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Hadisler ışığında mutluluğu yakalamamız kendi elimizdedir.
Kur’ân-ı Kerim, her biri Batılı ilim adamları tarafından araştırma konusu yapılan tıp, astronomi, jeoloji, 

botanik gibi çeşitli bilim dallarına temel teşkil edecek bilgiler veriyor. Özellikle insan sağlığını ilgilendiren 
tıbbî konular önemli bir yer tutuyor. Aynı şekilde Peygamberimiz(sav)’in de sağlıkla ilgili pek çok hadis-i 
şerifleri var. İşte Tıbb-ı Nebevi bunlardan oluşuyor.

Aslında biz Müslümanlar, Hz. Muhammed (sav)’i tabîb-i kulûb, yani inançsızlıktan ruhları ve dünyaları 
kararmış insanlara hayat bahşeden, gönül aydınlığı ve ebedî kurtuluş getiren “kalblerin tabibi” olarak 
tanırız.

Hz. Peygamber (sav)’in tıbba dair hadisleri, tabib gözü ile ele alınırsa, bir bölümünün genel tıp konu-
larına, fakat pek çoğunun koruyucu hekimliğe, bir kısmının da tedavi edici hekimliğe ait ilaç tariflerinden 
ibaret olduğu görülür. Bunlar tıbbî tavsiye, öğüt ve reçeteler olarak da özetlenebilir. Bu hadisler bugünkü 
tıbbi telakkilerimize uygunluk göstermesinden başka, Arap yarımadasındaki tıbbi uygulamaları düzelt-
mek ve tababete ilmi bir hüviyet kazandırmak gibi önemli bir rol oynamış ve Orta Çağ’a hakim olan bir 
İslâm tababetinin doğmasına sebep olmuştur. Gerçekten o devirde Araplar tababet konusunda çeşitli 
yanlış telakki ve uygulamalara sahip bulunuyorlardı. Bu konuda şu örnekler verilebilir:

Araplar, beraberlerinde bir tavşan kemiği taşıdıkları takdirde hastalıklardan korunacaklarına inanırlar; 
yılan sokmuş bir kimseyi yılanın zehiri vücutta yayılmasın diye uyutmaz, üstüne başına ziller takarlardı. 
Korkmuş bir kadının yüreğinin soğuduğuna inanarak sıcak su içirirlerdi. Çocukların çürük dişlerini güneşe 
doğru attıkları takdirde yeni dişlerin muntazam çıkacağına inanırlar, şaşılığı değirmen taşına baktırarak 
tedavi ederler, yaraları kızgın demirle dağlar, vebadan korunmak için merkep gibi anırırlar, hastaları kâ-
hinlere götürür, sihir yapar, tapınaklara kurban keser, böylece hastaların içine girmiş şeytanların çıkaca-
ğına inanırlardı.

 Hazreti Peygamber bu gibi asılsız hurafelere karşı doğru yolu öğütlemiş ve ancak öncelikle hastalık-
ların tedavisinin bir hekim tarafından geçirilebileceği söylemi ve dört  unsuru uygulamamızı buyurmuş-
lardır.

1) Az yemek 
2) Az uyumak
3) Bal ile tedavi
4) Kur’an-ı Kerim ile tedavi

Sağlıklı (aynı zamanda psikolojik açıdan da) bir hayat sürmeniz dileğimle.

Hadisleri ve Tedavi  Yöntemlerini  
Doğru Anlamak
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Ali HAKKOYMAZ

“Sağlıktır her şeyin başı.” diyor Karacaoğlan.
Tamam da bu işi çok abarttık. Bu işin başı ilaç, 
iğne, doktor değil. Ve artık hastane reklamları 
boy boy... “Hastalıktan para kazanma hastalı”-
ğına adım attık. 

Beslenemeyen bir toplumla karşı karşıyayız. 
Gerçek yiyecekler öyle kolay alınır şeyler de-
ğil artık. Yolunuzun üstünde kaç lokanta var; 
mecbur kalınca yemek yiyebileceğiniz! 

Adım başı hastanecikler... Bir ton para... 
Marketler boyalı yiyecek dolu... Sonra.... aaa 
kanser vakaları artmış! Ne olacaktı! Bir de he-
men gelin çekap yaptırın gibi para tuzakçıkla-
rı... Efendim, şimdi muayeneye başlamazsak, 
çok yaşamazsınız! Bu nasıl bir muhatabiyet?!... 
(Hastanelerin tedavi altına alınması gerekiyor.)

Peynir ekmek gibi “kem/oterapi” kullan(dı-
rıl)an bir ülkeyiz. Niye? Eğitimi en geri ülkeler-
deniz ve nasıl oluyor da bir tek doktorlar “dok-
tor” yetişmiş oluyor?!... Kemoterapi sebebiyle 
iyi oldum diyen kaç kişi tanıyorsunuz? En kötü 
istibdat; ilmî istibdattır. İlle de bu ilacı kullana-
caksın; yoksa ölürsün! Gördün mü tedaviyi! 
Kemoterapi yiyeceğinize bir tabak meyve yi-
yin; besmeleyi çekerek... Afiyet olsun.

Doktorun hastasıyla, öğretmenin öğrencile-
riyle, idarecilerin halkıyla konuşurken çok sert 
yüz ifadeleri takındıklarını görüyorum. Sanki 
sürekli savaş halindeyiz. Lütfen, biraz rahat yüz 
ifadelerine ihtiyaç var. Çok konuşup çok az ki-
tap okuyorsunuz. Çok zaman okumuyorsunuz; 
bu her halinizden anlaşılıyor. Her gün konuş-
mayın! Biraz eve çekilin; okuyun, yazın! Fıkra-
lar falan anlatın arada! Atasözü, deyimler ve 
saire gibi şeyler katın konuşmalarınıza! Kültür, 

hayat gibi tazelenmek ister. Bir de lafla peynir 
gemisi yürümüyor. Bıktırmayın! Ölüm diye 
bir şeyi ne çok unutuyoruz! Dünya ebedî mi! 
Mevsimlerin şarkısını dinleyin; susun biraz!

Hasta ziyaretinden geliyorum. Kitaplı hasta-
ları ziyaret edince siz tedavi oluyorsunuz. Bir 
de hasta dünya kadar kitabı deviren olunca 
keyif üstüne keyif... Ziyaret edenden edilene 
dönüyorsunuz. Kazazede dostumuz, ağabeyi-
miz, kaza esnasında, camdan fırlayıp uçarken, 
dilekçe gönderiyor. Bu okuduklarım bende mi 
kalacak diye. Ve aort damarı patlayan, baca-
ğı, göğüs kafesi kırılan, akciğerleri yumruk gibi 
kalan, kalbi durup günler sonra çalışan, iç ka-
nama geçiren, vesaire, vesaire yani zahire göre 
ölmesi gereken birinin duası kabul oluyor ve 
hayata geri dönüyor. Hastalık, insan, kader, 
hikmet-i Hüdâ üzerine; hastadan ziyaretçilere 
bir seminerdi bugünkü. Bu kazanın kendisine 
bir ikram olduğunu sevine güle anlattı. Mora-
lin, ümidin tecessüm etmiş fotoğrafını gördük.

Hasta, ölü, hapis ziyaretlerine, arada bir gi-
din. Dönüşte daha bir huzurlu olduğunuzu gö-
receksiniz.  Hattâ işlerinizin en ortasındayken 
bile yapın bu önemli işleri.

Hasta ziyaretleri dünya ve ahiret arası bir 
şey... Gidin, gidin; bu ziyaretler rahatlatacak 
acıyanlarınızı.

Hastalanınca anlıyoruz ki sağlık diye bir şey 
varmış. Yaşayış hatalarımız bir zaman hasta-
lık olarak dönmeden; kendimizi yoklayalım. 
Dokunalım sağlığımızın ipek yumuşaklığına. 
“Sağlık olsun” diye ki tabiri bir rüya gibi bilelim 
ve sağlığa yoralım. Sağlığın itibarını zedeleme-
yelim.

Sağlığın İtibarı

K A PA K
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K A PA K

NEBEVİ TEDAVİ

Ünlü doktor, Medine’ye geldiği ilk gün çok he-
yecanlıydı. Hayatında ilk defa, Mısır Kralı Mukavkıs 
tarafından yabancı bir şehre görevlendirilmişti. Bu-
radaki insanları ücretsiz olarak tedavî edecekti. Bu 
görevini başarılı bir şekilde icra ederse kim bilir kral 
onu nasıl ödüllendirecekti.

Doktor, Medine’ye geldiğinde ilk önce Sevgili 
Peygamberimizin yanına uğrayarak kendisini tanıttı:

- Efendim! Kralımız Mukavkıs beni, size hizmet 
için gönderdi. Burada hastalarınıza bedava bakaca-
ğım, dedi.

Peygamber Efendimiz, doktora iltifat ederek ik-
ramda bulundu. Sonra da ona güzel bir yer tahsis 
edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için ashab-ı 
kiramı görevlendirdi. 

Doktorun keyfi yerindeydi. Medine’de kendisi 
gibi başka bir doktor olmadığından onun buraya 
geldiğini duyan Müslümanların kendisine akın ede-
ceğini düşündü. Onun için Medinelilerden genişçe 
bir ev istedi. Bu evi aynı zamanda muayenehane 
olarak da kullanacaktı.Artık her şey hazırdı. Doktor 
hastaları beklemeye başladı; fakat tedavî olmak için 
doktora ilk gün kimse gelmedi. İkinci gün de kapıyı 
çalan olmadı. Ertesi gün yine aynı… Tam bir ay geç-
mişti. Günler birbirini kovalıyor; ama kimse hasta-
lığından dolayı tedavî olmaya gelmiyordu. Hem de 
tedavî için ücret alınmamasına rağmen… 

Neydi bu işin sırrı. Bu şehirde kimse doktora 
ihtiyaç duymaz mıydı? Yoksa buradakiler, hastalan-
dıklarında başlarının çaresine kendileri mi bakardı?-
Doktor sanki şoka girmişti. Kendisini hiç bu kadar 
âtıl ve faydasız olacağını düşünmemişti. 

Hâlbuki memleketi Mısır’da günde onlarca kişiyi 
muayene eder, bunun için de el üstünde tutulurdu. 
Acaba burada doktorlar hastaların ayağına mı gi-
derdi? Niye kimse gelip kendisinden yardım istemi-
yordu? Hiç beklemeden malzeme çantasını alıp dı-
şarıya çıktı. Medine sokaklarını dolaşmaya başladı. 
Evlerin yanından geçerken inleyen, acıyla kıvranan 
birileri var mı diye kulak kabarttı. 

Karşılaştığı kişilere “Ben bir doktorum. Aranızda 
hasta olan varsa onu bedava tedavî etmeye gel-
dim.” diyerek kendisini tanıttığı hâlde kimse ona 
herhangi bir hastalıktan dolayı şikâyet etmiyordu. 

Gülümseyen yüzlerle onu selamlayıp geçiyorlardı.
Doktorun merakı biraz daha artmıştı. İnsan top-

luluğunun olduğu yerde doktora nasıl ihtiyaç duyul-
mazdı? Bunun mutlaka bir sebebi olmalıydı. Bunu 
kim bilirdi acaba?

Doktor tekrar Sevgili Peygamberimizin yanına 
gitti. Hayret dolu bir ifade ile:

- Efendim! Buraya, size hizmet etmeye, dertli-
lerinize derman olmaya gelmiştim. Fakat haftalar 
geçmesine rağmen bugüne kadar hiç kimse tedavî 
olmaya gelmedi. Onun için benim burada durma-
mın artık bir anlamı kalmadı. Müsaade ederseniz 
ülkeme dönmek istiyorum. Fakat sormadan da 
edemeyeceğim. Sizin arkadaşlarınız hiç mi hasta 
olmaz? dedi.

Doktorun şaşkın dolu bakışlarına Resûlullah 
Efendimiz tatlı bir tebessüm ile karşılık verdi. Sonra 
da şöyle buyurdu:

- Benim ashabım pek hasta olmaz. Çünkü onlar 
acıkmadıkça bir şey yemezler. Sofraya oturdukların-
da da tam doymadan kalkarlar!

Doktor, bu ifadeler karşısında adetâ büyülen-
mişti. Bütün hastalıkların reçetesi işte bu idi. Şimdi 
Medinedeki Müslümanların neden hastalanmadığı-
nı daha iyi anlamıştı. (Hayatu’s Sahâbe, El-İsabe Fi 
temyizi Sahâbe, Suverun Min Hayatu’s Sahâbe)

Asrı Saadette bir ismi de Şafi olan Kur’anın ve 
Peygamberimizin tavsiyeleri doğrultusunda yaşa-
yan sahabei güzin maddi manevi sağlıklıydı. 

Üstad bu hususta şu tesbitte bulunur:”İbni sina, 
İslâm hükemasının Eflâtun’u ve hekimlerin şeyhi ve 
filozofların üstadı, dâhi-i meşhur Ebu Ali ibni Sina, 
yalnız tıp noktasında, ‘Külû veşrabû velâ tüsrifû’ 
âyetini şöyle tefsir etmiş. Demiş: Yani, ilm-i tıbbı 
iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığın-
dadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört beş 
saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani, kolay-
ca hazmedeceğin miktarı ye, nefse ve mideye en 
ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne yememektir.
(HAŞİYE:Yani, vücuda en muzır, dört beş saat fası-
la vermeden yemek yemek, veyahut telezzüz için 
mütenevvi yemekleri birbiri üstüne mideye doldur-
maktır.)”

Akif CEMİL
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Peygamber Efendimiz (asm) duâ ettiği halde iyileşmediğini söyleyen birisine, “Duâna katran 
kat” buyurmuştur. Adam bu Peygamber sözünün verdiği işareti doğru anlamış, katrandan ilaç 
yapıp kullanınca şifa bulmuştur.

O zaman tıbbi tedavi ve doktorlar elbette vardı. Asrı Saadette yaşayan ve uygulanan tıp kül-
türünün ilmi seviyesini anlayabilmemiz için elimizde misaller var. Taifli Tabib Haris, Mekkeli Ebu 
Remse, Tabib Nadr, Yemenli Dr. Dimat ve İskenderiye Patriği Mukavkısın Medineye gönderdiği iki 
tabib gibi dokorlar da mevcut. Taif yakınlarında yaşayan bir Hıristiyan papazı Peygamberimizin 
küçük yaşlarda yakalandığı ağrılı göz iltihabını (Konjoktuvit) tedavi etmiş. Başka bir zaman burun 
damlası kullanmış. İleri yaşlarda Peygamberimiz kan aldırmış ve bu işlemi yapana ücret ödemiş.

Hicretten önce Müslümanlar Mekkede zor şartlar altında yaşıyorlardı. Yemenli meşhur bir 
doktor olan DİMAD yahut DİMADUL EZDİ; gezmek için Mekke ye gelmişti. Tanınmış ve mesleğin-
de usta bir sinir ve ruh hastalıkları uzmanıydı. Konuştuğu, sohbet ettiği Mekkeli müşrikler Ona 
kendisinin Allahın Resulü olduğunu söyleyen bir mecnundan bahsettiler. Büyük bir şair, kâhin, 
belki de sihirbaz, ama mecnun yani deliliğin daha çok yakıştığını söylediler. Yemenli DİMAD, 
karşıda Ebu Talip mahallesine girmek üzere olan Peygamberi, etrafı gürültü yapan çocuklarla 
kuşatılmış halde gördü. Mekkeliler işaret edip göstererek: ”İşte o mecnun” dediler.

Tabib Dimad, koşarak Peygamber Efendimize yaklaştı ve etrafındaki kalabalığı dağıttı ve ço-
cukları susturdu. Ona yaklaştı, yukardan aşağı şöyle bir süzdü ve usulca konuşmaya başladı:”Ya 
Muhammed, ben bugüne kadar çok hasta insanı sağlığına kavuşturdum. Eğer benim elimle te-
davi olmayı kabul edersen Senin mutlaka iyileşeceğini ümid ediyorum!” dedi.

Aldığı cevap karşısında Dr. DİMAD hayret ve hayranlık içinde kaldı. Konuştukça müşriklerin 
söylediklerinin gerçekle ilgisi olmadığını gördü. 

Diyalog sürdükçe tabib Dimad, Mecnun denilen insanın harikulade taraflarını keşfetti.” Ya 
Muhammed, bu söylediklerini lütfen tekrar eder misin?

Peygamber Efendimiz tekrar etti:”Elhamdulillehillezi Nehmeduhu va Nesteinuh..”.

DİMAD üçüncü defa rica etti tekrar söylemesini. Peygamber Efendimiz sabırla tekrarladı. ”El-
hamdulillehillezi Nehmeduhu va Nesteinuh..” 

K A PA K

Mehmed ALACADOĞAN

Maddi Tedavi Yok mu?

Peygamberimiz, bu adam da neyin nesi, nerden çıktı ortaya, diye şaşırmadı ve müdaha-
lesine kızmadı, sinirlenmedi. Aksine, bütün vücuduyla ona döndü. Sükûnet ve mülâyemetle 
cevap verdi:”Elhamdulillehillezi Nehmeduhu va Nestainuh…(Bizi sağlık üzere yaratan Allaha 
şükürler olsun.Ona şükreder ve yalnız Ondan yardım umarız.Onun birliğine iman eder ve Ona 
tevekkül ederiz.O kime doğru yolu nasip ettiyse onu hiç kimse saptıramaz.Kimi de doğru yol-
dan ayırdıysa hiçbir kuvvet onu doğru yola getiremez.Şahadet ederim ki, Allahtan başka ilah 
yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Ve ben Allahın kulu ve peygamberiyim.) 
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DİMAD hayret ve heyecan içinde kollarını Peygamber Efendimize uzattı. ”Ya Muhammed, ha-
yatımda çok sayıda kâhin, sihirbaz, şair, Mecnun tanıdım. Kimiyle sohbet ettim, kimini de tedavi 
ettim. Onlardan çok fasih sözler duydum. Fakat böylesini ömrümde ilk defa işitiyorum. Sana 
iman ediyorum. Uzat bana elini Sana bağlılığımı bildiriyorum”.

Peygamber Efendimiz elini Yemenli doktora uzattı. Dimad imanını ikrar etti ve Müslüman 
oldu.

Peygamber Efendimiz buyurdu:- ”Ya DİMAD, bu bağlılık hem sen, hem de kabilen ve kavmin 
içindir!” dedi. 

Aynı zamanda ona görev veriyordu, Yemen halkına İslâmı tebliğ görevi. Mekkeli müşrikler 
İslâmı kabul eden Dr. DİMADın, paganist olarak girdiği Ebu Talib mahallesinden Mümin olarak 
çıktığına şahit oldular ve çok üzüldüler.

İslâm Tarihinde Tabip DİMAD, Mekke yerlisi olmayan ilk Müslümanlardan olma şerefini ka-
zandı.(Ahmed b. Hanbel, I, 302)

İlk müslümanlar arasında yer alan ve kocası Cafer b. Ebi Talib ile beraber Habeşistan’a hicret 
eden, zeki, görgülü ve tecrübeli bir kadın olan Esma bint Umeys’in de iyi bir doktor olduğunu 
söylenebilir. Ümmü Seleme, Esma bint Umeys’in Hz. Peygamber’e “Hindistan ve Yemen’den ge-
tirilen bitkiler ve zeytin yağı ile bir ilaç” yaptığını söyler. 

Hz. Aişe’nin kız kardeşi Esma bint Ebibekir’in, tedavi için yanına getirilen hummalı kadın has-
taları, soğuk su ile tedavi ettiği anlaşılmaktadır.

Kadınların tıbbî hizmetleri arasında ebeliği de sayılabilir. Hz. Peygamber’in ebesinin, Abdur-
rahman b. Avfın annesi eş-Şifâ bint Avf olduğu nakledilmektedir. (İbn Sa’d, et-Tabakât, III, 124; 
el-Halebî, İnsânu’l-Uyûn, 1,103.) 

Hz. Peygamber’in ve Hz. Fatıma’nın çocuklarının ebeliğini ise Safiye bint Abdilmuttalib ve Hz. 
Peygamber’in hürriyete kavuşturduğu Selma (Ümmü Rafı’) yapar. (İbn’l-Esîr, Usdu’l-Gabe, VII, 
147; îbn Hacer, el-İsâbe, IV, 274; et-Tebrizî, el-İkmâl (Mişkât sonunda), III, 672.) 

Tıp konusunda Arap kadınının cahiliyeden gelen bir tecrübesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
Evd oğullarının doktoru olan Zeyneb’in, hastalara ilaç yaptığı ve bu konudaki şöhretinin Araplar 
arasında yayıldığı ifade edilmektedir.

Hem cahiliye hem de Hz. Peygamber devrinde eş-Şifâ isimli kadınlar bulunmaktadır. Bu ismin 
konulmasının, tıbbî hizmetleri yürütmeleri ile ilgili olabileceği akla gelmektedir. 
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Faik DAVUD

Manevi Tedavi

Maddi tedavi ile çözülemeyecek rahatsızlıklarda 
manevi tedaviye başvurulabilir. Batıl dinlerde 
bile bu usule başvurulduğu görülür. Hatta Rus-
ya’da ağrı ve sızıların tedavisinde el ile el değ-
dirmeden rahatsızlığı geçirme yöntemi bir hayli 
yaygındır.

Ruhun tesiri inkar edilemez. Nazar bugün kabul 
edilmektedir. Bakışlarıyla uzaktan saati durduran 
çatalı eğip büken insanları duymuşsunuzdur( te-
lekinezi). 

Suiistimal edilmemek şartıyla bu yollarla çaresiz 
dertler için şifa aranabilir.

 Bu mevzuda yakın tarihimizin büyük alimlerin-
den Muzaffer Ozak bir hatırasını anlatmaktadır. 
Birlikte dinleyelim:”Üstadı Muhteremim ve mür-
şid-i mükerremim olan Zâtın peder-i âlileri(Alla-
hu Teala Onların ruhlarını takdis buyursun) bir 
toplantıda sohbet ederlerken o devrin Saray he-
kimlerinden yüksek rütbeli bir zat şöyle bir mü-
talaa ileri sürer;

-Efendim günümüzde Tıp ilmi hayli ilerlemiş ve 
birçok illetlere çare bulunmuştur. Binaenaleyh 
çağımızda hastalıklara okumakla değil tıb ilmiyle 
deva aramak gerekir. Artık okunmaya gelenleri 
doktora göndermelidir, der.

