geçen 47 yıllık maziadalet-i mahza çizgisine çağırdık. Bir miz, cemaat ve siyaset ilişkilerinin
cani yüzünden masumların hakkını nasıl konumlandırılacağına dair emzayi etmeyin, dedik. Herkes muhtelif salsiz örneklerle doludur. Biliyorsuisimlerle: “Ergenekon Terör Örgütü, nuz 1980 ihtilâlinden sonra 83
ETÖ, şu, bu….” gibi birçok ifade kul- senesinde gazetemizin İmtiyaz Sahibi
landı. Herkes bunlara acımasızca Mehmet Kutlular, o günün ihtilâlciyüklendi. Biz bunlardan kaçındık. leri tarafından gönderilen heyetin
Çünkü mahkemelerin bu istikamette yaptığı teklilerin tamamını reddetverdiği herhangi bir karar yoktu ve miştir. Bunun da bedelini çok ağır
açıkça da bazı hukuksuz işlemlere ödemiştir. Esasen cemaatler netice
imza atılıyordu. Ve nitekim, netice itibariyle gönüllülük esasına dayanan
itibariyle, bazıları müebbet hapse hizmet kuruluşlarıdır ve öyle de olmahkûm olan insanlar daha sonra maları lâzım. Temiz ve saf duruşlaberaat ettirildi. Biz başından itibaren rına halel getirecek hareketlere
bu tür yaalamalardan ve isimlendir- girmemeleri lâzım. Nitekim girildiği
melerden gayet dikkatli bir şekilde zaman bunun neticelerinin çok zauzak durduk. Biz müneccim filan de- rarlı bir şekilde sonuçlandığına geçğiliz. Prensipler açısından meselelere mişte de şahit olduk, bugün de şahit
yaklaştığınızda asla yanılmazsınız. Bu olmaya devam ediyoruz.
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zellikle son dönemlerde
birçok gazete ve televizyon kapatıldı. Yeni Asya,
sosyal medyada asılsız iftiralarla hedef gösteriliyor ve tehdit
ediliyor. Ama Yeni Asya basındaki
diğer gazetelerden farklı olarak cesur
manşetler atmaya devam ediyor. Bu
konuda neler söylemek istersiniz?
Bu konuda baştan beri ifade ettiğimiz üzere -özellikle darbeler konusundabelki herkese lâf
söylenebilir. “Belki” lâfının altını çiziyorum. Ama bu konuda sicilinde
en küçük bir leke olmayan, sicili en
temiz olan grubuz. Bizim korkusuz
ve dik duruşumuzun esas sebebi
budur. Hak ve hakikatten ayrılmama yolundaki azmimizdir.
Çünkü biz, mazimizden ve yaptığımız işten eminiz. O sebeple, doğru
olanın korkak olması mümkün değildir. Doğru korkak olmaz. Mazide
verilmeyecek bir hesabımız olmadı,
bugün de yok, yarın da olmaz. Ve
dolayısıyla sosyal medyada düşmanlık derecesine varan şeyler beyhude gayretlerden ibarettir. Aslına
bakarsanız bunu yapanlardan bazıları, geçmişte Yeni Asya’dan bir şekilde yolu geçen insanlardır. Ya
dediklerini kabul ettiremediklerinden yahut birtakım menfaat meselelerinden kaynaklanan sebeplerle
zaman içerisinde Yeni Asya’dan
uzaklaşan, şimdi bu tür meselelerde
de bunu düşmanlık seviyesindeki
paylaşımlarıyla gösteren insanlar.
Bunları kaale almanın hiçbir manası ve gereği yok. Onlarla kaybedecek vaktimiz de yok.

Yavuzyiğitoğlu: Bize de
çok şey teklif edildi, ama
hepsini reddettik.

Yavuzyiğitoğlu, Yeni Asya Gazetesinin bütün yayın hayatı boyunca
gösterdiği prensipli, hakkaniyetli, doğru duruşunun bedelini ödediğini
belirterek, “Doğru bir duruşla hakkı seslendirmek zordur” dedi.
Yalan, riya, makamperestlik, dalkavukluk gibi sapmaların revaçta
olduğu dönemlerde doğru bir duruşla hakkı seslendirmek daha
zordur.