Bu fikrini açıklarken de okuyanı ve okutanı istih-
faf eden bir tavır takınır. Oysa her hasta okun-
maz ve çoğu zaman tıbbın el çektiği hastalar 
okunur. Sonra arifler bilirler ki mide ülseri, mesa-
ne ve akciğer kanseri gibi hastalıklarla, kopan kol 
veya parmak, kırılan el ve ayak okumakla, nefes 
etmekle tedavi edilemez. Okumak ve okunmak 
daha ziyade ruh hastalarına, gönül sıkıntılarına 
iç darlığına müptela olanlara şifa verir.

Kendisine cevap veren bulunmadığını gören He-
kim, işi azıtır ve ileri geri konuşarak maneviyat 
ve mukaddesata dil uzatmaya kadar varır. İşte o 
zaman bu haddini bilmez zata kendini bildirmek 

vacip olduğundan Efendi, kendisini yukarıdan 
aşağı süzer ve;

-Doktor bey! der, kalıp kıyafetine bakılınca insan 
gibi görünüyorsun ama O pek öğündüğün tah-
silin ve ilmin seni Adam edememiş. Haddini bil 
ve aklının ermediği meselelerde fikir beyanına 
kalkışma be eşşek herif! 

Ortalığı birden derin Bir sessizlik kaplar. O yük-
sek rütbeli Hekim’in rengi sararız, morarır, eli ve 
ayağı titremeye başlar. Bu hakarete mukabele 
etmeye cüret edemez. Zira karşısında yaşlı ve 
nurlu bir zatı şerif vardır. Ama bunu yutmaya da 
haysiyeti elvermez ve ne yapması gerektiğini ta-
sarlarken Efendi gayet tatlı ve yumuşak bir sesle;

-Ne oldu Doktor bey oğlum? diye sorar. Rengini 
sarardı elleriniz ve ayaklarınız titremeye başladı, 
renkten renge girdiniz...

 Doktor birden boşanır;

-Nasıl titremesin? der. Durup dururken bana ha-
karet ettiniz!

 Efendi temin eder;

-Estağfirullah evlat! der. Hakaret için değil seni 
uyarmak ve ne kadar yanlış düşündüğünü sana 
ispatlamak için kasten öyle konuştum. Sen bir 
doktorsun ve ilim adamısın. Bak ben sana ne hap 
yutturdum, ne iğne yaptım ne de sinirlerini bo-
zacak bir ilaç verdim. Sana söylediğim insan sözü 
idi ve bu kadar tesir etti, eli ayağın titredi, rengin 
değişti, halden hale girdin. İnsan kelamı bir insa-
nı bu hale getirirse Allah kelâmının tesiri olmaz 
mı dersin? Meğer ki Allah kelamını söyleyecek 
temiz bir ağız olsun, bilmem anlatabildim mi?

 Doktor hatasını anlar ve pişman olur. Efendi’nin 
ellerini öperek altının affını niyaz eder , kucakla-
şıp anlaşırlar.

Evet bir insan sözü başka bir insana bu kadar 
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etkilerse Allah Kelamı tesir eder mi etmez mi, 
bunu da sizler düşününüz.”

Bir de bunun tersini düşünecek olursak müs-
bet, güzel, olumlu sözlerin,iltifatların da insanda 
meydana getirdiği iyi tesirleri biliyorsunuz. Te-
rapi seansları bunun için yapılmaktadır. Kanser 
hastalarının bile psikolojik telkinlerle iyileştiği 
görülmüştür.

 Yeter ki dengeli olunsun...

Evet Manevi tedavi dua ve moral ile yapılır. Zaten 
moral gücü, maneviyat olarak tanımlanır. 

Herkesin kabul edeceği gibi, bütün hastalıklar-
da önce esbaba riayet ederek maddi çözümlere 
başvurmanın yanında ve sonrasında moralimizi 
bozmamaya çalışarak, dua ve tevekküle müraca-
at ölçü olmalıdır. Bu hususta da Kur’an-Kerimde 
ve Hadis-i Şeriflerde dua edilmesi emredilmekle 
birlikte örnek dualar zikredilmiştir. Esma-ül Hüs-
na ile maddi manevi hastalıklara şifa aranmak-
tadır.

Bir de manevi hastalıklar var. Bunlara da mad-
di çözümler yanında ve/ya sonrasında manevi 
tedavi yolları araştırılmalıdır. Gerçi maddi has-
talıklarsa olduğu gibi manevi rahatsızlıklarda da 
iman, koruyucu hekimlik vazifesi gördüğünden 
müslüman da bu tür arıza ve arazlara pek rast-

lanmaz. Hekimoğlu İsmail;”Ruh 
hastalığı diye birşey yoktur. Çünki 
ruh hastalanmaz.” diyor. 

Fethi Gemuhluoğlu;”Bunalım batı 
insanınındır. Batı insanı zann ile 
meluftur. Batı insanı hayalperest-
tir. Batı insanı tecessüs ile malûl-
dür. Ve batı imsanı vehimlidir.” der. 

Cemil Meriç, Osmanlı’da romanın 
olmamasını, onların bunalımları-
nın bulunmamasına bağlar. 

Evet günümüzde inanç zayıfla-
masına bağlı olarak, depresyon, 
stres gibi psikolojik rahatsızlıklar 
artmıştır.

İman eden ve dünyanın bir imtihan yeri olduğu-
nu kabul edip sabır ve ümit sahibi olan müslü-
man bu sıratı sağlıkla geçer.

Hadiselere aşağıdaki hikayede olduğu gibi bakar:

Mevlânâ bir gün eve gelir, oğlunu üzgün görür. 
Sebebini sorar. Oğlu: “Hiç…” der. 

Hz. Mevlânâ dışarı çıkar. Kapıda asılı bir kurt pos-
tu vardır, onu alır üstüne giyer. Ellerini havaya 
doğru açıp ulamaya başlar. Oğlu babasının bu 
haline bakıp güler. 

Hz. Mevlânâ: “Evladım, gördün mü?” der. “Dün-
ya dertleri de işte böyledir. Kurt, aslında korku-
tucu bir hayvandır. Ama sen o postun arkasında 
babanın olduğunu bildiğin için korkmadın ve gül-
dün. İşte bütün dertlerin arkasında da RABB’inin 
olduğunu bil ve O’na güven.” der…

Bediüzzaman’ın HASTALAR RİSALESİ’nde maddi 
manevi hastalıklara manevi reçeteler bulunmak-
tadır. Hatta hastalıkların sevapları da anlatıldı-
ğından bir arkadaşımız: ”Bu eseri okuyunca has-
ta olasım geliyor” demişti.

Evet ”İman ilacı her derde devadır. Ancak Feraizi 
yerine getirmekle tesirini gösterir. “
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Tıbb-i Nebevî 

Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) tıp 
ilmine getirdiği en önemli yenilik muhtemel bütün 
hastalıkların tedavi edilebileceğini, her hastalığın 
şifasının bulunduğu hakikatini bildirmesidir. 

“Allah Teâlâ, hiçbir hastalık indirmemiştir ki 
onun devasını da indirmiş olmasın” mealindeki ri-
vayet hadîsçiler tarafından “Kitâbu’t-Tıbb” bölüm-
lerinin ilk hadîsi olarak zikredilmiştir. Hz. Peygam-
ber’in sağlığa verdiği önemi, koruyucu hekimlik ve 
tedavi olarak ikiye ayırmak mümkündür. Koruyucu 
hekimliği, temizlik, sağlıklı ve helal beslenme, he-
lal olan spor ve eğlence, zamanında ve yeterince 
istirahat, ibadetleri gereği gibi ve zamanında yerine 
getirmek, dua etmek ve haramlardan uzak durmak 
gibi yöntemler olarak görmekteyiz. 

Tedavi konusunda ise şu esaslara dikkat edilme-
sinin tavsiye edildiğini görmekteyiz: 

Hastalığı da şifayı da veren Allah’tır. Allah her 
hastalığın şifasını yaratmıştır. Hastalanınca şifa 
aranmalıdır. Şifa için başvurulacak çeşitli tedavi 
yolları ise, perhiz, kan aldırma, dağlama, ameliyat, 
ilaç, tebdîl-i mekan, rukye, dua, kuvve-i maneviyeyi 
takviye, sabır, gayr-i müslim tecrübe gibi yöntemler 
olarak bildirilmektedir. 

Hazreti Peygamber (sav)’in her sözü ve uygula-
ması başta sahabe olmak üzere bütün Müslüman-
lar tarafından titizlikle takip edilmiş ve yaşama bi-
çimi haline getirilmeye çalışılmıştır. Günlük hayatla 
igili uygulamalar da, neredeyse aynı kapsamda 
değerlendirilmiştir. Bu anlayışın izlerine, daha son-
ra telif edilen hadis kaynaklarının bir çoğunda rast-
lamak mümkündür. Nitekim hadis kaynaklarında 
et-Tıbbu’n-Nebevi ile ilgili özel bölümler ayrılmakla 
yetinilmemiş, bu sahada müstakil eserler bile yazıl-

mıştır. Bu sahada et-Tıbbu’n-Nebevî Literatürü 
oluşmuştur. Ebû Nuaym el-İsfahânî’nin et-Tıb-
bu’n-Nebevî’si, bu alanda kaynak niteliği taşıyan 
en eski ve orijinal eserlerden biridir. 

 Efendimizin (sav) diğer tavsiyeleri de şöyle 
özetlenebilir: Oruç, gece namazı, yolculuk sı-
rasında sağlığın korunması, bu esnada ortaya 
çıkabilecek sıkıntıların giderilmesi, dengeli bes-
lenme, hijyen, soğuktan korunma, manzaralı 
mekânlarda oturma, sağlıklı ev ve memleket-
lerde yaşama, seyahat etme, kötü iklim koşul-
larında yolculuktan sakınma, salgın hastalıkların 
bulunduğu ortamlardan uzak durma, güneşte 
fazla kalmaktan kaçınma, şiddetli sıcaklarda be-

den ısısının düşürülmesi, düzenli uyku için uygun 
vakitleri seçme, zararlı yiyeceklerden kaçınma, sağ-
lıklı kalmak için bal, turunç yeme, vücudu kuvvet-
lendirmek için özel hazırlanmış macunlar kullanma, 
mahiyeti bilinmeyen ve iştahı çekmeyen yiyecek-
lerden uzak durma, yiyeceklerden kaynaklanan bir 
takım zararları içeceklerle giderme, ishale karşı si-
nameki bitkisini kullanma, burun otu ve ağız ilacına 
devam etme, belirli aralıklarla hacamat yaptırma, 
vücut direncinin düşmesi durumunda besin değeri 
yüksek gıdalar alma, şifalı hamamlarda yıkanmanın 
yararları, ishal rahatsızlığında istifra etmenin fayda-
ları, zehirlenmeye karşı acve hurmasını yeme, koku 
kullanma, göze sürme çekme, saç bakımı ve elbise 
temizliğine dikkat etme, gözü dinlendirici manzara-
lara bakma ve giyim kuşamda renk seçme gibi ko-
nular yer almaktadır. 

Beslenmede esas olan gıda ve çeşitleri konu-
sunda, dikkat çekici noktalara temas eden Kur’ân-ı 
Kerim, çağımızda önemi daha iyi anlaşılan insan 
vücudunun büyümesi, kuvvetlenmesi ve tamiri için 
gerekli ve çok faydalı şeyleri ihtiva eden proteinli yi-
yeceklerden et, balık ve süt gibi yiyecekler; hurma, 
üzüm, buğday, nar, sebze, sarımsak, acur, soğan, 
mercimek, incir ve zeytin gibi nebatî yiyeceklerden 
ve meyvelerden bahsetmekte ve bu gıdalara dik-
katimizi çekmektedir. Nebatî yağdan ve şifa verici 
baldan da bahseden Kur’ân-ı Kerim, özellikle balın 
tedavideki önemine işaret etmektedir. 

Günümüz tıbbının da önem verdiği koruyucu 
hekimlik, yani Hıfzıssıhha mevzuu “Temizlik iman-
dandır” esası ile dinimizin en temel konuları arasın-
dadır.

Namık Kemal HÜRDOĞMUŞ
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Reçete
İkrime ÜMİT

Eskiden beri anlatılagelen bir kıssa vardır. Bura-
da bir ilaç tarifi verilir. Çeşitli versiyonlarına rastla-
dım. Aşağıda birbirine yakın ama nüansları olan iki 
tanesini alıyorum:

Bayezid-i Bistami Hazretleri akıl hastanesinin 
önünden geçerken, bir doktorun havanda ilaç döv-
düğünü görmüş ve sormuş;

-Çok günahkarım, benim için de bir ilaç var mı?
Konuşmaları dinleyen bir hasta doktorun konuş-

masına fırsat vermeden pencereden seslenmiş;
-Tövbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştır. Kalp 

havanında Tevhid tokmağı ile döv. İnsaf eleğinden 
geçir, gözyaşı ile yoğur, Aşk fırında pişir ve sabah 
akşam bol bol ye! Göreceksin hastalığından hiçbir 
eser kalmayacak.

Bistami Hazretleri gözleri dolu dolu;
-Yarabbi! demiş, şu dünya hastanesinde ne dok-

torlar var...
 İkinci benzer hadise’yi de Hasan-ı Basri Hazret-

leri anlatıyor:
Bir gün bir abid genç ile Basra çarşılarında gezer-

ken yolda bir tabibe rastladık. Bir kürsüye oturmuş-
tu. Yanında erkek, kadın, çocuk bir çok kişi vardı. 
Her biri elinde su dolu bir kap tutuyor, hastalığına 
deva olacak bir ilaç soruyordu. Yanımdaki genç ileri 
geçerek;

- Ey tabip! dedi, yanınızda günahları yıkayıcı, kalp 
hastalıklarına şifa verici bir ilaç bulunur mu? Tabip:

-Evet, deyince genç:
Getir görelim dedi. Tabip:
-Tevazu dağının en tepesinde bulunan fakr-acz 

ağacının köklerini alıp içine tevbe eriyiği katıp Rıza 
havanına koyarak Kanaat tokmağıyla döv. Sonra 
bunları Takva tenceresinin içine boşalt. Üzerine 
ar-haya-edep-utanma suyunu dök. Muhabbet ate-
şinde kaynattıktan sonra şükür tabağına dök. Re-
ca(ümit) yelpazesiyle soğutup hamd kaşığı ile iç!

Söylediklerimi yaparsan dünya ve ahiretin mu-
sibet ve hastalıklarına karşı korunursun, cevabını 
verdi.

Bu menkıbeleri, bir okulun duvar gazetesinde 
gördüğüm “mutluluk reçetesi” yazılısı çağrıştırdı. O 
yazının hemen bir nüshasını almıştım. Onu da aşa-
ğıda takdim edeceğim. Ondan önce ise yine bir okul 
dergisinde rastladığım benzeri bir yazı olan “bir ye-
mek tarifi”ni sunuyorum:

Bir bardak dolusu gülümseme ile başlayın. Bir 

kap dolusu dostluk ilave edin, bir tutam yumuşaklık 
ve birazda nezaket tozu ile kabartın. Bir kaşık Ümit, 
bir büyük porsiyon yardımlaşma, çok miktarda ılım-
lılık ve bir tutam alçak gönüllülük ile çırpın. Kuvvet-
lendirmek için de bir çorba kaşığı güvene ihtiyacınız 
olacak. Bir Sadakat kasesi içinde bir ölçü inanç. iki 
ölçü aklıselim ve birkaç damla hoşgörüyü azar azar 
ilave ederek Sevgi ile karıştırın. İki kaşık gülücük, bir 
kaşık sabır ve bir tutam övgü ilave edin. Şevk ile hiç 
durmadan karıştırın ve Şükran ile tatlandırın. Yeme-
ğin adı mı; ”İnsanlık”...

Hemen hemen aynı olan “mutluluk reçetesi” ise 
söyle başlıyor:

Alınacak bir porsiyon mutluluk ve anlaşma me-
nüsü rahat ve huzurlu bir hayat geçirmenizi sağla-
yacak, sinir sisteminize iyi gelecektir.

-Bir bardak dolusu gülümseme ile güne başlayın.
-Üstüne bir bardak mutluluk ekleyin
-Bir tutam yumuşaklık biraz da Nezaket tozu ile 

kabartın
-Bir kaşık Ümit Bir porsiyon yardımlaşma
-Çok miktarda ılım,  bir tutam alçakgönüllülükle 

çırpın
-Kuvvetlendirmek için bir çorba kaşığı güvene 

ihtiyacınız olacak
-Bir sadakat kasesi içinde bir ölçü inanç iki ölçü 

aklıselim birkaç damla hoşgörüyü azar azar ilave 
ederek sevgi ile karıştırın

-İki kaşık gülücük bir kaşık sabır Bir Tutam övgü 
ilave edin

-Şevk ile hiç durmadan karıştırın ve Şükran ile 
tatlandırın.

Afiyet olsun!..
Evet, “Biz Kur’ân’ı müminlere şifa ve rahmet 

olarak indiririz. “(İsra 82) buyuran Şafi-i Hakikiye 
hamd, ”İlaçların en iyisi Kur’an-ı Kerim’dir”(İbni 
Mâce) diyen Nebiler Nebisi’ne selam olsun.

Şifa salavatı olarak geçen ve vücuda ve gözlere 
şifa ve zeeafet verdiği rivayet edilen salat u selam 
ile bitirelim:”Allahumme salli ala seyyidina Muham-
medin tıbbil’kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani 
ve şifaiha ve nuril’ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve 
sahbihi ve sellim.”(Ey Allahım ! kalblerin doktoru 
ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası 
olan Muhammed’e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu 
selam eyle.)

K A PA K
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• “Çocuğa annesinin sütünden daha faydalı ve 
hayırlı bir süt yoktur.”

Çocuk için en ideal besin, annesinin sütüdür. 
Anne sütünün çocuğa sayılamayacak kadar fay-
daları vardır. Bu, bütün dünyaca kabul edilmekte 
ve annelerin çocuklarına süt vermeleri için büyük 
kampanyalar düzenlenmektedir.

***
• “Allah’ı (cc) zikrederek ve namaz kılarak ye-

meklerinizi eritiniz. Yemeğin üzerine uyumayınız, 
sonra kalbiniz kararır. Yemekten sonra çok hare-
ket de etmeyiniz, bunun zararını çekersiniz.”

Akşam yemeğini hafif geçiştirerek midesi boş 
yatmak sağlığa uygun olanıdır. Mide doluyken 
yatılırsa, akşam yenilen bütün yemekler hâlen 
midededir ve hazmedilip bağırsaklara geçmiş 
değildir. Böylece mide asidi gıdanın üzerinde bi-

riktiğinden baskı yaparak yukan yemek borusuna 
doğru çıkar. Neticede de mide rahatsızlıklarına 
zemin hazırlanır.

Tok yatmanın bir diğer mahzuru da, kanın mi-
deye yönelmesi sonucu uykunun tatmin edici ol-
mayışı, kâbuslar görme ve tam dinlenememedir.

***
• “İnsanoğlu için tıkabasa dolu mideden daha 

zararlısı yoktur.”
“Midenin üçte birini yemeğe, üçte birini suya 

(ayırınız), geri kalan üçte birini de boş bırakınız.”
“Allah’ın en sevmediği insanlar, göbek şişiren-

lerdir.” “Dünyada aç olanlar, âhirette tok olacak-

lardır. İnsanlar arasında Allah’ın en sevmediği 
kişiler, geğirenler ile, çok yemekle karın büyüten-
lerdir.”

***
Şişmanlık, çağımızın en büyük sağlık prob-

lemlerinden biridir. Gelişmiş ülkelerde nüfusun 
yüzde 20’si, diğer bir deyimle yaklaşık 200 milyon 
insan şişmanlık sınırı içindedir.

Bütün istatistiklere göre, şişmanların ömür sü-
resi daha kısadır. Estetik ve görünüm açısından iyi 
karşılanmayan şişmanlık sebebiyle ruhi bozukluk 
ve topluma uyumsuzluklar da sık görülür.

Şişmanlarda solunum hastalıkları, şeker, gut 
hastalığı, ateroskleroz (damar sertliği) yine sıktır.

Kemik ve adaleler daha çok yorulacağından 
düz tabanlık, diz ve kalça astrozları daha sık, er-
ken ve ağırdır. Varis ve varis yaraları, karın fıtıkları 
yine daha kolay ortaya çıkar. Safra taşları, kalp ye-
tersizliği yine şişmanlarda daha çok görülür.

Şişman hanımlarda âdet bozuklukları ve kısır-
lık, erkeklerde iktidarsızlık ve meni bozuklukları 
daha sıktır.

Horlayanların çoğu şişmandır ve zayıfladıkla-
rında ise horlama azalır veya kesilir.

***
• “Acıkmadan sofraya oturmayınız. Sofradan 

tam doymadan kalkınız.”
“Hastalıkların başı çok yemektir. İlaçların başı 

perhizdir.”
Şişmanlığın tedavisi oldukça zordur. Yakın za-

mana kadar kullanılan iştah kesici haplar, pek çok 
yan tesirleri olduğundan, bugün tamamen terke-
dilmiştir. Diyetlerin ise hem uygulamaları zordur, 
hem de bir çoğunun faydası olmadığı gibi bazıla-
rının zararı da dokunmaktadır.

Bu yüzden uzmanlar, “diyetin değil, alışkanlık-
ların değişmesi” gereğinden bahsetmektedirler. 
Yâni “davranışı değiştirme” tatbikini tavsiye et-
mektedirler. Bu ise gıdaların alınması, depolan-
ması, hazırlanması, sofraya getirilmesi ve yenme-
siyle ilgili alışkanlıkların değiştirilmesi demektir.

YANLIŞ BESLENME, STRES KAYNAĞIDIR

PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN BESLENME ESASLARI Prof. Dr. Sefa SAYGILI

K A PA K



13

sirdergisi.com
Aralık 2016 / Rebîulevvel 1438

***
• Peygamberimiz (sav) meyveyi yemekten 

önce yerdi.
Bugün uygulanan geleneksel beslenme alış-

kanlığı, bütün kalp-damar ve pankreasla ilgili 
hastalıkların kaynağını oluşturmaktadır. Meselâ 
meyve, metabolizmanın en kolay sindirdiği yi-
yecektir. 20 dakikada sindiririz. Halbuki meyveyi 
yemekten sonra yersek, diğer besinlerle karıştığı 
için hazım zorlaşır. Hatta fermante olup önce kar-
bonhidrata sonra da alkole bile dönüşür. O halde 
meyveleri yemekten bir saat önce veya iki saat 
sonra yemek doğru olur.

***
• Peygamberimiz Ramazan ayı dışında da sık 

sık oruç tutardı ve daima az yerdi.
“Oruç tutun, sıhhat bulun!”
“Oruç tutun. Oruç damarları temizler. Nefs ve 

şehvet kuvvetini sakinleştirir!”
Hemen her hastalığa oruç tutmanın faydası 

vardır. Oruç, bıçağa gerek duyulmayan bir ame-
liyattır. Oruç tutanlarda daha iyi konsantrasyon 
(düşünceleri bir noktada toplama kabiliyeti) sağ-
lanır. Vücutla birlikte his ve düşünce dünyasında 
büyük bir hassasiyet elde edilir. Günlük gerginlik-
lerin azaldığına şahit olunur. Yeme ve içme, insan 
bedeniyle birlikte ruhuna da tesir eder. Bunlar-
dan sakınmakla zihin ve ruh berraklasın

***
• Resûlullah (sav) oruç tutarken muhakkak 

sahur yapmamızı isterdi. “Sahura kalkınız, zira sa-
hurda bereket vardır.”

Ramazan’da birçok insan sadece iftarı ya-
pıp sahuru atlamaktadır. Bu durumun iki türlü 
mahzuru vardır. Birincisi: Çok uzun süre aç kal-
mak, hassas bünyeli kişilerde kan şekerinin hızla 
düşmesine sebep olur, kişinin verimliliği azalır. 
İkincisi de, oruç tutan kişi bütün gün aç kaldığı 
için akşam çok fazla yiyebilir ve bu fazla yemeği 
sindirip kullanamayabilir. Bu durumda bâzı kalb 

rahatsızlıkları ortaya çıkabilir.
***
• “Midesini aç bırakanın düşüncesi ilerler, 

zekâsı açılır.”
“Karnını doyuranın ve uykuya düşkün olanın 

kalbi kasvetli olur. Her şeyin zekâtı vardır. Bede-
nin zekâtı da az yemektir.”

Gerçekten mide dolunca insan vücudundaki 
kanın büyük bir kısmı diğer organlardan çekilerek, 
yenenleri sindirmek için karın bölgesine pompa-
lanır ve bu suretle mide ve kalp civarındaki da-
marlarda kan yoğunlaşır. Diğer organlardaki kan, 
belli ölçüde çekilip azalarak gerekli gıda ikmali ya-
pılamadığından insana bir gevşeklik ve uyku hali 
arız olur. Çünkü beyne de az kan gitmektedir. Bu 
halde insan ne dinlendiğini ve okuduğunu anla-
yabilir, ne de yaptığından zevk alabilir.

***
• Peygamberimiz yemeklerden önce ve sonra 

bir miktar tuz alırdı.
Yemeklerden önce ve sonra tuz alınmasındaki 

fayda şudur: Sefalik faz birkaç defa stimüle edil-
miş (uyarılmış) olacaktır. Bunun faydası, tükrük 
bezlerinin daha fazla salgı yapması ve sindirimin 
daha iyi olmasıdır. Ağızdaki karbonhidrat parça-
lanması daha kolay olacaktır. Yemeklerden sonra 
tuz almanın bir başka önemli gerekçesi ise ağız 
ve diş sağlığıdır.

***
• Yine Efendimiz (sav) kepekli ekmek ve mey-

veyi tabii şekli ile yerdi.
“Sofranızda yeşillik bulundurun.”
Ekmeğimizi kepekli yememiz ve meşrubatlar 

yerine taze meyveyi tercih etmemiz sağlığımız 
açısından önemlidir. Çünkü bu gıdalarda kepek 
bulunur ve kepek, bağırsakların düzenli çalışma-
sında rol oynadığı gibi, besinlerde bulunan yağ, 
kolesterol, şeker gibi maddelerin emilmesini de 
kısmen önler ve azaltır.

Son yıllarda bağırsakların çalıştırılmasının 
ötesinde de liflerin faydalı olduğu anlaşılmıştır. 
Beslenmede liflerin fazla oluşuyla bağırsak has-
talıkları arasında ters orantı vardır. Yâni alınan 
besinlerde lif fazla ise, bağırsak hastalığı azal-
maktadır.

• Peygamberimiz (sav) yemeği oturarak ve kü-
çük lokmalar halinde yerdi.

Yiyecekleri yavaş yavaş, az miktarda ve iyice 
çiğneyerek yemek, beslenmede çok önemlidir.



14

sirdergisi.com
Aralık 2016 / Rebîulevvel 1438

TA R İ H

Erdoğan ASLIYÜCE  

ERMENİ MESELESİ

e_asliyuce@yahoo.com

Meşum Berlin Antlaşması

Ermeniler ve Kürtlerle ilgili (13 Haziran 1878)’nda başlayıp 13 Temmuz 1878 
imzalanan Berlin Antlaşmasında yer alan 61. Madde: “Babıâli, Ermenilerin yaşa-
dığı vilayetlerde yerel ihtiyaçların gerektirdiği reformları geciktirmeden yapması ve Çerkez ve Kürtlere 
karşı, Ermenilerin huzur ve güvenliğini sağlamayı yükümlenir. Bu hususta alınacak önlemleri devletle-
re bildirecektir ve devletler de alınan önlemlerin uygulanmasını gözetleyeceklerdir.”

Bu meşum Berlin Antlaşması sadece Doğu Anadolu’da çıban yaratmakla kalmadı. Romanya, Sırbis-
tan, Karadağ’ın bağımsız devlet oldukları Bosna-Hersek’in Avusturya’ya bırakılması özerk Bulgaristan 
Prensliğinin kurulmasını temin etti. Sultan Abdülhamid (1876-1909) Han 33 yıllık saltanatın hiç toprak 
kaybetmedi diye yalan söyleyenlere duyurulur. Kıbrıs ve Tunus’u saymıyorum.

Şeyh Ubeydullah İsyanı

Şeyh Ubeydullah Türk hükümetinden aldığı silahları yine Türk hükümetine karşı kullandı. Nihayet 30 
Ağustos 1879’da isyan etti.

• Konsolos yardımcısı Yüzbaşı Clayton 6 Eylül 1879 tarihli raporunda:

 “… İki yıldan beri isyan hazırlığı içinde olan Nord’daki Şeyh Ubeydullah, Beridchen’deki Şeyh Mah-
mut’a diğer reislere haber göndererek onları ayaklanmaya çağırdı. Çağırırken artık bir Türk Hükümeti 
olmadığını, bir hafta da Amadia (Musul Vilayetinde) üzerine yürüyeceğini” söyledi. Şeyh Mahmut 
hemen Musul Vilayetine haber verdi ve beş gün sonra vergi toplamak üzere Diyarbakır’dan 200 ka-
dar asker geldi. Şeyh Ubeydullah 900 Kürt topladı ve bunları oğlu Abdülkadir komutasında 200 Türk 
askerinin üzerine saldırttı. Türk Komutan tedbirli davrandığı ve önceden tertibat aldığı için 15 Ağustos 
günü saldıran Kürtleri yenilgiye uğrattı.

• 14 Eylül 1879 Şeyh Ubeydullah yenilgiye uğratıldı. Yenildiğini anlayan Şeyh Ubeydullah Van Valisine 
bir telgraf göndererek, hem kendisini savunmaya çalışmış, hem de devlete sadık olduğunu bildirmiş-
tir. 

Şeyh Ubeydullah’tan Van Valisine telgraf:  

(Çeviri) 

22 Ramazan (1879):

“Mektubunuzu aldım. Çok müteşekkirim. Oğlum Abdülkadir’i aşiretlere gönderdim. İmparatorluk 
kuvvetlerinin Amadia’da (Musul vilayetinde) köyleri yakıp yıktıklarını, birçok köylüyü öldürdüklerini 
ve kadınlara tecavüz ettiklerini söyledi. Oğluma, oraya varınca karşıt tarafları barıştırması için talimat 
verdim. Ama İmparatorluk askerleri onu dinlemediler, aşiretler ise çarpışmaları bırakıp çekildiler.

Kürtler tarafından tutuklanan askerlerden bazılarını oğlum serbest bıraktırdı. Hükümet o askerleri 

“Geçen Sayıdan Devam”
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sorgularsa oğlum Abdülkadir’in davranışı doğru olarak anlaşılır. Kötü niyetli kimseler durumu Hü-
kümet-i Şahaneye başka türlü anlatmışlar. Bu uydurmaları dinlememenizi rica ederim. Tam tersine, 
gerçek durumu Babıâli’ye anlattıktan sonra o kötü niyetli kişileri tutuklatıp hapse atacaksınız. Her 
zamankinden daha fazla sadık olduğumu Hükümete arz ederim. Benim bu beyanımın Zatıâliniz tara-
fından ciddi olarak dikkate alınacağına inanıyorum. Huzur ve sükûnun sağlanması için kendimi feda 
etmeye ve Hükümetin emrini yerine getirmeye hazırım. Teslim olduğumu ve tam olarak boyun eğdi-
ğimi ispat etmek için bugün oğlum Seyit Muhammed Seyid’i (Sadık’ı) size gönderiyorum.

Entrikacıların hakkımdaki asılsız iftiralarına kulak verilmeyeceğini de umuyorum. Sizin gönderdiği-
niz elçi Abubekir Efendi, de size söylediklerimin hepsini doğrulayacaktır. Sizin emirleriniz uyarınca, 
karşıt tarafları barıştırmak için gönderilmiş olan oğlum Abdülkadir’i geri çağırmak üzere bir haberci 
gönderdim. Bundan böyle benzer olayların tekrar çıkmayacağını ve huzurunuzun kaçırılmayacağını 
umuyorum.

(İmza) 

UBEYDULLAH”

Clayton haber geçmeyi sürdürüyor:

Şeyh Ubeydullah; bir çırpıda kendisinin köyleri yakıp yıkmasını, tecavüz olaylarını, öldürme olaylarını 
İmparatorluk kuvvetlerinin, yani askerlerin yaptığı yalanını söylüyor. İsyan edip asi olmasına rağmen 
yavuz hırsızın ev sahibini bastırması gibi bütün suçlarını askerlerin üzerine atıyor.

İsyankar olduğu halde her zamankinden daha fazla sadık olduğunu hükümete arz ediyor.

Huzur ve sükûnun bozulduğu halde, huzur ve sükunun sağlanması için kendini feda etmeye hazır 
olduğunu ifade ediyor.

Ve Netice de Şeyh Ubeydullah 20.000 kuruş aylık bağlanmasını isteği anlaşılıyor ve 1883’de Hicaz’da 
ölüyor.

Ama, oğlu Abdülkadir 1925’de Şeyh Sait isyanının ele başı olarak idam ediliyor.

Şeyh Ubeydullah’ın 1879’larda söylediği yalanlar bugün de aynen devam etmiyor mu?

Mübarek vatan coğrafyamızda yıllardır her türlü melaneti işleyen bölücü, bölgeci azınlık ırkçıları, iş-
birlikçiler her suçu Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üzerine atmıyorlar mı? 

Bilal Şimşir; A.g.e, Sh. 184.
Bilal Şimşir; A.g.e, Sh. 185.
Şimşir, Bilal;  Turkey No. 4 (1880), Sh. 79-80, No. 49/3.
Şimşir, Bilal;  Turkey No. 4 (1880), s. 79-80, No. 49/3. 
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Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, 1888 yı-
lında Bulgaristan’ın Silistre vilayetinde doğdu. İlk 
tahsilini kendisi de alim olan babasından aldı. 1916 
yılında İstanbul’da dönemin en meşhur ve önemli 
medresesi olan Fatih Medresesini birincilikle bitir-
di. Daha sonra Süleymaniye Medresesinde Medre-
setü’lKuzat yani günümüzdeki Hukuk Fakültesini de 
birincilikte bitirdi. 30 yaşında ordinaryüs profesör-
lük ünvanı kazandı.

Genç yaşta hapishaneyle tanıştı
Ömrü boyunca İslam’a hizmet etmek ve Kuran’ı 

gönüllere yerleştirmek için büyük gayret sarfeden-
Süleyman Hilmi Tunahan, bu yolda türlü zorluklar-
la karşılaşmıştır. İlk kez 1939 yılında yaptığı İslami 
mücadeleden dolayı tutuklandı. Genç denecek yaş-
ta hapishane ile tanıştı. Hapishanede ilmi ve irfani 
çalışmalarına daha da hız verdi. 1944 yılında ikinci 
defa tutuklandı, 8 gün boyunca işkenceye tabi tu-
tuldu. 1957 yılında da Kütahya Hapishanesi’nde 69 
yaşında 59 gün tutuklu kaldı.İdam talebiyle yargı-
landı, mahkeme tarafından suçsuz bulunarak bera-
at etti.

Talebelerine olan sevgisi
Süleyman Efendi talebelerine çok kıymet verir, 

onların her türlü sıkıntılarıyla ilgilenirdi. Kendi para-
sıyla talebelerinin masraflarını karşılardı.

Yetiştirdiği talebeler için; “Ben canlı kitaplar ya-
zıyorum. Onlar hiçbir zaman tozlanmayacak, sürekli 
kendisini okutturacak” derdi.

Süleyman Hilmi Efendi şeker hastalığı sebebiyle 
16 Eylül 1959 tarihinde İstanbul’da Hakk’ın rahme-

tine kavuştu.
SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN’IN TALEBELERİNE 

ÖNEMLİ VASİYETİ:
Süleyman Hilmi Tunahan tüm Müslümanların 

ittifak içerisinde olmasının önemini şu sözleriyle 
öğütlemiştir:

“Vasiyetim olsun: Tefrikaya düşmeyiniz. Kav-
miyet gütmeyiniz. Ehli Sünnetin gayri olan yanlış 
yollara sapmayınız...

Her yerde birlik ve beraberlik lazımdır. Muvaf-
fak olmak için her hususta ittifak etmeli ve daya-
nışmayı asla elden bırakmamalıdır. Çünkü Allah’ın 
nusreti, maddi ve manevi yardımı cemaat ile be-
raberdir. Toplu çalışanlar bunun semeresini kısa 
zamanda elde ederler.”

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN’IN BEDİÜZZA-
MAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ HAKKINDAKİ GÖ-
RÜŞLERİ

Süleyman Efendinin bağlılarından Arif Hikmet 
Köklü Beyefendi şu hatırayı anlatmışlardır;  

‘Bazı kimseler Bediüzzaman Said Nursi aleyhin-
de neşriyatta bulunuyorlardı. Onların tesirinde ka-
larak Şeyh Süleyman Efendi Hazretlerine ‘Biz Said 
Nursi’yi nasıl bileceğiz?’ diye sordum. ‘BU BEDİÜZ-
ZAMAN HAZRETLERİ TÜRKİYE’DE EN SEVDİĞİM 
ZATTIR’ dediler.”(Prof.Ahmed Akgündüz-Arşiv bel-
geleri ışığında Süleyman Hilmi Tunahan-Osav yay.) 

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, Bediüzza-
man Hazretleri ile ilgili diğer görüşlerini ise şöyle 
belirtmiştir:

 “Said Nursi’ye makamını bizzat Resulullah ver-
miştir. En yüksek dereceye çıkmıştır. Hz. Allah’ın il-
ham ettiği şekilde yazacak, onun hizmeti de öyle...

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN TALEBELERİYLE 
ARANIZDA ZERRE MİKTAR BİR İHTİLAF ÇIKARIR-
SANIZ HUZUR-U İLAHİDE İKİ ELİM YAKANIZDA-
DIR...”(Prof.Ahmed Akgündüz-Arşiv belgeleri ışığın-
da Süleyman Hilmi Tunahan-Osav yay.) 

BediüzzamanHazretleri de Süleyman HilmiTuna-
han Hazretleri ile ilgili şunları söylemiştir:

“Ben kendini görmemişim. Fakat manen tanı-
rım. Ulema-i su İslam dininin şerefini ayak altına 
düşürdüler. Fakat o bunu minarenin şerefesi gibi 
yükseltti. ONU VE TALEBELERİNİ OKUDUĞUM EV-
RADIN inşaALLAH SEVABINA ORTAK KILIYORUM. 
(Mehmed Emre-Hatıralarım.s:55-56-Erhan yay.)

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri 

M A N E V İ  D İ N A M İ K L E R İ M İ Z

Nuri KAHRAMAN
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Elhamdü lillah ( 2 Kere)
Elhamdü lillahillezii et`amenaa vesegaanee vecealenee minel müslimiyn.
Elhamdü lillehi rabbil alemiyn vessaleeti vesseleemü alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa eelihii ve 
sahbihii ecmaıyn.
Vagfu anne vagfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel gavmil kefiriyn. ( 3 Kere )
Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yeb-
süturrizga limen yesaau bi gayri hisaab. Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin min hazeeini 
gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab.
Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn,
iftahilbaabe yaa Allah ( 3 Kere ) Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr.
Allahümmegfir sahibe hezettaami vel eekiliyn.
Allahümmec al devlatehüm daaimen evladehüm aalimen saaliha velaa tüsallit aleynaa zalimen.
Allahümme zid velaatengus nıgmeten kesiyraten bihurmetil FATIHA…

YEMEK DUASI

S I R L I  D UA L A R

Nuri KAHRAMAN
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Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Agar

Medeniyetimizin önemli geleneksel bilgi ko-
nularından biri olan Tıbb-ı Nebevî nedir? Önemi 
nereden ileri gelmektedir? Bu terim, isminden de 
anlaşılacağı gibi, Hz. Peygamber’den rivayet edilen 
çeşitli hadis kitaplarındaki tıpla ilgili bölümlerde bu-
lunan bilgilerin müstakil olarak toplandığı eserlere 
verilen bir addır. Hadisçiler ve diğer din âlimlerinin 
önemli bir kısmı, eskiden beri Peygamberimizden 
(sav) kendilerine kadar nakledilen tıp ile ilgili hadis-
leri bilmeye ve nakletmeye meyletmişler, bunların 
toplanıp düzenlenmesine gayret göstermişlerdir. 
Mesela: İmam Mâlik, Muvatta adlı kıymetli eserin-
de, Kütüb-i Sitte şeklinde anılan altı muteber hadis 
koleksiyonunda ve diğer herkesçe değerli ve saygın 
kabul edilmiş hadis kitaplarının müellifleri, eserle-
rinde tıbba dair sağlam buldukları hadisleri ihtiva 
eden bölümler ayrılmıştır.

Bu tür eserler arasında şu kişilerin eserlerini sa-
yabiliriz: İlk olarak -Ebu Bekr ibn es-Sünnî ve Ebu 
Nuaym el- Isfahanî bu konuya dair hususî kitaplar 
yazmışlardır. İsimleri “ et-Tıbbü’n-Nebevî” dir. İbn 
Ebi Âsım ‘ın eserinin adı ise “ et-Tıb ve’l-Emraz” dır. 
Bunlardan sonra Alaüddin el- Kehhâl’in “ el-Ahkâ-
mü’n- Nebeviyye fi’Sınaati’t-Tıbbiyye”  adlı eserini 
anabiliriz. Yine Ebu Abdullah ez-Zehebî ‘nin “ et-Tıb-
bü’n-Nebevî adlı eserini ve en sonunda İbn Kayyim 
el-Cevziyye’nin “ Zâdü’l-Meâd fi Hedyi Hayri’l- İbâd” 
adlı eserinin ilgili bölümünü söyleyebiliriz.

Bu eserlerin hepsi de çok değerlidir. Ancak en 
çok kullanılan ve istifade edilen kitap İbn Kayyim el- 
Cevziyye’ninkidir. Bu eserde kalp ve beden hastalık-
larını, Hz. Peygamberin gösterdiği tedavi usullerini, 
sağlık sahasındaki emir ve yasaklarını, hastanın ba-
kımında gösterilmesi gereken titizlik ve incelikleri 
izah ettikten sonra hastalıklara karşı verilmesi gere-
ken ilaçlara geçer. Hz. Peygamber ’in beden ve ruh 
hastalıkları için bildirdiği, öğrettiği basit ve komp-
leks maddelerden meydana gelen ilaçlardan söz 
eder. Sonra Hz. Peygamber’in dilinden nakledilen 
basit ilaç ve gıdalardan alfabetik (elifba sırasıyla) 
sıraya göre bahseder. Bunun ardından kaçınılması 
gereken şeyleri ve faydalı olacak genel öğütleri bil-
dirir; en sonunda bu ilaçların nakledilen ölçü kadar 
alınması gerektiğinden ve doz aşımı olursa istenen 
neticenin hâsıl olmadığından söz ederek, bu tavsi-

yelerin faziletini anlatır ve eser tamamlanır.

Bu eserde ve genel olarak Tıbb-ı Nebevî’lerde 
hastalıklar iki ana bölüme ayrılır: 

a)Organik hastalıklar ( bedenî hastalıklar): Bunlar 
vücut organlarından herhangi birinin, vazifesini ya 
kısmen ya da tamamen yerine getirememesi veya 
çeşitli mikropların  vücuda girmesi neticesinde or-
taya çıkarlar. Bu da hastalıklı organın kaybedilmesi-
ni doğurur. Buradan hastalıkların belirtileri ve buna 
dayanarak hastalıkların teşhis edilmesi gerçekleşir. 
Çeşitli belirtilere bakarak hastalıklar uzmanlar tara-
fından kolaylıkla teşhis edilir ve tedavisine başlanır.

Hz. Peygamber’in sözünü ettiği bedenî hastalık-
lar çolaklık, zehirlenmeler, verem, safra, pis kanın 
doğurduğu illetler ve benzerleridir.

b)Ruhî hastalıklar:  Hakikatte bunlar birçok tür-
den farklı hastalıkların belirtilerini taşırlar. Bu has-
talıklar hastanın şikâyetlerinin dinlenilmesi veya çe-
şitli tahliller neticesinde çıkabilir. Dış görünümüyle 
hasta çok tabiî bir kişidir. Bedenî herhangi bir hasta-
lık yoktur. Bu rahatsızlıklar

sosyal hayatın çeşitli problemlerinden doğarlar. 
Bunlar arasında korku, şüphe, aşk, cinsî yetersizlik-
ler, hayatın zorluklarının verdiği stres ve benzerle-
ri bu tür hastalıkların sebepleridir. İşte bunlar Hz. 
Peygamber’in sözünü ettiği kalbî hastalıklardır. Bu 
türden hastalıkları şüphe ve kararsızlık ile şehvet ve 
azgınlık hastalığı diye ikiye ayırmasında büyük hik-
metler vardır.