Ergenekon sürecine değindiniz.
Vaktinde hak ve özgürlükleri savunduğu için Ergenekoncu ilân
edilen Yeni Asya, şimdi de farklı
yaalar ile karşı karşıya bırakılıyor. Bu durumu nasıl değerlenYeni Asya bu prensipli, hakka- diriyorsunuz?
Bu konuda, Türkiye’de belki
niyetli ve temkinli duruşunun
bizim
dışımızda herkese söylenebedeli olarak iftira ve yaftalacek bir lâf olabilir. Fakat bize söymalara maruz kalıyor…
lenecek
hiçbir lâf olamaz. Bize
Her duruşun bir bedeli var.

atfedilecek hiçbir suçlama ve eleştiri olamaz. Biz, Ergenekon dâvâsı
sürecinde de en başından itibaren
toptancılık yapılmasının yanlış
olduğunun altını çizdik ve yapılan hukuksuzlukları nazara verdik. Kurunun yanında yaşın da
yanabileceği uyarısında bulunarak ilgili birimleri adalet-i mahza
çizgisine çağırdık. Bir cani yüzünden masumların hakkını zayi
etmeyin dedik. Herkes muhtelif
isimlerle: “Ergenekon Terör Örgütü, ETÖ, şu, bu….” gibi birçok
ifade kullandı. Herkes bunlara
acımasızca yüklendi. Biz bunlardan kaçındık. Çünkü mahkeme-

lerin bu istikamette verdiği herhangi bir karar yoktu ve açıkça da
bazı hukuksuz işlemlere imza atılıyordu. Ve nitekim, netice itibariyle, bazıları müebbet hapse
mahkûm olan insanlar daha
sonra beraat ettirildi. Dolayısıyla
başlangıçta mahkemelerce isimlendirilmeyen, fakat çeşitli yaalamaların moda olduğu bu
mesele sonunda da yine mahkeme kararı ile bu şekilde sonuçlandırılmış oldu. Biz başından
itibaren bu tür yaalamalardan ve
isimlendirmelerden gayet dikkatli
bir şekilde uzak durduk. Netice
itibariyle gene bizim haklılığı-

Fotoğraf: MURAT SAYAN- Yeni Asya

HER DURUŞUN bİR bEDELİ VAR

+

mız ortaya çıkmış oldu. Biz müneccim filan değiliz. Prensipler
açısından meselelere yaklaştığınızda asla yanılmazsınız. Bu
prensipleri de Kur’ân’ın bu asırdaki tefsiri olan Risale-i Nur’dan
alıyoruz. Mesele bu kadar basit
ve nettir. Buradan hareketle, aslına bakarsanız, Yeni Asya’nın
47 senelik tarihinde başlangıçta
işaret edip de daha sonra haklı
çıkmadığı hiçbir konu yoktur. O
sebeple Yeni Asya’yı suçlamaya
yahut Yeni Asya aleyhinde olmaya çalışanların –amiyane tabirle diyelim- başka hesapları
vardır.
Kimi cemaatler belli zamanlarda devlet içerisinde kadrolaşmaya gitti. Kadrolaşmaya
gitmenin yanında farklı menfaatler elde ettiler. Yeni Asya bu
gibi şeylerden hep uzak durdu.
Bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Yeni Asya’nın bu duruşunun altında ne var?
Evet, bu dediklerinizin hepsinin
dışında durduk. Dikkatli ve şuurlu bir şekilde dışında durduk.
Asla zerresine dahi tenezzül etmemeye çalıştık. Ve tek başına bu
bile bizim ne kadar sağlam bir
çizgi üzerinde olduğumuzun ispatıdır. Evet, bizlere birçok şeyler
teklif edildi. Ama bunların hepsini reddederek geliyoruz. Şu an
tasfiye edilen cemaate gelince:
Cumhurbaşkanının da ifadesiyle
ne istemişlerse almışlar. 15 Temmuz’u doğuran bir sonuç olarak
bunun mutlaka sorgulanması
lâzım. Geçen 47 yıllık mazimiz,
cemaat ve siyaset ilişkilerinin
nasıl konumlandırılacağına dair
emsalsiz örneklerle doludur. Biliyorsunuz 1980 ihtilâlinden sonra
83 senesinde gazetemizin İmtiyaz
Sahibi Mehmet Kutlular, o günün
ihtilâlcileri tarafından gönderilen
heyetin yaptığı teklilerin tamamını reddetmiştir. Bunun da be-