Bedenî hastalıklarda Hz. Peygamberin tavsiye 
ettiği ve tıp ilminin önerdiği koruyucu hekimlik ba-
kımından önemli prensipler nelerdir, diye sorulur-
sa, bu konudaki haberlerde üç ana prensibi tespit 
edebiliyoruz:

a) Sağlık koruma
b) Perhiz
c) Mideyi bozacak şeylerden uzak durmak-

tır. 

Vücutta birikmesi ve bekletilmesi zararlı on şey-
den de söz edilmektedir. Bunlar: fışkırmakta olan 
kan ve susuzluktur. Bu on şeyin her birisi, biriktiril-

TIBB-I   NEBEVİ   

K A PA K
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diği veya geciktirildiği takdirde hastalıklardan birine 
sebep olabilir. Cenab-ı Allah en basitinin vücuttan 
atılması gerektiğine işaret etmiştir.

Gönül hastalıklarına gelince bu husus tamamen 
peygamberlerin denetimine bırakılmıştır. Gerçek-
leşmesi de ancak onlar tarafından ve onların eliyle 
mümkündür. Başka yolu yoktur. Gönüllerin sıhhatli 
olmasının yolunu öğrenmek de Peygamberlerden 
geçer. Onlara uymadan sağlıklı gönüllere sahip olu-
nacağını sanmak büyük bir hatadır.

Bir hadiste “Sıhhati korumak üç şeyle olur: Bal 
yemek, kan aldırmak ve dağlamak. Ama dağlama 
yapmaktan ümmetimi alıkoyuyorum.”  deniyor. 

Bu tavsiyeler geneldir. Bal her tür çiçek ve bit-
kiden yararlanılarak oluşturulduğu için insan vücu-
duna çok faydalıdır. Ama eğer şeker hastalığı varsa 
başka. Ayrıca çeşit çeşit ballar var. Çam balı, çiçek 
balı, kestane balı gibi. Bunların her birinin faydası 
farklı olmalıdır. Kan aldırmak veya hacamat gele-
neksel tıbbın yöntemlerinden biridir. Klinik şartlara 
uygun bir şekilde yapılırsa istenen neticeye ulaşıla-
bilinir. Dağlama konusuna gelince bu da geleneksel 
tıbbın yöntemlerinden biridir. Ancak zorunlu olma-
dıkça yapılmaması şeklinde anlaşılmalıdır herhalde. 
Doğrusunu Allah bilir.

Hadislerde adı geçen hastalıklar hangileridir, ne-
dir diye sorulursa, Hz. Peygamber’in bizzat ismini 
söylediği ve o günün toplumunda bilinen ve hadis 
kitaplarında adı geçen hastalıklar bildiğim kadarıyla 
cüzzam( lepra), çiçek, humma, uyuz, idrar yolları ve 

testislerde yanma, karın ve mide ağrıları, akciğer ra-
hatsızlıkları, kızamık, alaca (abraşlık), ishal, baş ağ-
rısı, göz ve boğaz rahatsızlıkları, siyatik, psikiyatrik 
rahatsızlıklar ve benzerleridir.

Bu hastalıklara karşı tavsiye edilen ilaç veya 
bitkiler, pazı, çörekotu, kimyon, sinameki, kudret 
helvası, mantar veya yer elması, sürme, kına, sarı-
sabır, yavşan, safran, udu’l-hindî, soğan, sarımsak, 
şeker kamışı, kuru üzüm, patlıcan, zeytin, zencefil 
fesleğen gibi bitkiler sayılmış. Hummayı suyla te-
davi etme, kirli kanın vücuttan atılması, hurma ile 
zehirlere panzehir olarak kullanma vb. de tedavi 
konusunda eklenebilir. Bunların dışında bulaşıcı 
hastalıklarda karantina uygulanmasını tavsiye de 
önemli noktalardandır.

Hz. Peygamber devrinde tıp ilmine sahip kişiler 
vardı. Her toplumda geleneksel tıp bilgisine sahip 
kişiler mevcuttu. Eski Çin, Hint ve Mısır’da, ön As-
ya’da bu gelenekler canlı bir şekilde yaşıyordu. Aynı 
şekilde Sahabe devrinde de bu bilgilere sahip insan-
ları biliyoruz. Bunların başında Hz. Aişe validemiz 
gelmekteydi. Yeğenine verdiği cevapta, “Ben bu bil-
gileri ve tedavi yöntemlerini Resulullah’tan ve gelen 
hekimlerden öğrendim. Bunların arasında yabancı 
hekimler de vardı. “ demiştir. O’nun haricinde isim-
leri bize kadar gelen sekiz on tabibi biliyoruz.

Günümüzde bu konu üzerinde emek sarf etmiş 
kimseler arasında,  başta Ayhan Songar, Asaf Ata-
seven, Ahmet Gül gibi hocalar olmak üzere birçok 
akademisyen hocalar ve araştırmacıları da hayırla 
yâd etmemiz lazım…
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  LOJİSTİK TERİMLERİ    

D I Ş  T İ C A R E T

İbrahim BİÇER

ABC Faturalama: ABC Billing
Özel faaliyetlere yönelik olarak, faaliyet tabanlı 

faturalama işlemleri genelde 3PL firmaları için ta-
sarlanmıştır.

ADR:   Agreement on Dangerous Goods by Road 
(Karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığına dair 
konvansiyon)

Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu 
ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşı-
nabilmesi için, araç ve sürücülerde gerekli belgele-
rin arandığı bir standart.

AETR
Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan taşıtlar-

da çalışan personelin çalışmasına ilişkin anlaşmadır.
AKREDİTİF : Letter of Credit (LC)
Akreditif ödeme şekli sıklıkla karşımıza çıkar. Alı-

cı ve satıcı arasında yapılan anlaşma gereği, aracı 
bir banka tarafından söz konusu mal ve hizmetin 
gerçekleştirildiğine ilişkin belgelerin verilen süre 
içerisinde, belirtilen koşullara uygun olarak ibrazı 
ile ödemenin yapılacağına ilişkin banka taahhüdü/
banka garantisi. Akreditif ödeme şekli sıklıkla karşı-
mıza çıkar.

ANTREPO: Customs Bonded Warehouse
Gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve 

resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gereki-
yorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı güm-
rük binalarına yakın olan bir tür depodur.        

Antrepolar;gümrük gözetimi altında bulunan eş-
yanın veya izin verildiği durumlarda ihraçeşyasının 
konulduğu genel ve özel antrepolar olmak üzere 
ikiye ayrılır. I. Özel Antrepo: Sadece antrepo işlet-
mecisine ait eşyanın konulabildiği gümrük antre-
polarıdır. Özel antrepolar C, D, E Tipi olmak üzere 
kendi arasında 3’e ayrılır. II. Genel Antrepo: Eşya-

nın konulması için herkes tarafından kullanılabilen 
gümrük antrepolarıdır. Genel antrepolar A, B, F Tipi 
olmak üzere kendi arasında 3’e ayrılır.

ARA STOK: Buffer Stock
Firmaların depolarında olağan stoktan ayrı ola-

rak bulundurulan stoktur. Bu stok olası fazla talep 
durumlarında kullanılacaktır. Bir nevi tampon stok 
olarak adlandırılabilir.

ARMONİZE SİSTEM
Tüm eşyayı ortak kod numarası ile tanımlama.
ARZ:
Ekonomi biliminde bir mal veya hizmetin üretil-

diğinde veya sonradan satılmak amacıyla üretilmesi 
eyleminin adıdır.

ASTARYA: Lay Days
Geminin yükleme veya boşaltma için söz konu-

su limanda kalabileceği günlerin oluşturduğu aralık 
“Laydays and Cancelling Clause (LayCan)” olarak da 
geçer. 

ATA KARNESİ : ATA Carnets
 Gümrük anlaşmaları kapsamında, eşyanın bir 

ülkeye geçici girişinde gümrük vergilerinden muaf 
tutulması ve gümrük formalitelerinin azaltılmasını 
sağlamak amacıyla üye ülke yetkili makamlarınca 
verilen anlaşma eki olan belge.

ATR Dolaşım Belgesi: ATR Movement Certificate
Türkiye veya Avrupa Birliği kaynaklı olan veya sa-

yılan, ya da Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşım 
hâlinde bulunan eşyanın Katma Protokol hükümle-
rinden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı 
ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip, gümrük ida-
relerince vize edilen belge.

Broker
Alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon kar-

şılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf 
olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemci-
lere verilen isimdir.

Çeki Listesi – Packing List/ Certificate of Weight
Bir fatura kapsamındaki eşyanın, çeşitli cins ve 

çeşitte ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması duru-
munda, yüklendikleri taşıtlar itibariyle her kapta ne 
miktarda eşyanın bulunduğunu göstermek amacıy-
la düzenlenen bir belge.

Devamı Sonraki Sayıda...
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BİZ KAÇA BÖLDÜK?

K A PA K

Sadettin TURHAN

Tatil gününde dede, Emin halının üzerine oturmuş, yeni aldıkları yapboz oyununu almışlar; toplamaya 
çalışmaktadırlar. Emin o parçayı alır, yerini bulamaz kaldırır. Başka bir parça olmaz, başka bir parça... En 
sonunda sinirlenir.

Emin – Bu ne dede ya! Hiç biri uymuyor. Yanlış puzzle vermişler bize.
 Yusuf Dede – Dur evladım! Olur mu öyle şey. Biraz sabır ve dikkat gerekir. Bak şimdi, şunlar köşe belli... 

Bunları bir ayıralım, şuraya koyalım. Bak bu ne şimdi?
Emin – Mavi gökyüzünün bir parçasına benziyor.
Yusuf Dede – Tamam şimdi, mavi renkli olanları şöyle ayıralım. Bir deneyelim bakalım; buraya hangi 

uyuyor.
Emin – Bak dede, şuradaki oraya işte ucu aynı alttaki ile uydu. Şuradaki de sağına gelecek, bak güneşin 

parçası. O da alttaki ağacın dalı.
Yusuf Dede – Bak, gördün mü evladım. Bir düzen tertip içinde yapınca ne kadar karışık olursa olsun bir 

yol bulunabiliyor değil mi?
 Emin – Evet dede, süper çözdüm. Ben bu işi şimdi hallederim.
Yusuf Dede – Evladım, işte hayatta böyledir. Çok karışıktır; bir sürü mesele, zaman, olay ve kişi vardır. 

Bunları bir düzene sokmazsan altından kalkılamayacak sanırsın. Ev hayatı, iş hayatı okul hayatı ve kendine 
ayırdığın zaman hep ayrı olmalı.

Emin – Doğru diyorsun. Haklısın dede.  He he he...
  Yusuf Dede – Bu konuda en güzel örnek kimdir bize, biliyor musun?
Emin – Kimdir dede. Tam çıkaramadım şimdi, ben ağacın dalları ile uğraşıyorum.
Yusuf Dede – Peygamber efendimizdir (s.a.v.). Kısa hayatına bir sürü şeyi sığdırmış ve hiç birini diğerine 

karıştırmamış ve bize harika bir miras bırakmıştır.
Emin – Hakikaten doğru dede ya.
Yusuf Dede – O yüzden biz de ibadetlerimizi, hayatımızı ve şahsi meselelerimizi bir düzene koymalıyız 

ki... Buna şu okuyacağım şiir güzel bir örnektir herhalde.
Kimi bin parçaya bölünmüş, hiçbir parça işe yaramıyor. Kimi paramparça olmuş, kaça bölündüğünü 

kendi bile bilmiyor!

Hayatını kaça böldün, hiç düşündün mü? 
Efendimin hayatından örnekleri gördün mü?
Sultanlar Sultanı’nı, üçe bölmüş ve bize bir örnek olmuş. 
En güzel örnekleri, önümüze koymuş,
 
İbadetler; anlatmaya gerek var mı? 
Gecelerini, inzivalarını, dualarını, 
Tüm mahlukat şahit değil miydi?
Dağlar, taşlar, uçan kuşlar, hepsi imrenerek seyretmiyor muydu?
 
İnsanlar. Kendisine susayan yanındaki yıldızlar. 
Kendini takip eden Medineli erkekler ve kızlar. 
Dağ başında, çöllerde, mecnun olan yalnızlar. 
Ders alıp, Kur’an’ı hıfzeden hafızlar.
 

Şahsı ve ailesi, bakımı, temizliği, ev halkı, 
Tüm düşüncesi, inananların iki cihan rahatı. 
Onu sevenin, açılır dünya, ahiret bahtı.
Eş ve çocuklarının, rahat ettirmek muradı.
 
Kimi bin parçaya bölünmüş, hiçbir parça işe yaramıyor.
Kimi paramparça olmuş, kaça bölündüğünü kendi bile bilmiyor! 
Kiminin bölmek hakkı bile olmamış, soru bile sormuyor.
Kimi bölmek için, yollar bile bulmuyor.
 
Haydi yapbozu bulalım, 
Hayatı doğru yola koyalım, 
Sultanlar Sultanı’nı örnek alalım, 
Hayatın sonunda ümmet olalım.
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Koray KAMACI

Osmanlı Devlet’i döneminde Padişahların tıl-
sımlı gömleklerinin sırrı halen tam manası ile çö-
zülebilmiş değil. Topkapı Sarayı’nın bir bölümünde 
‘’Tılsımlı Padişah gömlekleri ve kaftanlar’’ yer alıyor. 
Harvard Üniversitesinin dahi peşine düştüğü tılsımlı 
gömleklerin sırrına hala tam olarak vakıf olunabil-
miş değil.

Bazısı 3 yılda tamamlanmış bu tılsımlı kıyafetler, 
‘’Ak Büyüler’’ ile bezenmiş. Üzerlerinde tılsımlı şe-
killer ve çok özel dualar yer alıyor. En çok kullanılan 
5 sure var. Bunun dışında 4 büyük meleğin ismi tıl-
sımlı kıyafetlerin diğer esrarlı yönünü ortaya çıkar-
tıyor. Tılsımlı gömleği giyenlere dair iki de önemli 
örnek var.

Topkapı Sarayı’nda tılsımlı 90 civarında padişah 
kıyafeti bulunuyor. Bu kıyafetler, Müneccim başının 
yıldızlara bakarak belirlediği günde dikilmeye baş-
lanıyor. Müneccim başı halk arasında ‘’Eşref Saati’’ 
olarak bilinen bu özel anı belirledikten sonra sarayın 
derin hocaları kıyafete yazılacak tılsımları belirliyor. 
Bunlar daha çok dua ve hala anlamı çözülemeyen 
rakam ve şekillerden oluşuyor. Hocaların belirlediği 
bu şekiller ve dualar Padişah kıyafetine dönemin en 
kıymetli hattatları tarafından işleniyor.

Topkapı’daki tılsımlı kıyafetler genellikle 3 
önemli sebep için hazırlanmış. Bunlardan ilki savaş 
tılsımıdır. Padişah’a savaşa giderken giyinmesi ve 
kazadan korunması için dikilen bu kıyafetler özel 
dualar ve bazı sembollerle işlenmiştir.

Ayrıca hastalıklara karşı da tılsımlı kıyafetler bol-
ca yapılmış. Bir de ruhsal durumu koruma ve nazara 

karşı farklı dua ve şekillerle bezenmiş kıyafetler ta-
sarlanmıştır. Bu kıyafetler üzerindeki birçok şeklin 
sırrı ve yer alan rakamlar ve de semboller henüz 
tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Günümüzde hala 
araştırma konusu olarak derinliğini ve gizemini ko-
rumaktadır. Değerli hocam Doç. Dr. Hülya Tezcan’ın 
dediğine göre bunlar çözümlenirse birçok hastalığın 

alternatif tıptaki iyileştirme şekli ortaya 
çıkacaktır.

 
Tılsımlı Gömleklere Hangi Ayetler İş-

lenmiştir?
Tılsımlı kıyafetler üzerinde şu ana ka-

dar 55 sure tespit edilmiştir. Bu kıyafet-
lere en çok yazılan ise Fatiha suresidir. 
Ayrıca diğer dualara baktığımızda: Yasin 
hastalıklara karşı yapılıyor ve genellik-
le de ölüm döşeğindeki padişahların 
kıyafetlerine işleniyor. Fetih suresi ise 
savaşa çıkacak olan Padişahların kıya-

fetlerinde mutlaka yer almaktaydı. Ayetel Kürsi de 
belalardan korunduğu için yine savaş kıyafetlerinde 
sıkça kullanılıyor. Felak ve Nas sureleri ise daha çok 
ruhsal hastalıklarda gömleklere işlenmiştir.

 Gömleklerdeki Melek İsimleri
Gömleklerde yazı olarak 4 büyük meleğin ismi 

bulunuyor. Mikail, Azrail, Cebrail ve İsrafil melek-
lerin ismi yer almaktadır. Ayrıca kıyafetlerde dikkat 
çeken Besmele’nin ayetlerin dışında özel olarak kul-
lanılması ve yazım şekli ile bir kare oluşturulmasıdır. 
Esma-ül Hüsna da aynı şekilde tılsımlı kıyafetlerin 
vazgeçilmeziydi.

Osmanlı Devletinde Tılsımlı Gömlekler Ve Önemi

TA R İ H
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Aynı şekilde Peygamber isimleri de bu tılsımlı 
gömleklerin vazgeçilmezi idi. Hz. Muhammed, Hz. 
Süleyman ve de Halife Hz. Ali gömleklerin neredey-
se tamamında bir şekilde geçiyor. Yine baktığımız 
zaman bu tılsımlı kıyafetler asla yıkanmazdı. Tılsımlı 
kıyafetler patiskadan yapılmış kumaşlar ile tasarla-
nıyordu. 90 civarındaki tılsımlı kıyafet içinde sadece 
2 tanesi farklıdır. Bunlardan biri atlastan, diğeri ise 
ipekten yapılmadır.

 
Gömleklerdeki Mührü Süleyman Sembolü
Hemen hemen her Padişahın Mührü Süleymanlı 

bir kıyafeti bulunmaktaydı. Yıldız şeklinde bezenmiş 
olan bu mühür gömleklerin hemen hemen hepsin-
de mevcuttur. Padişahlar bu figürü Hz. Süleyman’ın 
bütün canlılara hitap edebilmesi, hayvanların dilini 
anlayabilmesi sebebiyle tercih ediliyordu. Münec-
cimler ve derin din alimleri ise Hz. Süleyman Müh-
rü’nü tılsımlarının bir parçası olarak görüyorlardı. 
Bu mührün yanına genellikle 4 büyük Meleğin ismi 
yazılmaktaydı.

Gömleklere Hz. Ali’nin Kılıcının İşlenmesi
Hz. Ali de Padişah gömleklerinde sıkça yer alan 

bir figürdür. Bir gömlekte Allah-Muhammed-Ali üç-
lemesi yer alıyor. Hz. Ali’nin kılıcı Zülfikar da göm-
leklerin üzerine işlenmiştir.

Genellikle Zülfikar kılıcı Padişahların savaşlarda 
giyindiği tılsımlı kıyafetlerde bulunuyor. Bu da kılı-
cın düşmana galip gelme ve güç için bir tılsım oluş-
turduğuna olan inancı arttırıyor. 

Kaside-i Bürde’nin Esrarı
Padişah kıyafetleri içinde sıkça iş-

lenen bir diğer tılsım ise Kaside-i Bür-
de’dir. Bu kasidenin hikmeti felçli hastayı 
ayağa kaldırabilecek güçte olmasıdır. Bu 
kasidenin sahibi Şerafeddin Muham-
med Busuri Mısırlıdır… Dedelerinden 
biri Ebusirli olduğundan lakabı Busuri 
olmuştur… Bilgin, üstün ahlaklı ve takva 
eri bir Müslüman olarak bilinir. Bir gün 
felç geçirir ve vücudunun yarısı tutmaz 
olur. Bu kasideyi yazar ve Allah’tan Pey-
gamber hatırı için şifa umar! Şiirin bittiği 
gece, İlm-i Ledün Sultanını rüyasında 
görür ve kasideyi huzurunda okur… 
Uyandığında ise felcin geçtiğini hayretle 
görür ve eli ayağı tutar yürümeye başlar.

Padişahların tılsımlı gömleklerinin ne 
kadar önemli olduğu ve içinde birçok gi-
zemi ve sırrı barındırdığı ortada. Günü-
müzde hala bu gömleklerin sırrının tam 
manası ile çözülemediği ortada… Bu 

gömleklerin ne kadar önemli olduğu ise bilinen bir 
gerçek. Belki bunların sırrının çözülmeye çalışılması 
çok önemli başka sırlarından da çözülmesine vesile 
olacaktır. Padişahların Tılsımlı Gömlekleri ile alakalı 
yazıma devam edeceğim…
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Hamza ALGÜL

Namazın İslam’daki yeri 

Namazın İslam’daki yeri önemlidir. Namaz di-
nin direğidir. Rasülüllah a.s: 

ر�أس الامر الاسالم، ومعوده الصالة، وذروة سسنامه اجلهاد يف سبيل هللا

“İman her şeyin başı, direği namaz, zirvesi Al-
lah yolunda cihad etmektir. 

Namaz Allah’ın ilk farz kıldığı ibadettir. Rasü-
lüllah a.s miraç gecesinde vasıta olmaksızın rab-
bimizle görüştü. Miraç gecesi elli vakit namaz bu 
ümmete farz kılındı. Rasülüllah efendimiz şefaat 
ederek elli vakit namaz beş Vakit’e düştü. Allahu 
Teâlâ Hz.leri:

ن كل هبذه امخلس مخسني نه ال يبدل القول دلي، واإ اي محمد: اإ

 “ Ey Muhammed Ben sözümden dönmem! 
Kim beşi (vakit namazını) eda ederse( ona) elli 
vakit sevap vardır” buyurdu. (Ahmed, Nesai )

Kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Ra-
sülüllah a.s:

ن  �أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة الصالة( فاإن صلحت صلح سائر معهل، واإ

فسدت فسد سائر معهل

“ Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekile-
ceği şey namazdır. Eğer namazları kılmış ise sair 
amelleri de makbul olacaktır. Eğer namazını kıl-
mamış ise sair amellerine bakılmayacaktır.” (Ta-
berani)

Rasülüllah a.s efendimiz namaza önem ver-
diğini şuradan anlıyoruz. Sevgili peygamberimiz 
son nefesindeyken söylemiş olduğu söz: 

الصالة الصالة، وما ملكت �أميانمك

“Namaz namaz elinizin altındaki (hanımları-
nız, çocuklarınız)emanetleriniz! 

Bu sebeple namaz çok mühim bir ibadet-
tir. Bir kişinin son nefesinde söylediği ne kadar 
önemli!!!   

İnsan namazı zayi ederse dinini zayi eder. Ha-
disi şerifte:

.لتنقضن عرى الاسالم عروة عروة فلكام انتقضت عروة تشبث الناس قباليت تلهيا

ف�أولهن نقضا احلمك. و�آخرهن الصالة

 “İslam insanlardan bir bir soyulacak eksilecek 
bir şey eksildiği zaman onun arkasından başka 

bir şey dinden eksilecek. İlk insanlardan gidecek 
olan hükümdür. (aralarından kitapla hüküm et-
mezler )En son gidecek olan şey ise namazdır. 
(Ebu Ümame, İbni Hıbban)

Namazın bir adı zikirdir. 
ن الصالة تهن�ى عن الفحشاء واملنكر وذلكر هللا �أكرب اإ

“Namaz insanı fuhşiyattan ve kötü işlerden 
alıkoyar. Allah’ın zikri her şeyden büyüktür.” (An-
kebut 45)

ِِّه فََصلَّ قَْد �أفْلََح َمْن تََزكَّ  َوَذَكَر اْسَ َرب

“Muhakkak ki nefisini temizleyenler felaha 
kurtuluşa erdiler rabbinin adını zikir et, namaz 
kıl.”(Ala 15,16)

ْكِري اَلَة ذِلِ �أِقِم الصَّ

“Beni hatırlamak için namaz kıl.”(Taha 14)
Rabbimiz bazen namazı zekâtla beraber zik-

reder:
َكَة آتُوا الزَّ اَلَة َو� َو�أِقميُوا الصَّ

 “Namazınızı kılın, zekâtınızı verin” (Bakara 
43)

Allahu Teâlâ Hz.leri namazı sabırla beraber 
zikr etti:

اَلِة رْبِ َوالصَّ َواسْسَتِعيُنوا ِبلصَّ

 (Dünyada dara düştüğünüz zaman)”Sabır ve 
namazla yardım dileyiniz.”(Bakara 45)

İşte hayatın küçük ayrıntısı. Bizler hayatımız-
da zor durumlara düşeriz, hemen onun gitmesi 
için elimizden geleniz yaparız. İnsanlara fayda-
sızca anlatırız, hâlbuki Allah bize bunu reçetesini 
vermiş. Başınız dara düştüğü zaman sabredin ve 
namazla Allahtan yardım dileyin.

İ S L A M
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İSLAM EKONOMİSİ’NDEN BİR NEBZE

Yüzyıllar önce sadece jandarma devlet anla-
yışı vardı. Gelir dağılımı ve istihdama bakılma-
dan komşu ülkelere akınlar yapılıp toprak elde 
ettiklerinde amaçlarına ulaşmış oluyorlardı. Bu 
ülkelerde yaşayan insanlar için gelir dağılımı, 
istihdam, refah seviyesi, savaşta toprak elde 
ettiklerinde onları ilgilendirmiyordu.

Günümüzde jandarma devlet anlayışı son 
buldu. Devletleri gelir dağılımı, istihdam gibi 
sorunlar beklemektedir. Mevcut ekonomik 
sistemler bu sorunları hiçbir zaman çözeme-
miştir. İşte bu noktada acaba tüm bu sorunları 
İslam Ekonomisi çözebilir mi?

İslamiyet; adil, fakiri gözeten, ekonomik kriz 
üretmeyen, emeği yücelten bir sistem öngö-
rerek dolayısıyla halen yaşanagelen çok ağır 
adaletsizlik ve süreğen krize karşı en uygun 
seçenektir. Sınıfsız bir toplum önerir. İslam’ın 
ekonomik hayata getirdiği açıklama da giderek 
araştırma konusu olmaktadır. İnsanı tabiattan, 
hayatı ekonomiden soyutlamayan bir dinin 
kendi mantığına ve dünya görüşüne uygun bir 
ekonomik sistemi de öngörmesi doğal ki kaçı-
nılmazdır. İslam ekonomi sistemi ele alınırken 
İslam dünya görüşü ve İslam’ın insan, eşya, 
toplum ve hayata ilişkin açıklama ve önerileri 
göz ardı edilemez. İslam ekonomisi İslam di-
ninin bilhassa İslam hukukunun kaide ve mü-
esseselerinin ekonomik tarafı ile meşgul olan 
birikim ve ihtisas dalı halinde ortaya çıkmak-
tadır. Bir diğer tabir ile İslam hukukunun muh-
tevasına ekonomik açılardan bakan ve değer-
lendirmeler yapan çalışmalar, İslam Ekonomisi 
şeklinde adlandırılmaktadır.

İslam ekonomisi, İslam dininin özellikle 
İslam hukukunun kaide ve müesseselerinin 
ekonomik tarafı ile meşgul olur. Yani onlara ik-
tisadi açıdan bakıp değerlendirmeler yapmaya 
çalışan bir ilim ve ihtisas dalıdır. Bu dalın belli 
başlı meşgul olduğu konular:

İKİ ANA KONU FAİZ VE ZEKAT
Hemen belirtelim ki, İslam dininin veya hu-

kukunun ekonomik müesseseleri içinde üze-
rinde en çok durulan ve durulması gereken iki 
ana konusu vardır. Ki onlarsız İslam ekonomisi 
düşünülemez. Bu iki konudan biri; faizin yasak-
lanması, diğer ise; zekatın farz kılınmasıdır.

Zekatın islam dininin beş esasından biri ol-
duğu malumdur. Hakkında ayetler ve birçok 
hadisler bulunmaktadır. Hadis Külliyatlarında 
“zekat” başlığı ayrı bir fasıl olarak yer almak-
tadır.

Faizkonusu ise; insanoğlunun iktisadi faa-
liyetlerinin başlaması ile birlikte söz konusu 
olmuş bir müessesedir. Ve İslam dini, ayet ve 
hadislerle faizin haram olduğunu açıkça belirt-
miş, bu konuda tabiri caiz ise “İktisadi devrim” 
yapmış bir semavi dindir.

Keza zekat bir müessese olarak islam dini 
tarafından zorunlu kılınmıştır. 

VAKIFLAR
Vakıflar konusu da İslam dinine has hukuki 

ve ekonomik müesseselerden biridir. Asırlar-
dan beri İslam dünyasının hukuki, iktisadi ve 
sosyal hayatında yer almış insani bir müesse-
sedir.

Vakıfların üzerinde duran tarafı, bilhassa 
geri kalmış yörelerde kalkınmaya hizmet fonk-
siyonudur. Nu konuda birçok çalışma bulun-
maktadır.

İslam Kalkınma Bankası tarafından iki mil-
letlerarası sempozyum düzenlenmiştir. Bu 
sempozyumlarda, iktisaden geri kalmış Müs-
lüman devletlerde vakıf mallarının idaresi ve 
değerlendirilmesi ve bu devletlerin kalkınma-
sına yardımcı olmanın yollarının araştırması 
yapılmıştır.

İsmail ÇAPAK

E K O N O M İ
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Recep KARA
Zaman hızlı akıyor. Elli yıl insan ömrüne göre 

uzun bir zaman dilimiyken, devletlere göre kısa 
bir zaman dilimi. Çoğu insan bunun farkına bile 
varamadan biniyor şairin sessiz gemisine. Yok, 
yok korkmayın size edebiyat yapacak değilim. 
Ülkeler tarihinden ya da Amerika’nın gerçekte 
nasıl ve kim tarafından keşfedildiğini de anlata-
cak değilim. Herkesin her şeyin uzmanı olduğu 
fikir sahtekârlarının ortalık da cirit attığı, bilenin 
de bilmeyenin de konuşup yazdığı şu zamanda 
haddimi bilirim. Mütevazılık ayaklarına felsefe-
ye yapacaksın arada birilerini de eleştirip prim 
dolduracaksın demeyin öyle bir derdim de yok. 
Kendini dev aynasında gören cücelere kalsın ok 
atma işi. Onlar hayallerinde kurdukları dünya-
da kendilerini prense dönüştürecek kahramanı 
beklesinler. Size darbe diyeceğim. En sinsi ve 
ciddi darbe projesinin nasıl işlediğini anlatmaya 
kalkacağım, biliyorum o da itici gelecek. En iyisi 
size derdimi bir hikâye yazarak anlatayım.

Yağmurun rüzgârın uğultusuyla raks ederken 
düşecek toprak bulamadığı, akşam muhabbet-
lerinin yerini renkli ekranlara bıraktığı, kremalı 
kahvenin öz evlat, çayın üvey evlat muamelesi 
gördüğü, kestanenin yedek kulübesinde bile 
kendine yer bulamadığı ama cipsin her daim ilk 
on birde yer aldığı evlerden birinde. Gülüşüyle 
bülbülleri kıskandıran yürüyüşüyle tavşanları 
andıran baldan tatlı bir çocuk varmış. Çocuğun 
gündüzleri içi rengârenk oyuncaklarla dolu, 
ruhsuz duvarların arasında annesini bekleyerek 
geçiyordu. Annesini bekliyordu; çünkü annesi 
kredi ile aldıkları yeni arabanın taksilerini öde-
mek için çalışıyordu. Borç yiğidin kamçısıydı ama 
kimse sormuyordu yiğide kamçı ne alaka. Kam-
çı köleye gerek. Neyse; annesi çocuğu kreşten 
alıp eve geçerken her akşam çocuğuna bakıyor 
aynı şeyleri düşünüyordu. Çocuğu gün boyu 
anne sevgisinden uzak büyüyordu. Sonra ‘olsun 
‘ dedi ama yeni arabamız çok şık hem eltisi de 
çok beğenmiş iç geçirmişti. Hem komşusu Ayşe 

Hanım’da çalışıyordu; gerçi onun çalışmasının 
geçerli nedenleri vardı eşinin maşı yetmiyordu 
hem çocuğuna da kayın validesi bakıyordu. Bir 
‘aman’ fırlattı boşluğa ne fark eder dedi. Baba-
anne elinde büyüme meselesini hiç aklından 
bile geçirmek istemedi. Çocuğunu eski usullerle 
büyütemezdi.

Zihninde bu düşünceler ile evine vardı. Ye-
mek yapmak için mutfağa girdi fakat çocuk gün 
boyu göremediği annesine kavuşmanın heyeca-
nıyla onunla vakit geçirmek istiyor, ağlıyordu. Ne 
yapacağını hiç düşünmeden profesyonelce bir 
hamle ile kadın çocuğu aldı ve renkli ekran açıp 
karşısına koydu. Dışı oyuncaklara içi ise canavar-
lara benzeyen çizgi filmler bir kaç saniye içinde 
çocuğu susturup eskisi altına almıştı. Minnet 
dolu gözlerle ekrana bakan kadın işine koyuldu. 

Akşam da bundan farklı geçmedi anne bin 
bölümdür kavuşamayan aynı zamanda başka-
larıyla evli olan kahramanların olduğu dizeye 
dalmış bu sefer kavuşacaklar ümidiyle izliyor 
baba telefon elinde sosyal medyada takılıp oyun 
oynuyor. Çocuk mu? O çoktan tabletin şefkatine 
bırakılmıştı. 

 Kıymetli dostlar hikâyenin içinde kendini-
zi bulur musunuz bulmaz mısınız bilmiyorum. 
Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misa-
li eşinize dostunuza okur sonra da aman beni 
anlatmıyor zaten benim dizi ellinci bölümde mi 
dersiniz o da vicdanınızdaki nasırın büyüklüğüne 
bağlı. İletişimin tarihteki en ileri seviyesine gel-
diği ama buna mukabil iletişimsizliğin de zirve 
yaptığı bir çağda yaşıyoruz.

Bir gerçek var ki Anne-babalar dikkat etme-
dikleri faiz sebebiyle, TV’ler yaptıkları ahlaka ay-
kırı programlarla neslin büyük bir kısmını aptal, 
düşünemeyen, fikir yürütemeyen ne yaptığını 
ve haddini bilmeyen insanlar haline getirdi. Eko-
nomik darbe falan Allah’ın izniyle atlatılır bir şey 
olmaz. Asıl neslimize vurulan bu darbeyi nasıl 
engelleyeceğiz onu düşünelim.

HEPİMİZİN AYNI ZAMANDA  HİÇ 
BİRİMİZİN HİKAYESİ
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Yakup PASLI

Sabah kahvaltı sonraları cep telefonu kulaklıklarımızla yol arkadaşlığımız başlar Türkiye sabahların-
da. Hareketli bir müzik dokunur uykusuz gözlerimizin yorgunluğuna ve şöyle bir silkinir de ancak atarız 
mahmurluğu üzerimizden... Sabah işte, sıradan, tatsız ama fazlasıyla hareketli... İşe yetişmek en büyük 
kaygı ve gecikmek en çileli korku... Sabah yani, hepimizin her sabah yaşadığıyla aynı... 

Öğlen vaktine kadar göz kapaklarımızdan atamadığımız uyku yeni yeni güne yenik düşerken, bir ha-
ber bülteni yahut bir haber metni takılır bakışlarımıza... Vahşet dolu görüntülerle acıma hissi dokunur 
uykusundan bir türlü uyanamamış yüreklerimize... Dokunur dokunmasına da dikkatimizi dağıtıverir her 
ne varsa etrafta; bir espri patlatır iş arkadaşımız  yahut bir ciddi mesele vardır içinden çıkamadığımız... 
Haber mi ? O çoktan sıradanlaştı bile dimağımızda... 

Akşamı ederiz velhasıl kelam... Yorgun argın düşeriz evin yoluna... Tabi unutmayız gündemi değer-
lendirmeyi dostlarımızla... Hele birkaç arkadaş aynı güzergahta isek devlet kurar devlet yıkarız, sosyal 
hayattan girer siyasetten çıkarız... Yok yok çıkmayız elbet! İşimiz siyaset... 

Her şeyi biliriz biz, “o konu hakkında bir fikrim yok” ne büyük bir cehalet cümlesidir... Zira her dil; 
bizde halkın sesidir...  Hem insanî değerlere sahip çıkmakta üstümüze yok! Öyle hassasızdır ki Evlilik 
programlarını seyrederken dahi masumların kanlarını dökenlerden hesap  sormak için diş bileriz...

Böyleyiz işte... 
Ve bu yazının konusu mazlum coğrafya’da bir Hal ki yıllardır süregelen ahval... Halep...
Anlayacağınız Hal Hep Aynı... 
Nasıl mı ?
Ah bilim çağı! Bilmiyorsun! İnsan insanlığından çıkıyor! Zifiri karanlıkken gönülleri aydınlatan mu-

habbet tükeniyor sinende! Sonra kayboldukça biz’liğimiz bulamıyoruz hiçbir demde… Dijital duyguları-
mızı okşuyorsun iki kare hüzünle, birkaç saniyelik vidyo kadar yüreğimiz kaldı belki de… Biz yine de biz 
diyoruz manşet görkemiyle aklımıza düşen canlarımıza… Sahte söylemlerimize teknoloji yüklüyor ve 
iletiler yolluyoruz sessizliğimize…

Şiişt... Sessiz olun....
Çocuklar ölüyor...

HAL-(H)EP AYNI
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Amerikan Rush Üniversitesi, yaptığı ve 
23 Şubat 2010 tarihinde yayınladığı araş-
tırmada(*), Allah’a imanın hastaların 
tedavisine çok hızlı cevap verdiğini, ilaç-
ların etkisini %75 oranında artırdığını ve 
doktorların ruhsal bunalım ve endişeden 
şikâyet eden (paranoyak) hastaların teda-
visinde dini faktörleri göz önüne almaları 
gerektiği tespitlerinde bulunmuştur. Yeni 
araştırmalar; klinik tedavi aşamalarında 
yapılan muayenelerde, psikolojik stres ve 
ruhsal bunalıma yakalanan 136 kişiyi in-
celedi ve güçlü bir inançla Allah’a inanan 
kişilerin tedaviye cevap verme oranının 
(iyileşme oranı), Allah’a nedensizce ina-
nan insanlardan daha iyi olduğu ortaya 
çıktı. Araştırmalara göre, ilaç tedavisinin 
psikolojik rahatsızlığa maruz kalan has-
taların gizlenmesinde ortalama %50 ora-
nında payı olduğunu, bazen bazı hastalara 
hiçbir etkisi olmadığı, bunun dışında diğer 
denemelerde Allah’a inancı kuvvetli olan 
hastalarda tedaviye cevap verme oranının 

%75’e yükseldiği sap-
tanmıştır. Araştırma 
grup başkanı Patricia 
Murphy, bu sonuç-
ları, dini inancın kişi-
lerde ektiği umut ve 
iyimserliğin; ilaçları 
kabul edip, kullanma 
konusunda pratik bir 
şekilde yardım ettiği 
ile ilişkilendirdi. 

Bu araştırma ile gel-
mek istediğim sonuç; Tıbb-ı Nebevi der-
ken, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
(sav), sadece maddi anlamda tavsiye ettiği 
bitkisel ilaçları tavsiye etmek ve günümüz-
de uygulamak olarak algılanmamalıdır. Ni-
tekim; tıbbın ruh sağlığı alanında Psikiyatri 
ve Psikoloji hekimlikleri de vardır. Öyle ki; 
çoğunlukla, maddi hastalıkların temelinde 
ve kaynağında, akli ve ruhi bozukluk ve ra-
hatsızlıklar yatmaktadır. 

Enbiya Suresi 107. ayetinde (Ve mâ ersel-
nâke illâ rahmeten lil âlemîn) Cenab-ı Hak, 
Peygamber Efendimizi (sav) kastederek 
“Biz seni sadece alemlere rahmet olarak 
gönderdik” derken, onun maddi hayattaki 
rehberliği kadar, bize aşıladığı Allah inancı 
ve sevgisi de başlı başına Tıbb-ı Nebevinin 
içinde ve özünde ele alınmalıdır. Peygam-
berimizin (sav), -merhamet kökünden ge-
len ve Allah’ın kullarına acıması, onlara 
sevgi ve şefkatle muamele etmesi anla-
mına gelen- “rahmet” olarak gönderilme-

BEDEN SAĞLIĞINDA RUHSAL TEDAVİ VE TIBB-I NEBEVİNİN KAPSAMI

A N A L İ Z

Sabit OSMANOĞLU
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si, Allah’ın ayni kökten gelen ve Besmele 
ile her hayırlı işe başlarken zikrettiğimiz 
“Rahman” ve “Rahim” isimlerinin tecelli-
sini de temsil ettiğine işarettir. O’nun (sav) 
her sözü gibi, her tavrı da, maddi ve ma-
nevi hayatımızı tamir ve sağlığımızı tedavi 
edecek bize her biri altın değerinde birer 
örnek ve birer tavsiyedir. 

O’nun (sav) izinden gidenlerden; Yunus 
Emre, “Ya dert gönder, ya deva, Kahrında 
hoş, lütfun da hoş”, Erzurumlu İbrahim 
Hakkı Hazretleri de, Tefviznamesi’nde 
(**), “Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse gü-
zel eyler” boşuna dememiş ve/ya Allah’a 
seslenmemiştir. 

Bu itibarla; nasıl ki tıp ilminde, sağlık ala-
nında maddi ve bedeni hastalıklar yanın-
da, manevi ve ruhi hastalıklar da vardır, 
öyle de Peygamberimizin (sav) her sözü, 
her tavrı da hem bedeni, hem ruhi has-
talıklarımıza deva ve derman niteliğinde-
dir. Dolayısıyla; tıbb-ı nebevinin kapsamı, 
çörek otu, hacamat, misvak vb. maddi 
öğüt ve tavsiyeleri ile sınırlandırılmama-
lı, O’nun (sav), bedenimiz kadar, belki de 
onun tedavisine yardımcı olacak şekilde, 
ruhumuzu da tedavi eden, yani şifa-bahş 
olan her sözü ve her tavrı dikkate alınma-
lıdır. 

(*): “Belief in a Caring God Improves 
Response to Medical Treatment for Dep-
ression (Allah’a inanmak, depresyonun te-
davisinde daha hızlı cevap veriyor)” baş-
lıklı araştırma:
https://www.rush.edu/news/press-releases/bel ief-ca-
ring-god-improves-response-medical-treatment-depression 

(**): http://sozluk.ihya.org/dini-terimler/tefviz.html 

Tefviz: Bir işi sebeplere yapıştıktan sonra 
Allahü Teâlâ’ya havâle etmek, helâl ve fay-
dalı şeyleri kazanmaya çalışıp da, bunlara 
kavuşmayı Allahü Teâlâ’dan beklemek.
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Aslolan mutlu olmak ve mutlu yaşamaktır. Ve 
bu mutluluğu da nesilden nesile taşımaktır.

Mutlu olmanın yolu da sağlıklı olmaktan ve 
sağlıklı kalmaktan geçer.

İnsan aklını kullanarak, hayatının bütün ihti-
yaçlarını meşru kaynaklardan karşılayacaktır.

İnsan; yemesine, içmesine, yatmasına, kalk-
masına, giyinmesine, kuşanmasına, yürümesine, 
koşmasına, her halini gözden geçirmesine çok 
dikkat edecektir.

Akıl beden, ruh, mal, can, sağlık insana verilen 
en mühim emanetlerdir. Bunlara bütünüyle sahip 
çıkacaktır, koruyup kollayacaktır. 

İnsan dağınıklığı, pejmürdeliği, vurdumduy-
mazlığı, “olursa da oluru, olmazsa da oluru” terk 
edecek, hiçbir şeyi ihmal etmeyecektir. Bunun 
içinde nizamlı, intizamlı, tertipli  ve düzenli ola-
caktır. Böylece yaşadığı hayattan huzur bulacak-
tır. 

Sağlıklı yaşamak ve huzur bulmak için “tıbb-ı 
nebevi” ‘yi bilmek, ona kulak vermek ve onu an-
lamak, hatta hayata geçirmek icab etmektedir.

Hasta mıyız? Tıbb-ı Nebevi’ye baş vurmalıyız. 
Bir psikoloğa, bir psikiyatriste, bir diyetisyene, bir 
hekime mi ihtiyacımız var. Önce Tıbb-ı Nebevi’yi 
dikkate almalıyız. Bu ana kaynaktan yol, yöntem 
ve çare bulmalıyız. 

Peygamberimiz(s.a.v) hususa; “Ey Allah’ın 
kulları tedavi olunuz! Çünkü Yüce Allah şifasını 
vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır, fakat 
bu hastalık ve şifayı bilen bilir, bilmeyen bilmez.” 
(müsned4/278) buyurarak dikkat çekmiştir.