Para veren
emir de verir!
Yeni Asya’nın da banisi olan ve
Üstad Bediüzzaman’ın “Kâinata
değişmem” dediği talebesi Zübeyir
Gündüzalp’in Mehmet Kutlular’a
asla unutulmaması lâzım gelen
öğüdü şu; “Para veren emir de
verir. O bakımdan istiğna düsturunu ciddî ve hassas bir şekilde en
küçük bir taviz vermeksizin sürdürmek lâzım.” Bu tavsiye ile başlamış
bir yayın çizgisi. Üstadın yapmak
istediğini Zübeyir Gündüzalp, neşriyat yoluyla başlattı. O birikimi
Mehmet Kutlular şahs-ı manevî ile
beraber aynı hassasiyet içinde sürdürdü. 47 senedir o çizgi devam
ediyor. İslâm âleminin çeşitli buhranlarla karşı karşıya olduğu, kardeşin kardeşe kırdırıldığı, kan ve
göz yaşıyla masumların boğdurulduğu bir zamanda Yeni Asya; adalet-i mahza çizgisini temsil ediyor
ve hak ve hakikati sesi olarak yayın
hayatına devam ediyor. Kıyamete
kadar da devam edecek inşaallah.

delini çok ağır ödemiştir. Ama
reddetmiştir. Bizim tarihimizde
yüzümüzü kızartacak herhangi
bir yanlış hareketimiz hiçbir
zaman yoktur, olmamıştır. Esasen
cemaatler netice itibariyle gönüllülük esasına dayanan hizmet kuruluşlarıdır ve öyle de olmaları
lâzım. Temiz ve saf duruşlarına
halel getirecek hareketlere girmemeleri lâzım. Ve çok hassas bir şekilde uzak durmaları lâzım.
Nitekim girildiği zaman bunun
neticelerinin çok zararlı bir şekilde sonuçlandığına geçmişte de
şahit olduk, bugün de şahit olmaya devam ediyoruz.
Gülen Cemaatinin, Yeni Asya’nın finansörü olduğu iddiaları var. Bununla ilgili birşey
söylemek ister misiniz?
Böyle bir şey de asla söz konusu değildir ve olamaz. İftiradır. Son dönemde sadece şöyle

bir durum oldu; Cihan Dağıtım ile kısa bir süre dağıtım
konusunda ücreti mukabilinde yaptığımız iş anlaşması
vardı. Zaten o zaman, o tarihte yalnız biz değil birçok
gazetenin dağıtımını üstlenen
bir şirketti. Daha sonra zaten
kayyım vs. gibi meselelerden
sonra bizim de münasebetlerimiz o yönüyle (ticarî ve dağıtım ile alâkalı) bitmiştir.
Özellikle son dönemlerde birçok gazete ve televizyon kapatıldı. Yeni Asya, sosyal medyada
asılsız iiralarla hedef gösteriliyor ve tehdit ediliyor. Ama Yeni
Asya basındaki diğer gazetelerden farklı olarak cesur manşetler
atmaya devam ediyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Bu konuda baştan beri ifade ettiğimiz üzere -özellikle darbeler
konusunda- belki herkese lâf
söylenebilir. “Belki” lâfının altını
çiziyorum. Ama bu konuda sicilinde en küçük bir leke olmayan,
sicili en temiz olan grubuz. Bizim
korkusuz ve dik duruşumuzun
esas sebebi budur. Hak ve hakikatten ayrılmama yolundaki
a z m i m i z d i r.
Çünkü
biz, mazimizden ve
yaptığımız
işten eminiz.
O sebeple,
doğru olanın
korkak olması
mümkün değildir. Doğru korkak
olmaz.
Mazide verilmeyecek bir hesabımız olmadı, bugün
de yok, yarın da
olmaz. Ve dolayısıyla
sosyal medyada düşmanlık
derecesine
varan şeyler beyhude

Bizim tarihimizde yüzümüzü kızartacak herhangi bir
yanlış hareketimiz hiçbir
zaman yoktur, olmamıştır.
Esasen cemaatler netice itibariyle gönüllülük esasına
dayanan hizmet kuruluşlarıdır ve öyle de olmaları lâzım. Temiz ve saf duruşlarına halel getirecek hareketlere girmemeleri gerekir.

gayretlerden ibarettir. Aslına bakarsanız bunu yapanlardan bazıları, geçmişte Yeni Asya’dan bir
şekilde yolu geçen insanlardır. Ya
dediklerini kabul ettiremediklerinden yahut birtakım menfaat
meselelerinden kaynaklanan sebeplerle zaman içerisinde Yeni
Asya’dan uzaklaşan, şimdi bu tür
meselelerde de bunu düşmanlık
seviyesindeki paylaşımlarıyla
gösteren insanlar. Bunları kaale
almanın hiçbir manası ve gereği
yok. Onlarla kaybedecek vaktimiz de yok.
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Sis perdesi

enelkurmay, 15 Temmuz kalkışmasından
birkaç gün sonra yaptığı açıklamada “TSK
içerisinde yuvalanmış, büyük çoğunluğu asker elbisesi taşıyan illegal çete mensubu hain teröristler
(FETÖ) tarafından alçakça, kahpece gerçekleştirilen menfur darbe
girişimi”ne katılanların TSK personel mevcuduna oranını yüzde 1.5,
sayılarını da 1676’sı erbaş/er, 1214’ü
askerî öğrenci olmak üzere 8651
olarak duyurmuştu.
Sonraki süreçte ordudan ihraç
edilen ve tutuklanan 150’yi aşkın
general ve amiral de herhalde bu
sayının içinde.
“Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün
belirlediği istikamette yüce milletimizin emrinde yolumuza devam
ediyoruz” mesajının da verildiği
aynı açıklamada, darbe girişiminde
kullanılan silah, araç ve malzemelerin dökümü ise şöyle verilmişti:
1. Uçaklarda % 7 (24’ü muharip
35 uçak)
2. Helikopterlerde % 8 (8’i taarruz 37 helikopter),
3. Tank ve zırhlı araçlarda % 2.7
(74’ü tank 246 zırhlı araç),
4. Gemilerde % 1 (3 gemi),

5. Hafif silahlarda % 0.7 (3992
adet).
Bu açıklama ve özellikle darbecilerin oranının yüzde 1.5 olarak
verilmesi, 15 Temmuz sonrasında
iktidar medyasının gözdesi haline
gelen kimi Balyozcular tarafından
tepkiyle karşılandı ve Genelkurmay’ı doğru söylememekle, meseleyi
küçültmekle
eleştirip
suçlayanlar oldu.
Bunların içinde, TSK’daki
“FETÖ”cülerin oranını yüzde 60,
70, hattâ 90’lara kadar çıkaranlar dahi var.
Ama Genelkurmay açıklaması
bu iddiaları doğrulamıyor.
Dikkat çeken bir
diğer nokta, Genelkurmay açıklamasında darbe girişimi
m ü n h a s ı r a n
“FETÖ”nün işi olarak
gösterilirken, başka bazı
yorumlarda Kemalist-ulusalcı ve çıkarcı grupların da
dahil edilmesi. 15 Temmuz’u
“başarısız olmaya programlanmış bir girişim” olarak niteleyen İlker Başbuğ da böyle

diyenlerden.
Ankara Başsavcılığının soruşturmasında, o gece TRT’de darbe bildirisini okutan Yurtta Sulh
Konseyinin kimlerden oluştuğunun belirlenememiş olması da, gözden kaçmaması gereken bir husus.
Velhasıl, 15 Temmuz üzerinde
duran kalın sis perdesi hâlâ kaldırılmayı bekliyor.
Kâzım Güleçyüz
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Cemaatler

aslî hizmetlerine

dönmeli

C

emaatler esas itibarıyla insanların manevî hayatına
hizmet için var olan ve öyle
olup öyle kalması gereken
birliktelikler. Nitekim Bediüzzaman’ın
Nur Talebeleri için gösterdiği birinci
hedef ebedî hayatları kurtarmak. Bu
hedef istikametindeki hizmetlerin dünya
hayatına bakan önemli neticelerinden
biri ise, anarşiliğin ve serseriliğin önüne
geçip huzuru temin etmek.
İnsanların iman eksenli bir ahlâk donanımı ve ibadet disipliniyle yaşanan bir
hayat anlayışına sahip kılınmaları, Said
Nursî’nin çizdiği çerçevede çalışan cemaatlerin en önemli ve öncelikli hedefini teşkil ederken, hizmet ve iştigal
alanlarını münhasıran bu amaca yönelik
faaliyetler oluşturmalı.
Bu temel prensibin bir neticesi olarak,
cemaatlerin ticaret, siyaset ve hele devlet
idaresi gibi dünyevî işlerle doğrudan bir
alâkaları olamaz.