Tıbb-ı Nebevi’de tedavinin yolu üçtür:
1-Tabii ilaçlarla yapılan tedavi.
2-İlahi devalarla yapılan tedavi.
3-Hem tabii ila. Ve hem de ilahi devalarla 

yapılan tedavi…(Tıbb-ı Nebevi Ansiklopedisi c.1 
shf:13 –Ali Rıza Karabulut) 

Hastalıkların belli başlı sebebleri:
-Fazla yemek, karışık yemek, sık yemek.
-Yeme içmede sıraya dikkat etmemek.
-Katkılı hazır yiyecek ve içecekler.

-Bayat ve ısıtılmış yemekler
-En yaygın kullanılan katkı maddeleri
-Kimyasal ilaçlar, tarım ilaçları, sun’i gübreler
-Deterjanlar, kozmetikler, vucüt bakım ürün-

leri
-Az çiğnemeki nefes alıp vermenin bzoulması.
-Aromalar, duman, toz, eksoz. (Gerçek Tıp Dr. 

Aidin Salih shf 12)
KIRK HADİSLE TIBB-I NEBEVİ
1-“Kim bilgisi olmadığı halde hekimlik yapma-

ya kalkışırsa, sebeb olacağı zararı öder.”(Ebu Da-
vud, Nesai)

2-“Sa’d bin Ebi Vakkas hastalanmıştı. Hz. Pey-
gamber ziyaretine gitmişti, Sa’d’ı evinde yatar 
görünce: “Haris Bin Kelede’yi çağırın, o, iyi bir 
hekimdir, sizi tedavi etsin.” Buyurmuştur.”(Ebu 
Davud)

3-“Allah derdi de, çareyi de verdiği gibi her 
çeşit dert için bir ilaç yaratmıştır. Bu sebeble te-
daviye de devam ediniz. Fakat haramla tedavi et-
meyiniz.”(Ebu Davud)

4-“İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunda 
aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit.”(Buhari, Tirmizi, 
İbn-i Mace)

5-“Lanetlenmiş iki şeyden sakının. Ya Re-
sulullah o, iki şey nedir? Dediler. Peygambe-
rimiz(a.s.m); “İnsanların gelip geçtiği yola ve 
gölgelendiği yere abdest bozmaktır.” Buyurdu.” 
(Muslim, Ebu Davud)

6-“Sizden biriniz durgun suya bevletmesin.” 
(Buhari, Müslim)

7-Hastayı üç gün geçmeden yoklamayınız.” 
(Ramuz 2/489)

8-“Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya 
gitmeyiniz. Bulunduğu yerde veba olursa oradan 
ayrılmayınız.” (Buhari, Müslim)

9-“Cüzzamlıdan Arslandan kaçar gibi kaçı-
nız.”(Buhari, Müslim)

10-“Cüzzamlıya aranızda bir mızrak boyu ka-
dar mesafe olduğu halde koşunuz.”(Ramuz-el 
Hadis)

TIBB-I NEBEVİ OLMADAN  ASLA

K A PA K

Ahmet YÜTER
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11-“Köpek bir kabı yalarsa onu yedi defa yıka-
yın. Yedinin birinde toprakla temizleyin.”(Buhari 
Tirmizi)

12-Size ne oluyor ki, dişleriniz sararmış oldu-
ğu halde yanıma geliyorsunuz. Misvak kullanı-
nız.”(Ahmed Bin Hanbel)

13-“Misvak hakkındaki tavsiyelerimi size çok 
tekrarladım. ( Buhari, Nesei, Hanbel)

14-“Allah temizdir, temizi sever. Etrafınızı te-
mizleyiniz.”(Tirmizi)

15-“Temizlik imanın yarısıdır.”(Müslim, Tirmi-
zi)

16-“Her Müslümanın yedi günde yıkanması 
Allah’ın onun üzerindeki hakkıdır.”(Müslim)

17-“Yiyecek ve içeceklerinizin kaplarının ağzını 
açık bırakmayınız.”(Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)

18-Sarhoşluk veren her içki haramdır.”(Buhari)
19-İçkiden sakının. Zira o, her kötülüğün anah-

tarıdır.”(Hakim)
20-“Allah şifanızı sarhoşluk veren şeylerle ya-

ratmamıştır.”(Buhari)
21-“Kadınlaşan erkeklere, erkekleşen kadınla-

ra, Allah lanet eder”(Feyz-ül Kadir)
22-“Size denk olan kadınla evleniniz.”(İbn-i 

Mace)
23-“Ey gençler topluluğu evlenmeye gücü ye-

ten evlensin çünkü gözü korur. Evlenmeye gücü 
yetmeyen oruç tutsun.”(Buhari)

24-“Oruç tutunuz ki, sıhhat bulasınız.”(Feyzül 
Kadir)

25-“Her hastalığın temelinde tokluk vardır.” 
(Hadis)

26-“İnsanlar madenler gibidir. Eğer dinde an-

layışını derinleştirebilirse, cahiliyede hayırlı olan 
İslam’da da hayırlıdır.”(Buhari)

27-“Seyahate çıkınız, sıhhat bulunuz.”(Tebe-
rani)

28-“Gözü ağrıyan birisine Hz Peygamber,”Sa-
bır otu ile tedavi et” buyurdu.(Müslim)

29-“Çörek otu ölümden başka her derde de-
vadır.”

30-“Şifa üç şeydedir; Bal şerbeti içmek, haca-
mat vurmak, dağlamak (dağlama sonra men edil-
miştir.)”(Buhari)

31-Ud-u hindi(kustu hindi) kullanmaya devam 
ediniz. On yedi türlü şifa vardır. Uzrede(bademcik 
iltihabı)boğaza üflenir. Zatül cenbde hastaya içiri-
lir.(Buhari, Müslim, İbn-i Mace)

32-“Ümeys’in kızı Esma, müshil olarak şurbun 
kullanıyordu. Hz. Peygamber(s.a.v)”Keskin ve 
ağırdır.” Buyrudu. Sonra Esma, sena otu kullandı.”

33-“Peygamberimiz (s.a.v) “baş ağrısından 
şikayet eden bir kimseye kan aldırmasını tavsiye 
etti”

34-“Resülullah’ın kanının durdurulması şu şe-
kilde yapıldı: “Hz Ali, kalkanının içinde su getirdi. 
Hz. Fatma, O’nun kanını yıkadı. Sonra hasır yakıl-
dı ve onun külü ile yara kapatıldı.”(Buhari,Tirmi-
zi,İbn-i Mace)

35-“Hz. Peygamber; ateşli bir kadının su ile se-
rinletilmesini tavsiye etti.”(Müslim)

36-“Hz. Peygamber, “Dövme(tatuape) yaptır-
mayı yasaklamıştır.”(Buhari, Ebu Davud)

37-“Hz. Peygamber, kesilmiş burnun tamiri 
mülahazasıyla altından burun yapılmasına müsa-
ade etmiştir.”(Tirmizi)

38-“Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman 
ediyorsa, üzerinde şarap içilen bir sofraya otur-
masın.”(Hadis)

39-“Muhakkak ki İçki deva değildir, bilakis has-
talıktır. (Hastalık vericidir.)”(Müslim)

40-“Mantar, ekip dikmeden Allah’ın kudretiy-
le kendiliğinden meydana gelen bir bitkidir, suyu 
ise göz hastalığına karşı şifadır.”(Buhari, Muslim)

(Kaynak: Aydınlar Geçidi Shf 65(Prof Dr. Asaf 
Ataseven’in “Tıbbı-ı Nebevi” konulu sohbet yazı-
sından alınmıştır.)Cihan Yayınları

Şifayı verecek olan Allah’tır. Yeter ki sen se-
beplere sarıl. Güzel ol, güzel yaşa, güzel kal, mut-
lu ol.



32

sirdergisi.com
Aralık 2016 / Rebîulevvel 1438

İhlas silahı ile ıslah et!
                            İkrime ÜMİT
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   Abdurrahman PAMUK

Ş İ İ R

   ZAMAN

Zaman çarkı dönüyor, bir sürü tik tak sesi
Ve arada parçalanmış, binlerce zaman, bölüm
Yavaşlayan seslerin ardındaki nefesi
Tik takların ardında, işte bu meçhul ölüm

Düş kurarak geçirdim, o korkunç eğlenceler
Ve ardından yıkılım, göğsümdeki son nefes
Kafamda uçuşarak, ölüm diyen serçeler
Son nefeste acıyla bağıranlar, korkunç ses

Bu ne korkunç zamandır, bunlar tik tak, bu da ne
Cevaplayan, zamandan gelen elçi, son bölüm
Ve dökülen yapraklar, ardındaki boş sene
Aradığın işte bu, işte bu HAZİN ÖLÜM

İhlas silahı ile ıslah et!
                            İkrime ÜMİT
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Sabahleyin bir adam yatağından kalkarken, uyumadan önce midesini ve sinir sistemini yo-
ran yemekleri yediği için tembel,gevşek ve gördüğü çirkin rüyaların tesiri altında olduğu halde 
uyanabilir; midesi rahatsız olduğu için korkunç rüya gördüğünden de herhangi bir olayın tesiri 
altında kalır. Kendi kendine “Bugün rahatsızım çalışamayacağım” diye telkinde bulunur;çalış-
maya başlayamaz. Kendini hasta, tembel inandığı için de, ikinci kez ruhuna” Bu işe başlasam 
dahi başaramam.” der. Harekete devamsızlığındaüçüncü bir telkin olarak da “Beceremem”der.
Dolayısıyla beceriksiz olur, oturup düşünür. Midesi acıkır, hayali dağılır; vehim kuşunun ayağına 
yapışır; kuş yükselir; ayağı yerden kesilir; “Şöyle olsaydı, böyle olsaydı” diye işinin tehlikeli taraf-
larını hatırlar. Derken kalbi bir taraftan çarpıntı yapar, baş ağrısı bir taraftan hücum eder, midesi 
bir taraftan yanmaya başlar; öfkelenir veyahut üzülür. İşte o an dördüncü bir telkinde bulunur; 
kendi kendine “Hastayım”. Derken doktora gider. Doktor muayene ederken hiçbirşey bulama-
yınca, sinirseldir diye kendisine bir telkinde bulunur. Bu sefer hasta(!)doktorun telkinine kapılır. 
Bana büyücülük yapıldı, kim yaptı? Yok cin çarptı. Yok şundan olduyok bunda oldu derken, di-
mağı yorulur; neticeyi almaz. Şimdi yılana sarılır. Ha bu arada doktordan başka onu sevenlerden 
birisi “Bugün neden rengin yok, hasta mısın?” diye telkinde bulunsa, artık aynaya bakmazsa 
dahi korku ve ölümün çarpmasından korkar. İşte bu korku geldikten sonra akıl hastası olmuştur.
Nereyetakıldıysa, boyuna onu tekrarlar; aklı bozulur, şuur altına düşer. İşte dirilerin ölüsü budur. 
Artık büyücüye gitse, başka doktora gitse, sarıldıkça çareyi bulamayınca çaresiz adam, dirilerin 
ölüsü olur. Düşün ki, uykusundan uyanan kimse:”Gördüğüm korkunç rüya şeytandandır. Euzü 
Billahi min-eş-şeytan-ir-racim. Uyuduğum zaman midem toktu, kanımın zayıf hareketinden de 
bana ağırlık geldi. Sıhhatliyim.”deyip hareket ederek ikinci telkinde “Bugün çalışabilirim.”; çalış-
maya başlarken üçüncü telkin olarak “Başarırım” diye işe başlamış olsaydı, derdini, gevşekliğini, 
iş hareketiyle unutsaydı, dördüncü telkin olarak da “Başarırım”deseydi, o hasta olsa dahi sıhhat 
bulurdu, ölü iken dirilmiş olurdu. İş böyle telkinlere girmemek için Allah’ın Rasulü sallalahu aley-
hi ve sellem Allah’tan aldığı:”Dikkat edin! Ruhlar, Allah’ı zikretmekle sükûnet bulur.” (Ra’d suresi 
ayet 28) vahyini ilan etmiştir; ve zikir ve tasbihleri tavsiye etmiştir. Zikir ve teşbihle kul,hem 
sebeplerin vehmi olan menfi tesirlerini bertaraf eder, hem de Tevhid inancını kalbe ve ruha yer-
leştirir, imanı takviye eder; bütün ihtiyaçlarını Allah Teala’ya arz eder. Allah’ın Rasulü sallalahu 
aleyhi ve sellem şöyle tavsiyede bulunmuştur: Bir kimse uykusundan uyandığı zaman:

امحلر هلل اذلاىحياان بعد ما اماتنا واليه النشور     

“Elhamdu Lillah-illezi ahyana ba’de ma ematena ve ileyh-in-nuşûr. ”Yani: ”Bizi öldükten sonra 
dirilten Allah Teâlâ’ya hamdolsun. Zaten dönüşümüz O’nadır. ”Yahud:

İSLAM DÜSTURLARI
İsmail ÇETİN
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امحلد هلل اذلى رد عل روىح وعافاىن ىف جسدىواذن ىل بذكره

“Elhamdu Lillah-illezi radde aleyye rûhi ve âfâni fi cesedi ve ezine li bizikrih. ”Yani:”Zat-ı Şe-
rifi’ni zikretmem için bana izin veren, cesedimde bana afiyet veren ve ruhumu bana döndüren 
Allah Teala’ya güzel övgüler olsun.”der.     

  Mü’min bununla önce Allah Teala Zülcelal Hazretleri’nin kudretine, iradesine inanır; kadere 
teslim olduğu halde güzel övgülerle O’nu över; tedbir olarak da sebeplerin O’nun tasarrufunda 
olduğunu itiraf ederek “Bizi öldükten sonra dirilten Allah Teala’ya hamdolsun. Zaten dönüşümüz 
Ona’dır. Zat-ı Şerifi’ni zikretmem için bana izin veren, cesedimde bana afiyet veren ve ruhumu 
bana döndüren Allah Teala’ya güzel övgüler olsun.” diye kendi kendine telkinde bulunur.Ve ni-
hayet ölümün O Yüce Zat’ın huzuruna dönüş olduğuna, kendisine rahatlık vereceğine inanır; 
birdenbire ölüm korkusu yok olur. Ölümünü unutunca “Bugün sıhhatliyim” Allah bana afiyet 
vermiştir. Ya Allah!”der; hasta ise dahi morali düzelir, psikoloji olarak kendini tedavi etmiş olur.
Ve kaza-i hacet yerine giderken :

اللهم اىن اعوذ بك من اخلبث واخلباءث 

“Allahumme inni euzu Bike min-el-hubsi velhabais.”Yani:”Allahumme erkek ve dişi olan şey-
tan(cin ve mikroplar)dan San’a sığınırım.” demekle ikinci telkinde bulunur. Bu telkinle vehminde 
olan cin korkusu, şeytan korkusu, mikrobun bulaşması korkusu yok oluverir. Artık Allah Teala’ya 
sığındığım için Allah Teala beni korur diye inanmıştır. Bu sayede aklında ve vehminde sıhhatli 
olduğu yerleşir. bedeninde hafiflik, çeviklik, dinçlik müşahede edince de tekrar, Rabb’ini unut-
madan O’na döner ve üçüncü telkinle de hem Rabb’ini tenzih ederek över, üzerindeki nimetini 
müşahede eder, hem de başarılılığına ve becerikliliğine inanır;

امحلد هلل اذلى اذاقىن ذلته وابقى ىف قوته ودفع عىن اذاه

“Elhamdu Lillah-illezi ezakani lezzetehu ve ebka fiyye kuvvetehu ve defea anni ezahu.”Ya-
ni:”lezzetini bana tattıran, güç yetmeyi ve kuvveti bende bırakan, ezayı da benden defeden 
Allah Teala’ya güzel övgüler olsun.” demekle de nimete karşı şükrü ifade eder.Veyahud غفرانك 
“Gufraneke”. Yani:”Ya Rabb! Bunca nimetlerin şükrünü eda etmemekten ibaret hatalarımı 

örtmeni Sen’den dilerim”demekle de yetinir. Abdestini alır ve ellerini kaldırır yahut yürüyerek 
Rabb’ine dönüp:

اللهم اغفرىل ذنىب ووسع ىل ىف دارى وبرك ىل ىف رزىق

“Allahumma-ağfir li zenbi ve vessi’ li fi dârî ve barik li fi rızkî.”Yani.”Allahumme! Günahlarımı 
ört,evimi genişlet, rızkıma bolluk ve bereket ver.” demekle yalvarır..............Ahlaki Reçeteler say-
fa 107 -108-109
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KİTAPSIZ GEÇEN ÖMÜR,
 RUHUNU KAYBEDEN BEDENE BENZER

Kitaplar…
Susuz kalan yüreklere su serpen saka...
Aç kalan mideleri doyuran aş…
Aşksız gönüllerin sevdasına çare olan ilaç…
Ruhunu kaybeden bedenlere ruh üfleyen derman…
Yolunu şaşırmışlara mihmandar olan yoldaş…
Cehaleti yenen bilgi kaynağı… 
Kitaplar…
Hayatımızı kolaylaştıran, güzelleştiren, ufkumuzu açan, bakış açımızı genişleten, zihnimizi 

berraklaştıran, düşünmemizi sağlayan, merakımızı gideren, bilinçaltımıza yerleştirilenleri sorgu-
latan çok değerli bir nesne…

Kitaplar…
Konuşurken ve anlatırken farkımızı, okudukça gelişen tarzımızı, olaylara karşı duruşumuzu 

belirleyen etken…
Dertleşmek istediğimizde otur yanıma derdini dinliyorum diyen, keyiflenmek istediğimizde 

buradayım gel diyen,  öz güvenimizi arttırmak istiyorsak hadi çevir sayfalarımı diyen yardımcı-
mız…

Tarihimizi, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi, geçmişimizi, sanatımızı, devletlerimizi, yaptıkla-
rımızı, yapamadıklarımızı, doğrularımızı, yanlışlarımızı, hatalarımızı, başarılarımızı, zaferlerimizi, 
yenilgilerimizi, dünyaya nasıl hükmettiğimizi, altın nesilleri, kahramanlarımızı, ilim adamlarımızı, 
destanlarımızı, efsanelerimizi, menkıbelerimizi  sonraki nesillere aktaran kaynak…

Eşya olarak ifade edilecekse eşyaların en kıymetlisi, en değerlisi.
Define avcıları için bulunmaz bir hazine.
Üzüntülerimizi gideren, sıkıntılarımızı yok eden, öfkelendiğimizde okudukça sakinleşmemizi 

sağlayan, 
Kula kul olmaktan kurtaran nadide bir araç.
Ana kaynağa ulaştıracak belge. 
Yaradan’a yaklaştıran kutsal eser.
 Okudukça bilinçlenmeyi  arttıran en etkili silah.
Bir toplumu nasıl yok ederiz diye düşünen zalimlerin zulmüne karşı koyacak en tesirli güç.
Okumayan nesiller yetişsin, sadece bizim söylediklerimizi kabul etsin, sakın sorgulamasın, 

merak etmesin, düşünmesin diye varlığından rahatsız olunan en önemli etken.
Medeniyet tasavvuru olan milletlerin elindeki vazgeçilmez kaynak.
Kitaplar…
Başarı isteniyorsa olmazsa olmaz dendiğinde akla gelen ilk şey.
Lider ve yönetici olmak isteyenlerin örnek isimleri öğrenmeleri için başvuru belgesi.
Bilimin, teknolojinin, eğitimin, sanatın gelişmesi için tek çare kitaplar.
Kitapsız kalan milletler gelişemez, kalkınamaz, ilerleyemez, büyüyemez.
Kitapsız kalan milletler kuru laflarla konuşur, icraat yapamaz.
Kitapsız kalan milletler sömürülmeye, ezilmeye, güdülmeye, yönetilmeye müsaittir.
Kitapsız kalan milletler dünyaya nizam vermez, dünyayı yönetme, dünyanın en güçlüsü olma 

iddiasında bulunamazlar.
Kitaplar aşıkla maşuk arasındaki en kuvvetli bağ, en dayanıklı köprüdür…

Osman AZMAN
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ESMAUL HUSNA

“Zâti kusurdan, sıfatları noksanlıktan ve fiille-
ri şerden sâlim olan.”(İmam Gazâlî) 

“Mahlukatını her türlü tehlikelerden selâme-
te erdiren.”

“Cennetteki kullarına selâm eden.”

“O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Me-
lik’tir; Kuddûs’tur; Selâm’dır...” (Haşr, 59/23)

Allah, Vacib-ül Vücud’dur, yani varlığı kendin-
dendir ve yok olmaktan sâlimdir. 

Kudreti sonsuzdur ve aciz kalmaktan sâlim-
dir. Bir başka kudretin, o mutlak kudreti sınırla-
ması, icraatından men etmesi muhaldir. 

Keza, Allah’ın bütün sıfatları değişikliğe uğra-
maktan da sâlimdirler. Yani, onlar için bir nok-
sanlaşma, bir farklılaşma, kaybolma, yok olma 
düşünülemez.

Ve Allah’ın bütün fiilleri mahlukatını selâ-
mete erdirecek şekilde cereyan eder. Bu fiiller, 
zulümden, aşırılıktan, hikmetsizlikten kısacası 
bütün noksanlıklardan ve yanlışlıklardan sâlim-

dirler. O ilâhî fiiller, kâinatın ilk tohumunu şu ha-
zır hale sâlimen ulaştırdığı gibi, bütün nutfeleri, 
çekirdekleri ve yumurtaları da ilim ve hikmetiy-
le terbiye ederek kemâl noktalarına kavuşturur. 

Canlı cansız her şeyi, yokluktan varlığa sâli-
men çıkaran Allah, kendisine iman ederek isti-
kamet üzere ömür süren kullarını da kabir ve 
mahşer safhalarından sâlimen geçirerek ‘Dâ-
rü’s-Selâm’ olan Cennetine ulaştıracak ve orada 
bu bahtiyar kullarına ‘Selâm’ diye hitap etmek-
le, bütün dert ve çilelerden, hastalık ve musi-
betlerden sâlim bir hayat süreceklerini müjde-
leyecektir. 

Bu müjdeye mahzar olmak isteyen bir kul, 
kalbini her türlü şüphelerden, aklını sapık fikir-
lerden, dilini yanlış sözlerden, midesini haram 
lokmadan, kısacası hem ruhunu, hem de bede-
nini sonu azap olacak şeylerden uzak tutmaya 
çalışacaktır. Zaten, Müslüman denilince, ‘Allah’a 
tam teslim olmakla bu selâmete erişmiş bahti-
yar kul’ anlaşılır. 