Cemaat mensupları, birey olarak
kendi şahısları adına ticaret yapabilirler
veya siyasetle meşgul olabilirler. Bu meşguliyetlerini, cemaat tarafından yapılan
manevî hizmetlere katkı ve destek vermek gibi bir amaca da yönlendirebilirler.
Ancak burada ince ve hassas bir çizgi
var. O da, söz konusu ticarî veya siyasî
meşguliyetlerin, cemaatlerin şahs-ı manevîsi ile irtibatlandırılmadan yürütülmesi gereği. Bu dengeye dikkat
edilmezse, cemaatlerin ticarîleşme ve siyasîleşme yoluyla dünyevîleşip yozlaşarak aslî hizmet ve iştigal alanlarından
uzaklaşmaları riski ortaya çıkar.
Buna ilâveten, manevî hizmetlerin ticarî veya siyasî amaçlar için istismar
edilmek istendiği gibi suçlamalara malzeme verilmiş olunur. Bu ise söz konusu
hizmetlerin ruhunu oluşturan ihlâsa
zarar verdiği gibi, muhataplar nezdinde
korunması icap eden inandırıcılığa da
gölge düşürür.

Yola koyulurken mevcut olan halisâne
duygular ve hizmet mülâhazaları, zaman
içinde, kuralları başka odaklarca belirlenen ticaret ve siyasetin kaygan zeminlerinde, giderek hızlanan bir süreç içinde
aşınmaya ve helâl-haram hassasiyetleri
törpülenmeye başlar. Cemaatler cemaat
olmaktan çıkıp mülis holdinglere veya
itibarsız siyasî organizasyonlara dönüşerek tükenirler.
Bir cemaate mensup olan insanların,
vatandaşlık hak ve görevi olarak belli bir
siyasî tercih istikametinde oy kullanıp,
partiler hakkında görüş sahibi olmaları;
mesafeli bir duruş menzilinde kalarak
olumlu icraatları teşvik edip desteklerken, yanlışları eleştirmeleri çok farklı bir
şey. Bunun yadırganacak bir tarafı olmasa gerek.
Ama bir cemaatin siyaset alanında
aktif bir oyuncu gibi rol üstlenmesi; güncel siyasetin polemik ve tartışmalarında
çok fazla adının geçmesi; farklı iddia,

suçlama ve savunmalara konu olması
gibi durumlar için aynı şeyi söylemek
imkânsız.
Sürekli olarak politik tartışmaların
içinde ve odağında yer alan bir cemaat,
o tartışmaların kaçınılmaz bir neticesi
olan yıpranmadan kendisini koruyup
azade kalabilir mi? Kıyasıya bir iktidar
mücadelesinin tarafı gibi davranan veya
tavırları öyle algılanan bir cemaat, kendisiyle ilgili olarak gündeme gelen iddiaları sürekli tekzip etse dahi, bunların
zihinlerde bıraktığı tortu ve izleri tamamen silip temizlemeyi başarabilir mi?
Son dönemlerde medya, bürokrasi,
polis, asker ve yargı zeminlerinde cereyan
eden “cemaat eksenli” yandaşlık-karşıtlık
polemiklerinin sağlıklı bir şekilde aşılması için, “Cemaat parti olamaz, onun işi
devlet yönetmek değildir.” prensibinin
özümsenip hayata geçirilmesi ve âcilen
aslî hizmetlere dönülmesi gerekiyor.
Kâzım Güleçyüz
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Cumhuriyet; adalet, meşveret ve kanun üstünlüğünden ibarettir
Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir… Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur.
İttifak hüdadadır, hevada ve heveste değil. İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar. Her şey hür oldu. Şeriat da hürdür, meşrutiyet de.

İstibdat meşrutiyet libası giyse yine sille vururum
“En büyük hile, hileleri terk etmektir. Fakat, meşru, hakikî meşrutiyetin müsemmasına ahd ü peyman ettiğimden, istibdat ne şekilde olursa
olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın, rast gelsem sille vuracağım. Hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra feda edilmez.”

Bütün kuvvetimle adaletin lehinde, istibdadın aleyhindeyim
“Meşreben ve fikren, müsavat-ı hukuk mesleğini kabul edenlerdenim… Bütün kuvvetimle adalet-i tâmme lehinde, zulüm ve tagallübün
ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim.”

Adalet müessesesi hiçbir cereyana kapılmaz
Adalet müessesesi hiçbir cereyana kapılmaz, hiçbir tarafgirliğe kaymaz. Adliyede, adalet hakikati ve müracaat eden herkesin
hukukunu bilâ-tefrik muhafazaya sırf hak namına çalışmak vazifesi hükmeder.

Birinin hata ve cinayeti ile başkaları mes’ul olamaz
“Birisinin günahıyla başkası muahaze ve mes’ul olmaz.” “Bir adamın cinayeti ile başkası, hattâ kardeşi de olsa mes’ul olamaz.”
“Birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mes’ul olamaz.” “Birinin hatası ile başkası, partisi, akrabası mes’ul olmaz, olamaz.” “Bir cani yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mes’ul olamaz. İşte bunun içindir ki, bütün hayatımda bütün
kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım.”

Bir masumu idam etmek mi, on câniyi affetmek mi daha zarardır?

n
a
m
a
z
z
ü
i
d
Be
rsî
u
N
Said

“Maddî tazyikler, ehl-i meslek ve fikre galebe etmediği gibi daha ziyade nifak ve tefrika vermez mi? Bir insan yılan suretine
girse, yahut bir velî haydut kıyafetine girse, veyahut meşrutiyet, istibdat şekline girse, ona taarruz edenlerin cezası nedir?”

Ey gazeteciler! Edipler edepli olmalı
“Ey gazeteciler! Edipler edeplí olmalı, hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddip olmalı. Ve onlarınsözleri, kalb-i umumî-i müşterek-i milletten bîtarafane çıkmalı.”

Vazifemiz müsbet hareket etmektir
“Evet, mesleğimizde kuvvet var. fakat bu kuvvet, asayişi muhafaza etmek içindir .” “Bütün hayatımda bütün kuvvetimle asayişi
muhafazaya çalışmışım. Vazifemiz, dahildeki asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir.” “Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir.
Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i ilâhiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz.” “Dahilî asayişi ihlâl suretinde,
yüzde on cani yüzünden doksan masumu tehlike ve zararlara sokmak, adalet-i ilâhiye ve hakikat-i kur’aniye ile şiddetle men edildiği
için, biz bütün kuvvetimizle, o ders-i Kur’anî itibarıyla, asayişi muhafazaya kendimizi dinen mecbur biliyoruz.”

Aldatmalar dağılacak, hakikat ortaya çıkacak
“Hakikat tahavvül etmez; hakikat haktır. ‘Hak daima üstün gelir; hakka galebe edilmez.’ Millet uyanmış; mugalâta ve cerbeze
ile iğfal olunsa da devam etmeyecektir. Hakikat telâkki olunan hayalin ömrü kısadır. Feveran eden eâr-ı umumiye ile o aldatmalar ve mugalâtalar dağılacaktır.

İfrat ve tefrit ihtilalcidir
“İfrat ve tefrit, hayat-ı içtimaiyeye karşı isyan ateşini yakan iki amildir. Bu âmiller hayat-ı içtimaiyeyi nizam ve intizam altına
alan rabıtaları, kanunları keser, atar. Ve dünya nizamının bozulmasını intaç edip fesat ve ihtilale sebebiyet veren iki ihtilalcidirler.”

Ekseriyetin hatası umumî musibete sebebiyet verir
Umumî musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın o zâlim eşhasın harekâtına fiilen veya iltizamen
veya iltihaken taraar olmasıyla, manen iştirak eder, musibet-i âmmeye sebebiyet verir. ... "Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki,
geldiği vakit yalnız zâlimlere mahsus kalmayıp, masumları da yakar." (Enfal, 25)
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Önce alkışladılar...
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Yeni Asya’nın haktan yana
ve haksızlıklara karşı
duruşunu yansıtan
Özdabak çizgilerinden
bazı örnekler.
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