Selâm ismi, bizi Dârü’s-Selâm’a çağırır ve o 
âleme uygun bir hayat geçirmemizi ihtar eder.
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LEON THE PROFESSİONAL
M.Tunahan PINARBAŞI

Her zaman izlediğmiz filmleri tanıttık şimdi ise daha sinemalara bile çıkmamış ama 
ilk filminin etkisi hala süren başarılı aktör Keanu Reeves oynadığı hitman film serisi 
tarzındaki bu filmin ikincisinin birincisi kadar iyi olmasını bekliyoruz.Aksiyon dolu sah-
neleriyle sürükleyici ve sıkmayan bir havası olan bu filmde kahramanımız eski bir seri 
katili canlandırıyor.Seri katilimiz ilk filmde yaptığı bu işten vaz geçip normal bir yaşam 
sürdüğü  görülüyordu ta ki bela yine ona bulaşıncaya kadar işte ipler tam bu sırada 
kopuyor ve kahramanımız eski yaşantısına geri dönüyor.Yer altı dünyasının gizemli ve 
aksiyon dolu senaryosunu siz de bu filmle yaşayabilirsiniz...

S İ N E M A

Muhteşem Yedili filmi aslında ilk olarak 1960 piyasa sürülmüş ve o dönemin ünlüler 
karması diyebileceğimiz Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson, 
James Coburn,gibi büyük isimler yer almıştır. Filmin müziği ve replikleri hafızalara 
kazınmış dünya çapında bir ismi gibi muhteşem bir eser olarak kalmıştır. Bu yazımız-
da size 2016 yapımı olan ve ilk filmle neredeyse pek bir alakası olmayan baş rolünde 
Denzel Washingtonın yer aldığı MUHTEŞEM YEDİLİ filmini anlatacağız. Film ilk filmin 
senaryosuyla benzer özellik göstermekte.

Bir kasabanın başına musallat olan bir madenci iş adamın kasabalılara zorla yerlerin-
den etmeye çalışır ta ki kasabalılar kendilerine bir kurtarıcı tutana kadar.Daha sonra 
bu yedi kişilik dev ekibimiz kötüleri alt etmeyi başarır kendilerinden geriye üç kişi 
kalsa da. Gel gelelim  film ilk filmdeki ruhu tabi ki verememiş. Her ne kadar teknolo-
jik efektler gelişip yüzlerce kat fazla bütçe harcanmış olsa da film ilk çıkan film kadar 
konu  ve anlam yüklü değil. Ama kesinlikle izlenilmesi gereken bir film aksiyon sahne-
leri çok çarpıcı ve uzun sizi sonunda kadar heyecan yüklü bir serüven bekliyor.

İYİ SEYİRLER…

M U H T E Ş E M  Y E D İ L İ

M.Tunahan PINARBAŞI

S İ N E M A
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Kıvanç KARADAĞ

AV C I L I K

COLT 1911

Tip: Tek hareketli (single action)
Çap: 45 Cal.-11.43 mm
Namlu uzunluğu: 125 mm (5 inch)
Namlu çıkış hızı: Yaklaşık 300m/saniye
Toplam uzunluk: Genellikle 216 mm (farklı modelleri var)
Ağırlık:Yaklaşık 900 gr.
Şarjör : 7+1 (bazı modellerde 8+1)
Ve nihayet 3 Mart 1911 de tüm testler bitti ve seri üretime geçildi. Efsanevi modelin kodu 29 

Mart 1911 de Colt 1911 olarak saptandı. Bu tabanca tüm Amerikan Silahlı Kuvvetleri’nin standart 
tabancası olarak belirlendi.

Colt 45 gizli servis ajanları, polisler, özel kuvvetler, özel güvenlik birimleri, ünlü gangsterler, 
halk düşmanı olarak bilinen ünlü katiller (Dillinger, Al Capone vs…) tarafından da uzun süre kul-
lanıldı

1911 modeli bu efsane tabanca, Birinci, İkinci Dünya Savaşı, Vietnam ve Kore Savaşlarında 
kullanılmıştır. Daha sonra 1.Körfez Irak ve Afganistan savaşlarında da kullanılmış ve halen kulla-
nılmaktadır.

Amerika’da bazı polis, FBI ve CIA çalışanları için en vazgeçilmez tabanca halen Colt 1911’dir. 
Bu tabancaların en eski modelleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komando Tugaylarında ve bazı piyade 
birliklerinde eğitimde halen kullanılmaktadır

Türkiyede en pahali silahlar listesine girmiştir
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Ey Âdemoğlu, senin için yaptığım taksime razı olursan kalbini ve bedenini rahata ka-
vuştururum. Sevimli bir kul olmakla kısmetin sana gelir.

Şayet senin için yaptığım taksime razı olmazsan, dünyayı sana musallat ederim. Böy-
lece sen bir vahşet içinde, yabanda tepinip durursun. Sonra izzetim hakkı için o dünya-
lıktan ancak kısmet ettiğime nail olursun...

İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur’an tilavetinde hayır yoktur.
HZ. ALİ(K.V)

Avcı nice al(tuzak,hile) bilirse ayı da onca yol bilir.
KAŞGARLI MAHMUD

Kim bir müminin gam ve üzüntüsünü giderirse,
Allah onun dünya ve ahiret üzüntülerini giderir.
HZ. HÜSEYİN(R.A)

Uzun ömür isterseniz, başkasının kazancına haset etmeyin,
kişileri kötüleyip haklarında atıp tutmayın.
AKŞEMSEDDİN

Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak 
Allah-u Teala’yı incitmek demektir.
AHMED YESEVİ

Borcundan bir kuruşu sahibine vermek, 
pek çok altın sadaka vermekten daha iyidir.
İMAM RABBANİ

Meşhur olmak sevdası ile yanıp tutuşana doğruluk nasib olmaz.
İBRAHİM BİN EDHEM

Gerçek iktidar insanlar üzerinde değil yürekler üzerinde kurulur.
ŞEYH BEDREDDİN

Mehmed Akif’e somuşlar:
“Bu ülke ne zaman gelişir?” diye.
O da cevap vermiş:
“Cuma namazına gelen cemaat, sabah namazına geldiği zaman.”
MEHMED AKİF ERSOY

HADİS-İ KUDSİ
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Bu gün yazmak gelmiyor içimden. İçim acıyor derin-
den. Çok insan öldü; ve daha çok insan ölecek. Nede 
olsa ölümlüyüz hepimiz. Ölüm olunca ufukta neye 
yarar bu kısacık hayatı yazmak, uzun uzun?

Şimdi iki doğum ve iki ölüm yazmanın zamanı. 

Kim için doğdu bu insanlar? Çok mutlu yaşadılar ve 
çok mutluydular ölüyorken. Bütün hayatları ama-
cına ulaşmıştı. Kin ve nefretle doldurmuştu birileri 
onların bütün benliklerini. Anababaları mutluydular 
herhalde, varlıklarının amacı gerçekleşmişti işte...

Ve işte öldürenler de ölmüşlerdi ölenlerle beraber. 

Ölenlerle beraber öldürenler de doğuyordu. İki do-
ğum iki ölümle beraberdi..

Ve fakat:

Birilerine şehit deniyordu ötekiler katil oluyorken.

Her bir şehadet bir başka ihanetle beraber var ola-
biliyordu. 

Bir yanda her şeye rağmen insan olmayı öğreniyor-
du geride kalanlar veya ihanetin karanlıklarına gö-
mülüyordu diğerleri. 

İki doğu böyle bir şeydi; iki batıyı doğuruyordu va-
rolmanın ana yasası...

Birilerine cennet demekti veya cehennem oluyordu 
diğerleri...

Adeta ispatlarcasına can yakıyordu; ya cennet yada 
cehennem hak oluyordu...

DOĞUDA İKİ PATLAMA...

Danişmentoğlu

B İ L İ MD E N E M E
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Amerika’daki abonemizden...
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Dean Martin
Dino, 17 Haziran 1917’de Steubenville, Ohio’da doğdu. Dino göçmen bir ailenin çocuğuydu, 

gençliğinde sayısız işte çalıştı. Onuncu sınıfa giderken evinde yasa dışı alkol bulundurma su-
çundan yargılandı ve okuldan uzaklaştırıldı.

Dino bir kumarhanede krupiye olarak çalışmaya başladı, birçok kart oyunu ve hileleri öğ-
rendi. Bununla beraber bir çelik fabrikasında da çalıştı. Boks öğrendi ve maç başına on dolar 
kazanmaya başladı, bazen yirmi beş dolara kadar da çıkıyordu kazandığı para.

16 yaşında hiç istemeden de olsa parasız kaldığı bir zamanda komşusunun klübünde şarkı 
söyledi. Aslında Dino hiç şarkıcı olmak istemiyordu, zaten kart numaraları yaparak daha fazla 
para kazanıyordu. Fakat arkadaşları onun şarkı söylemesini istiyorlardı. O da söylemeye de-
vam etti. İlk önce çalıştığı klüpte söylemeye başladı. Daha sonra çevredeki bar ve klüplerde 
söylemeye başladı.

Dino 21 yaşındayken Sammy Watkins tarafından keşfedildi. Sammy Watkins Dino’nun tar-
zından çok etkilendi ve onu çok büyük bir yıldız yapmaya karar verdi. İlk önce adını Dino 
Martini olarak değiştirdi. Daha sonra Dean Martin olarak değiştirdi ve böylece efsane doğmuş 
oldu.

Daha sonra Dean Jerry Lewis ile karşılaştı ve MCA ile bir kontrat imzaladı (1943). New 
York’daki Rio Bamba Room’da söylemeye başladı. Sonra da bir radyoda söylemeye başladı 
(Songs by Dean Martin). Bu program halkın ilgisini çekti.

Dean ve Jerry 10 yıl boyunca başarılı bir komedi şovu yaptılar. 1949’da kendi radyo prog-
ramlarını yaptılar: “The Martin and Lewis Show”. Bu popüler şov 30 dakikaydı ve ilk önce NBC 
Radyosu’nda yayınlandı.

“Martin and Lewis Show” 17 Temmuz 1950’de “The Colgate Comedy Hour” ile birleşti. 
Martin ve Lewis on başarılı yıla 16 film sığdırdılar. Fakat sonunda yolları ayrıldı. Böyle bir po-
püler komedi grubunun yollarını ayırması tüm hayranlarını şok etti. Grup en son 24 Temmuz 
1956 tarihinde New York’da bulunan the Copacabana’da şovlarını yapmışlardı.

Dean gruptan ayrıldıktan sonra solo çalışmalar yaptı. 2 Nisan 1958 tarihinde film endüst-
risine girdi ve sadece bir şarkıcı olmadığını, büyük bir aktör olduğunu Young Lions filminde 
kanıtladı. Bu filmden sonra Dean 35 tane daha film çekti. Aynı zamanda söylediği birçok şar-
kı 1995 yılında ölene kadar liste başı oldu. Bu şarkıların başında “I’ll always love you”, “If”, 
“When you’re smiling”, “Oh Marie”, “I’d cry like a baby”, “Sway”, “Memories are made of 
this”, “That’s amore”, “Mambo Italiano” gelmektedir.

Altmışların başında en tanınmış King of Las Vegas, Beatles gruplarını “Every body loves 
somebody sometime” şarkısı ile geçen Dean artık çok ünlüydü.

16 Eylül 1965 tarihinde saat 22:00’de NBC kanalında sunduğu Dean Martin Show 1965-
1966 sezonunun en çok reyting alan programı oldu. Yaptığı programda bölüm başına 40.000 
dolar alıyordu. Televizyon izleyicileri Dean’i seviyorlardı ve onu hiç bıkmadan izliyorlardı. 
Dean Martin program yapmaya devam etti. NBC kanalı Dean’e yeni bir teklif yaptı ve Dean 
de reddetmedi. Dean 3 yıllık sözleşme yaptı ve bölüm başına 283.000 dolar almaya başladı. 
Bununla beraber NBC aile şirketi RCA’dan hisse sahibi oldu. Ayrıca televizyonlarda haftada 
sadece 8 saat program yapıp en fazla para alan kişi de 
Dean Martin’di.

25 Aralık 1995’de hayatını kaybetti. Mezarı
Westwood Memorial Park’tadır.
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      Şu son zamanlarda hangi gazeteye hangi ha-
ber kanalına bakacak olsak AB ve ülkemiz ara-
sında bulunan ilişkiler ile alakalı değişik görüş-
lerden bir o kadar değişik yorumlar duyuyoruz. 
Geçmişte de duyuyorduk ve yaşanalar tekrar 
tekrar duymaya ve benzer konular üzerine kafa 
yormaya devam edeceğimizi gösteriyor. Her 
şey genç cumhuriyetimiz sınır komşusu olduğu 
AB ile 1959’da Avrupa Ekonomik Topluluğu’na 
yaptığı ortaklık başvurusu ile başladı. Meşhur 
dillerden düşmeyen fasılların görüşülmesi, 
açılması ve bir o kadar ünlü Kopenhag Kriterle-
riyle kaldığı yerden devam ediyor. Bu durumun 
daha ne kadar böyle devam edeceğini neler 
yaşanacağını bize zaman gösterecektir.

    AB’yi sadece içinde olduğumuz asır ve hemen 
önceki asır üzerinden değerlendirmenin yanlış 
olacağı kanaatindeyim. Avrupalılık fikri birden 
bire bir fizik veya matematik formülü gibi ol-
madı. 17.yy ilk yarısında kıta ülkeleri Katolik 
ve Protestan iki blok arasındaki siyasi ve askeri 
otuz yıl devam etti. Mücadelelerin sonunda ta-
raflar bir araya gelerek 1648 de Westphalia Ba-
rışını oluşturabildiler. İlerde 1789 da yaşanan 

ihtilal ve arkasından gelen ihtilal savaşlarıyla 
Napolyon’ca yok edilen sınırları yeniden belir-
lemek üzere 1815 Viyana’da bir araya geldiler. 
Aynı şekilde büyük cihan savaşları sonunda da 
yine çeşitli toplantılar ile yeni yeni düzenler 
oluşturabildiler. Kurulan bu paradigmalar ken-
di dönemlerini şekillendirdiler. Bunlar kimimi-
ze yanlış kimimize doğru gelebilir ama burada 
önemli olan unsur tarafların sadece silah gü-
cüne dayanmayarak diplomasinin de gücünü 
kavramaları bir şekilde konuşabilmeleri ve uz-
laşabilmeleriydi. Bu yolda çaba vermeleriydi.

    Avrupa ulusları ve toplulukları çeşitli düzen-
ler üzerine uzlaşma yolları ararken Osmanlı 
kıtanın doğusunda önemli büyüklüklerde top-
rakları olmasına karşın 1815 Viyana Düzeni 
için yapılan katılma davetlerini geri çevirmişti. 
Buna Osmanlı tarafından bakılınca büyük dev-
let imajı zarar vererek istenmeden Osmanlı dış 
güçler ile konuşarak ve danışarak karar ala-
biliyor, sınırlarına tek başına hâkim olamıyor 
şeklinde bir düşüncenin oluşabilmesinden kor-
kuluyordu. Osmanlı buraya katılmasa bile şark 
meselesi adı altında konu edinilmişti bile…

     Osmanlı ne olursa olsun adı tam olmasa bile 
kurulan masada, Avrupa Uyumundan yararla-
narak içerisinde bulunarak üye olma şansını 
kaçırmıştı. İleriki yıllarda ilan edilen Tanzimat 
ve Islahat Fermanları hem hukuk hem de siya-
si tarihimiz aşısından mühim belgeler olmanın 
yanında büyük uyuma katılmak için de birer 
anahtar vazifesinde de sayılabilirdi.. Kırım Sa-
vaşı sonrasından gelen 1856 Paris Barış Anlaş-
masının 7. Maddesinde Avrupa ülkeleri isimleri 
sayıldıktan sonra “Saltanat-ı Saniyenin Avrupa 
Hukuk-ı Umumiyesi ve cemiyeti menafimden 
hissedar olmağa dâhil olduğunu ilan ederler.” 
ifadesiyle Osmanlının uyumun bir parçası bir 

TÜRKİYE’MİZ VE AVRUPA BİRLİĞİ

A N A L İ Z

Ümmetcan Dişçeken
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ferdi olduğu, sınırlarına ve bağımsızlığına saygı 
göstermeyi garanti ederek bu garantiye uyul-
ması hususunda ortaklaşa kefil olmuşlardı. Ta-
rihin sonraki devirlerinde Avrupa’nın bu kefilli-
ğe iç işlere karışarak vb. şekillerde davranarak 
nasıl uydukları tartışılır. 

     Hem ülkemiz hem de bizden önce bu toprak-
larda hükmeden Osmanlı Avrupa Uyumu veya 
AB ile çeşitli ilişkiler kurmuş bazı aşamalara 
ulaşmak maksadıyla uğraş vermişti. Bu AB üze-
rine düşünürken aklıma atamızın pek bilinen 
bir sözü geldi. Bahsetmeden geçmeyi kendim-
ce uygun bulmuyorum. O dönemlerde dünya-
nın en büyük uluslararası topluluğu olan Mil-
letler Cemiyetine Türkiye’nin katılması ile ilgili 
olarak yapılan öneriler karşısında Gazi Mustafa 
Kemal şöyle demişti: “Biz başvurmayı düşün-
müyoruz, fakat davet ederlerse katılmayı düşü-
nebiliriz’ Bunun üzerine Topluluk, bu dik duruş 
karşısında vaktinin Birleşmiş Milletleri Katılım 
için Başvurma zorunluluğu’ nu uygulamaktan 
ilk kez vazgeçmiş ve 43 üye ülkenin oybirliğiyle, 
yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin topluluğa 
davet edilmesine karar vermiştir. Bu davet üze-
rine Türkiye, Milletler Cemiyeti’ ne katılmayı 
kabul etmiştir. Kim bilebilir belki tarih yeniden 

tekerrür edebilir mi? Neden etmesin. Bunun 
biraz da bizlerin yani bu ülkenin her ferdinin 
çalışmasına bağlı bulunduğu kanısındayım. 
Her birimiz üzerimize düşeni yaparsak talebe 
öğrenme gayretinde olursa, bilim adamı kendi-
ni geliştirirse, ormancı ormanını olması gerek-
tiği gibi korursa…  Neden sürekli bir gruba bir 
seviye ulaşması gereken bizler olalım! Neden 
dünya için ulaşılmak istenen biz olmayalım. 
Bunun yolu birimizin değil toplumun her kesi-
minin kolektif çabasıyla mümkündür. Sonuçta 
hepimiz benzer genetik özellikler sahibiz. Peki, 
onları ulaşılmak istenen bizi ulaşması gereken 
bu ayrım nerden geliyor? Kısa yazıyı bu soruya 
ilişkin duyduğum en güzel ve mantıklı cevap ile 
bitirmeyi uygun buluyorum. Bu cevabı İstan-
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden hocam 
Doç. Dr. Sabahattin NAL vermiştir: “ Her insa-
nın, hepinizin zekâ seviyesi gibi temel, genetik 
özellikler bakımından aranızda büyük farklar 
olmamasına rağmen neden bazılarınız sınıfta 
kalırken bazılarınız geçiyor? ABD uçak gemile-
rine sahipken neden ülkemizin uçak gemileri 
yok? İnsan yaradılışı itibariyle tembelliğe yat-
kındır fark kişilerin sahip olduğu öz denetim ve 
öz disiplindir. Benzeri bir durumdan devletler 
açısından da söz etmek mümkündür”. 
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Akif; ümmeti ümmeti diyen peygamberin, 
milleti milleti diyen ümmetiydi. Vatan millet 
sevdalısı vakur, ciddi, serdengeçti ve cesur bir 
mebustu. Kuvvetli bir pehlivan öyle ki boğazı 
yüzerek geçebiliyor, Fatih’teki evinden kimi 
zamanlar Halkalı’daki Baytar Mektebi’ne yü-
rüyerek gidiyordu.

Burada M.A.Ersoy’u biyografisiyle değil 
milletimize bakan yönüyle değerlendirmek 
istiyorum. Bazı nev-zuhûr yazar müsvetteleri 
ekranlarda onun ve NFK hakkında ileri geri 
salyalı sözlerinden dolayı bunu yazma ihtiyacı 
hissettim. Bahsi geçen zavallıya baktığımızda 
sefil hayatının yanında bu milletin hayrına 
bırakın bir şey yapmayı zihinleri bulandır-
ması da cabası. İnsana sorarlar be hey gura-
ba hangi sözün milli, hangi hareketin İstiklal 
mücadelesi diye. Güya hafife alıp çamur attığı  
zevatlar birer ekol, idealist insan yetiştiren 
değerler. İnsan biraz nadim olur, haya eder 
yahu hangi eserinle anılıyorsun bırak milli 
olmuş ilk mektepte okunan bir şiirin var mı? 
Neyse aziz dostlar bu gibi münasebetsiz had-
di aşanlar her devirde çıkar. Sinir kimyanızı 

daha fazla bozmayayım.
Akif merhum bırakın Müslümanlardan 

yardım adı altında para toplayıp zimmetine 
geçirmeyi, hak ettiği birincilik parasını alma-
yıp milletime hediyemdir diyerek emanet 
paltoyla kışı geçirecek kadar onurlu, izzetli bir 
ecdadımızdı.

Kış kıyamet Üsküdar’dan hava muhalefe-
tine rağmen, Fatih’e sandal kiralayıp geçmiş 
sözleştiği arkadaşının kendisini pijamayla 
karşılayıp hayretini görünce;”Sözümün eri ol-
duğumdan şüphen mi var.” deyip uzunca bir 
süre onunla konuşmamıştır.

Kıymetli bir dostuyla akitleşmesi neticesin-
de onun vefatından sonra merhumun eşi ve 
çocuklarının bakımını uzun yıllar üstlenmiştir.

Nefsi için yaşamış sanatçı ve şairlerin bu 
ülkede heykeli dikilip, ölümsüzleştirilip gökle-
re çıkarılırken Akif’in kabrinin  bilinmemesi, 
vefaat tarihinin dahi hatırlanmaması çok bu-
ruk ve incitici.

Vicdanımıza sormamız gerekli; onun yap-
tıklarının hangi birini yapacak cesaret, kuvvet 
ve kudretteyiz.

Hakkıyla tanıyıp bilemedik affet bizi eyy 
sultan-ı şuara yarın hakkın divanında, Mah-
keme-i Kübra’da lütfen bizden şikayetçi olma.

Edvara da yetmez o kitap.

Seni ancak ebediyetler eder istiab.

Mehmet Akif Ersoy’u Hakkıyla Yadetmek

A N A L İ Z

Yavuz Selim PINARBAŞI
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BİSİKLET SEVEN ÇOCUKLAR

Gözümüzün Öz Nurudur,
Gönlümüzün Sürurudur,
Ömrümüzün huzurudur,
Bisiklet seven çocuklar.

Yarınımızın adıdır,
Ağzımızın hoş tadıdır,
Bahtımızın has yadıdır,
Bisiklet seven çocuklar.

Kalbimizin bilincidir,
Evimizin sevincidir
Ceddimizin övüncüdür,
Bisiklet seven çocuklar.

Sevgimizi yeşertendir,
Gözümüzü yaşartandır,
Yuvamızı yaşartandır,
Bisiklet seven çocuklar.

Has bahçemizin dengidir,
Can gülümüzün rengidir,
Aşkımızın ahengidir,
Bisiklet seven çocuklar.

Ahmet YÜTER
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T E K N O L O J İ

Türk şirketleri siber saldırı altında

Son zamanlarda yaşanan olaylardan sonra Türk şirketleri oldukça yoğun siber saldırılara ma-
ruz kalmakta. Peki, bu siber saldırı kim, ne için yapıyor?

Geçen sene Ankara ile Moskova arasında yaşanan uçak krizi sonrası, başlatılan ve o dönemin 
en büyük siber saldırılarıyla karşı karşıya kaldığımız günleri hatırlamayan yoktur.

Rusya ile yaşanan krizden sonra hackerların siber saldırısına uğrayan birçok banka ve devlet 
kurumunun websitesine erişilemez hale gelmişti.

Yaşanan bu tüm olaylardan sonra, gözler Rus hackerlara çevrilmiş olsa da, siber saldırı ”Anon-
ymous” adlı uluslararası hacker grubu üstlenmişti.

Türk bankaları yoğun siber saldırı altında!

Son zamanlarda çevremizde yaşanan olaylardan sonra Türk şirketlerine oldukça yoğun siber 
saldırılar yapılıyor. Yine benzeri durum ile karşı karşıya kalan Türk şirketleri yoğun siber saldırı-
lardan dolayı website hizmetlerinde oldukça sıkıntı çekiyorlar.

Aralarında Türkiye’nin en büyük bankalarının da bulunduğu Türk şirketleri, yoğun siber saldı-
rılara karşı tüm güvenlik önlemlerini ve tedbirleri aldıklarını açıkladılar.

Fakat Türk şirketleri siber saldırılara karşı ne kadar önlem alsa da, internet sitelerine zaman 
zaman erişim ve yavaşlama sorunu ile karşı karşıya kalıyorlar.

M. Batuhan PINARBAŞI
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O T O M O T İ V

BMW 5-Serisi (F10), Alman 
otomobil üreticisi BMW tara-
fından üretilen bir otomobildir. 
F10 sedan, F11 touring ve F07 
Gran Turismo’nun şase kodları-
dır. İlk olarak 23 Kasım 2009 
yılında 2010 model olarak tanı-
tıldı.

Tasarım
BMW 5-Serisi F10, Kasım 
2005-Aralık 2006 yıllarında 
Jacek Fröhlich tarafından ta-
sarlanmıştır. 5-Serisi bu tasa-
rımda da öncüllerinin çizgi-
lerini korumuştur. Ön ızgara 
daha büyük ve belirgin bir hal 
almıştır ve önceki seride uzakla-
şılan geleneksel BMW çizgilerine 
yeniden yaklaşılmıştır. Önceki 
serisi E60 ile bazı benzerlikler 
taşıyor olsa da daha çok E39 ve 

diğer önceki 5 serilerine benze-
tilmiştir. Geleneksel BMW’lerde 
olan sürücüye açılı konsol bu 
modelde geri dönmüştür. Önce-

kine göre çok daha müla-
yim ve muhafazakar bir 
tasarım olarak adlandı-
rılan F10, önceki modeli 
olan E60 ile büyük fark-
lılıklar gösterir. Daha çok 
BMW 3-Serisi (E90)’ne 
benzetilmektedir.

Donanım Paketleri
BMW F10, Luxury Line, Mo-
dern Line ve Sport Line (M Pa-
keti) şeklinde 3 farklı donanım 

paketiyle Türkiye’de satıl-
maktadır. Bunun haricinde 
BMW’nin sitesinden oto-
mobiller kullanıcının isteği-
ne göre farklı donanımlarla 
donatılabilmektedir. Bunun 
dışında Gran Turismo mo-
deli 5-Kapılı bir coupé ola-
rak tanımlanmıştır.

B M W  F1 0
Onur TAŞKIRAN
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H A B E R

Esed rejiminin katliamları nedeniyle Doğu Halep’ten tahliye edilen siviller, şimdi de 
İdlib’teki çadırkentlerde olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.
Halep’in doğusunda yaşayan siviller, Esed ve İran destekli teröristlerin katliamlarından kurtarılarak tahliye 
konvoyları ile İdlip’e getirildi. Şehirlerinden zorla çıkarılan sivillerin şimdilerde çadırkentlerde kış şartları ile 
yaşam mücadelesi başladı.
Suriye devriminin sembol şehri Halep, 5 yıldır misket, varil, fosfor bombaları, balistik füzeler ve tüm kon-
vansiyonel saldırılara rağmen direnen ancak 3 ay önce kuşatılan Halep, Şam, Humus ve Dera’da olduğu gibi 
açlığa, yokluğa mahkum edildi.

ATEŞKES KARARI ALINDI
15 Kasım itibari ile abluka altına alınan, Esed güçleri ve İranlı teröristlerin acımasız katliamına maruz kalan 
Haleplilerin kurtarılması için Türkiye’nin öncülüğünde ateşkes kararı alındı. Yapılan ateşkes ile Doğu Ha-
lep’te sıkışıp kalan sivilleri tahliye yolu ile İdlib’e yönlendirildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARIYLA MÜCADELE
Ancak Halepliler abluka ve katliamdan kaçarken bu kez de İdlib’te yeni bir yaşam mücadelesi içerisinde 
kendilerini buldu. Kış şartlarının çetin hale gelmesi, kar yağışı ve soğuk havanın kendini iyiden iyiye göster-
meye başlaması ile Halepliler için yeni sıkıntılar baş gösterdi.

80 BİN KİŞİLİK KAMP HAZIRLANIYOR
Sivil toplum kuruluşları tarafından hızla kurulan çadırkentler şimdilerde beyaz örtüye büründü. STK’lar 
sıcak bir barınak ve Halepli miniklerin üşümemesi için var güçleri ile en iyi imkanları sağlama gayreti göste-
riliyor. 70 dönümlük bir arazide kurulan İdlib’deki Kemmuneh kampı ve diğer 2 kamp tamamlandığında 80 
bin mültecinin barınma ihtiyacı karşılayacak.

Türkiye’nin her ilinden ayrı ayrı kalkan yardım konvoyları, Esed zulmünden kaçarak tahliye konvoyları ile 
İdlib’e ulaşan Haleplilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyor ancak, sığınmacıların daha çok kışlık 
eşya, battaniye ve çadıra ihtiyacı var.

Haleplilerin bitmeyen mücadelesi
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SIR DERGİSİ ETKİNLİK VE TANITIM
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SIR ÇOCUK

Günlerdir, işittiğim bir hadise dolayısıyla oluşan 
düşünce beynimi kemirirken üstüste aldığım mail-
lerde okuduğum biribiriyle bağıntılı aşağıdaki hika-
yeleri alt alta koyup birileriyle paylaşmak istedim. 
Bir arkadaşımızın çok zengin bir arkadaşı arabasıyla 
yolda giderken şişe suyu satan bir çocuğun yanında 
durup suyun fiatını sorar. Sucu çocuk 50 kuruş oldu-
ğunu söyleyince: “15 kuruşa aldığın suyu bu kadar 
kârla niye satıyorsun!” diye azarlayıp almaz.

Yardımlaşmaya muhtaç olduğumuz şu günlerde 
VERMEnin önemine vurgu yapan aşağıdaki kıssalar-
la sizleri başbaşa bırakıyorum:
KALBiM DOYMADI

Bir okulda yardımlaşma bilincini yerleştirmek için 
öğrencilerin harçlıklarını attığı bir kumbara oluştu-
rulmuş. Bir öğrenci bir gün bir miktar parayı kumba-
raya attıktan sonra biraz duraklayıp düşünerek tek-
rar dönmüş harçlığının tamamını kumbaraya atmış.
Onu izleyen öğretmeni sebebini sorduğunda,”Kal-
bim Doymadı Öğretmenim” cevabını vermiş.
CAN SİMİDİ

Günün son dersinin sonuna gelinmişti. Öğrenci-
ler çıkmak için sabırsızlanıyordu. Defter ve kitapla-

rını çantalarına 
koydular. Zil ça-
lar çalmaz, dışarı 
çıkmak için hazır-
dılar. Yalnız, Can 
hazırlanmamıştı. 
Gecikmek içinde 
elinden geleni ya-
pıyordu. Nihayet 
zil çaldı. Öğrenci-

ler bir anda kapıya yöneldi. Can, yerinden kalkma-
dı. Ağır ağır eşyasını topladı. Bir yandan göz ucuyla 
öğretmenine bakıyor, bir yandan da arkadaşlarının 
gitmesini bekliyordu.

Öğretmeni, onun bu halini fark etti: 
- Hayrola Can, dedi. Eve gitmeyecek misin?
Can, son arkadaşının da çıktığını görünce cevap 

verdi:
 -Sizinle konuşmak istiyordum öğretmenim
- Peki, dedi öğretmeni.Ne söyleyeceksin baka-

lım?
-Ahmet arkadaşımız var ya...
- Evet, ne olmuş Ahmet’e? 
- Durumları pek iyi değil galiba. Annesi, beslen-

me çantasına pekiyi şeyler koymuyor.
-Eee? 

- Ona yardım etmek istiyorum. Ama benim yar-
dim ettiğimi bilirse üzülür. Günde bir simit parası 
biriktirip her hafta size versem, siz de ona verseniz?

Cebinden bir avuç bozuk para çıkarıp öğretmenin 
masasının üzerine koydu. Nurhan Öğretmen, para-
ya dokunmadı. Sandalyesine oturup düşündü. Can 
hakkındaki bilgilerini yokladı. Bildiği kadarıyla ailesi-
nin durumu pekiyi değildi. Bu çalışkan ve sevimli öğ-
rencisi, ne kadar da iyi niyetli ve düşünceliydi. Zen-
gin bir ailenin çocuğu değildi. Buna rağmen yardim 
etmek istiyordu. Ustelik yardım ettiğinin bilinmesini 
istemiyordu.

Nurhan Öğretmen:
 -Durbakalım Can, dedi. Bildiğim kadarıyla sizin 

de maddî durumunuz pekiyi değil. Yanlış mı biliyo-
rum? 

-Doğru biliyorsunuz öğretmenim. Babam günde-
likçi. Çoğu zaman iş bulamıyor. Ama ben de çalışıyor, 
para kazanıyorum.

-Nerede çalışıyorsun?
- Simit satıyorum.
Öğretmen iyiliğin bu kadarına ne demeliydi şim-

di? Onu, bundan vazgeçirmek için bir çare bulma-
lıydı.

- Büyüyünce ne olmak istiyorsun Can?
- İnsanlara daha çok yardım etmek için, çok zen-

gin bir iş adamı?
- İstersen acele etme; çok zengin olduğun zaman 

insanlara yardım edersin.
- Olmaz öğretmenim.
- Neden olmaz?
- Üç sebepten dolayı olmaz.

Birincisi:
Bu para zaten benim değil. İyilik ettiğim için Al-

lah, beni insanlara sevimli gösteriyor. Onlar da daha 
çok simit alıyorlar.

İkincisi:
‘Ağaç yaş iken eğilir.’ deniliyor. Şimdiden iyilik 

yapmazsam büyüdüğümde hiç yapamam.

Üçüncüsü:
Şimdi, ancak hergün bir simit parası kadar yar-

dım edebiliyorum. Allah, Cennet’i gücü kadar iyilik 
edene veriyor. Eğer zengin olmadan ölürsem birkaç 
simit parası ile Cennet’e girebilirim. Bundan daha 
kârlı bir yatırım olur mu?

AĞIZI VEREN AZIĞI DA VERMİŞTİR 
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Karma dövüş sanatları MMA

MMA Sporunun Tarihi
İlk MMA turnuvası 1993 yılın-

da Amerika’nın Denver şehrinde 
yapıldı. Değişik dövüş sporlarını 
kullanan sporcular bu yarışmaya 
katıldı. Bu turnuvaya katılanlar, 
Kick-Boks sporunu temsilen Pat-
rick Smith ve Kevin Rosier, savate 
dövüşcüsü olan Gerard Gordeu, 
karate ustası Zane Frazier, shoot 
fighter Ken Shamrock, sumo gü-
reşcisi Teila Tuli, profosyonel bir 
boksör olan Art Jimmerson ve 
Brazilian Jiu-Jitsu ustası siyah ku-
şak Royce Gracie’di. Düzenlenen 
bu turnuvayı içlerinde en çelim-
siz olan, karışık dövüş sanatla-
rını içeren Jiu-Jitsu’yu kullanan 
Royce Gracie kazanmıştır. Royce 
Gracie’nin bu başarısı dünya ta-
rafından büyük bir şaşkınlıkla 
karşılanmıştı. 1993 yılında ya-
pılan bu turnuvada dövüşür-
ken fazla kural yoktu çoğu şey 
serbestti. MMA sporunda karşı 
tarafı ciddi anlamda sakatlayabi-
lecek tekniklere sınırlamalar ge-
tirildikten sonra spor şu andaki 
halini aldı.

MMA Sporu Hangi Dövüş 
Sporlarından Oluşmaktadır?

Bu spor dalı pek çok dövüş 
sporunun bir araya gelmesi ile 
oluşmuştur. Günümüzde MMA 
sporcuları eksik oldukları alan-

larda kendilerini tamamlamayı 
en önemli amaçları haline ge-
tirmiştir. Bir sporcu 
ayakta dövüş için 
kick-boks, boks ve 
karate tekniklerini, 
yerdeki dövüşler için 
de güreş ve judo tek-
niklerini çalışır. Ayrıca 
MMA sporu için en 
önemli teknikler Bra-
zilian Jiu-Jitsu adı verilen spor 
dalının teknikleridir. Jiu-Jitsu 
tekniklerine de ciddi oranda ha-
kim olmanız gerekmektedir.

Brazilian jiu-jitsu ustalarının, 
diğer dövüş sanatlarından usta-
ları üstüne tartışmasız bir üstün-
lük kurmalarıyla dövüş sanatları-
na bakış tüm dünyada tamamen 
değişmiştir...

Bu gelişmeden sonra başka 
disiplinden kişiler stillerine Bra-
zilian jiu-jitsu (BJJ) da katarak, 
dövüş sanatlarının en üstün ve 

kullanılabilir özelliklerini har-
manlamış ve kendilerini daha 
komple ve kendilerini daha 
komplike dövüşçüler haline ge-
tirmişlerdir.

MMA, kişiye her mesafede ve 
durumda cevap verebilecek alt 
yapıyı kazandırdığı için günlük 

hayatta karşılaşabi-
leceğiniz konfron-
tasyonlarda sizi çok 
avantajlı kılar.

MMA çalışma sis-
temi saatte ortalama 
bin kalorinin yakıldı-

ğı muazzam olduğu kadar eğlen-
celi de bir antrenmandır.

Karma savaş sanatları (Mixed 
martial arts), karşılaşmalarda 
üstünlük sağlamak için her türlü 
savaş sanatı tekniğinden fayda-
lanabildiği bir dövüş sporudur.

En çok tanınan karma savaş 

sanatları organizasyonlarından 
bazıları Ultimate Fighting Cham-
pionship, M-1 Global ve Strike 
Force’dur..

Onur TAŞKIRAN
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S I R D A Ş

En son ne zaman sorduk kendimize; bu insanlık nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz diye? 
Sormayı, cevabını almayı denedik mi hiç? 

Baştan yaptık hatayı; neden geldiğimizi, nereye nasıl gideceğimizi unutarak yaptık aslında. 
Unutulmuşluklar yaktı en çok da bizi, ne kadar unuttuysak daha fazla yanmaya razı olduk 
hep. Yakmaya alıştı insan, kaybettiği insanlığını cayır cayır ateşte yakmaya alışır oldu.

İnsanın hali saymakla bitecek bir şey değil. Düşünsenize bir maddede bile üç hal (katı-sı-
vı-gaz) varken insanda nice haller olduğunu... Mutluluk, üzüntü, şaşkınlık, heyecan, vesaire 
vesaire...

Sadece bu değil ki, insanlığın hali artık her şeyi aşar oldu. Ne bir el uzatabiliyoruz ona karşı 
ne de tek bir kelime söyleme imkanımız oluyor.

İnce bir çizgi; insanlık kurtarılmaya muhtaç.

Sahi, en son ne zaman bir insanı mutlu ettik hatırlıyor muyuz? Bir insanın mutlu oluşundan 
mutluluk duymayı hissedebildik mi hiç? Mutluluk illaki büyük şeylerle olacak diye bir kaide 
yok sonuçta. Karşındaki insana verdiğin selam bile onun kalbini hoş etmeye yetecek bir 
niteliğe sahip. Onun gözlerinin içine bakarak tatlı bir tebessüm etmen hem onu hem seni 
mutlu etmeye kâfii..

Ne yazık ki yapılması bu kadar kolay, kalpteki etkisi saatlerce dinmeyen şeylerden mahrum 
kaldı insanlık. Onun yerini şimdi kin, nefret,  kıskançlık alır oldu. Hiç düşünmez mi insan, 
karşındakine duyduğun nefretin, kinin ona ne bir fayda ne de bir zarar sağlamayacağını 
sadece kendi kalbini köreltmeye yeteceğini. 

Canımız yansa, ufacık bir şey olsa hemen başkalarında sebep arar olduk. “Benim canımın 
yanmasına sebep birisi var” düşüncesine odaklanmaktan kendini alıkoymalı insan. Tenine 
bir iğne batsa dahi nedenleri dışarıda değil içerde aramayı öğrenmeli. İşte o zaman birilerini 
yargılamaktan vazgeçip kendini sorgulayabilecek kapasiteye gelecektir. 

İnsanlık kurtarılmaya muhtaç demiştik, işte reçetesi: Hiçbir zaman dışarıda çare bulamaz-
sın. Derdinin dermanı hep içinde bir yerlerde seni bekliyor olacaktır. Ne kadar dışarıya me-
yilli olsak da, bize iyi gelen şeylerin olduğunu düşünsek de en iyi ilaç insanın kalbidir. O kalbi 
açabildiğin zaman Allah’ın bir merhem sürdüğünü unutmayıp iyileşmesini beklemektir.

İnsanlık kurtulacak azizim.. Ne kadar geç ya da ne kadar erken olursa olsun kurtulacak. 
Kendimizi kurtardığımız vakit o da kurtulacak.

Gamze Parlak

GİDİŞAT
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İsmihan Meryem POYRAZ

Fennor uçan bahçesindeki garip yatağına 
uzanmış yıldızlarla dolu gökyüzünü izliyor ve 
Allahın muhteşem yaratma sanatı üzerinde dü-
şünüyordu. 

kafasına bazı sorular takıldı ve birden dost-
larıyla olan randevusunu hatırlayarak yerinden 
doğruldu. randevu mekanı birkaç klometre 
uzaktaki kayalık havuzdu. 

oraya ışınlandığında dostlarının çoktan gel-
miş olduklarını gördü. 

burası gökyüzünde duran kayalık, ufak bir 
bahçeydi ve ortasında buharlar çıkan doğal 
bir sıcak su havuzu vardı. dostlarının havuzun 
içindeki koltuklarına oturmuş birşeyler içmekte 
olduklarını gördü. 

Selam vererek yanlarına oturduğunda soh-
bette başlamıştı. mor tonlarındaki ve yıldızlarla 
dolu gökyüzünün altındaki bu muhteşem ha-
vuz, iri ve ışıltılı enteresan tropikal bitkiler ve 
orkidelerle çevrelenmişti. 

Fennor bu hareketli bitkilere dalarak adeta 
büyülenmiş gibi bakıyordu. Arkadaşı Alpha ona 
elinde tuttuğu eğrelti otu dalıyla dokundu ve 
bize katılmayacak mısın? 

diye sordu. O sırada diğer arkadaşı Omega 
onun çevresine olan bakışındaki değişimi far-
ketti ve, alışkanlık hapishanesinden çıkmaya 

başladığını ve uyanmış gözlerle etrafa baktığını 
hissediyorum bu sıradan bir bakış değil dedi. 
Fennor buna siz vesile oldunuz eskiden uykuda 
olduğumu artık daha net anlıyor ve fark ediyo-
rum dedi. Alpha, tamda bunu konuşuyorduk 
uykudaki insanlardan çoğu Allahın tüm açık de-
lillerine ragmen ısrarla delil isterler oysa kendi 
varlıklarının bile en büyük delil olduğunu bir 
türlü fark edemezler. aslında Allah tecellileri ve 
yansımalarıyla ap açık ortadadır dedi. 

Omega ekledi, uykuda oldukları için kendi 
varlıklarını içten ve dıştan çepe çevre kuşatmış 
olan açık delilleri göremiyor ve olağan üstü 
beklentiler içine giriyorlar. 

Alpha, bunun en büyük nedeni duyularıyla 
algıladıkları maddi evreni kavrayamamış ol-
malarındandır. sebep sonuç yasasına takılarak 
evreni kendilerince açıklamaya çalışıyorlar oysa 
bir gören ve bir görülenin olması başlı başına 
bir mucizedir. 

bu ap açık mucizeyi henüz kavrayamamış 
biri ise uykudadır. 

Evet dedi Fennor kafamdaki bir çok soru 
böylece cevap bulmuş oldu. Diğer yaşamı ve 
Allahı anlayabilmek öncelikle bu maddi evreni 
anlamaktan geçiyor aksi halde burayı değerlen-
diremeyenin varlığın devamı olan ve çok daha 
kapsamlısı olan ikinci yaşamı anlamasına imkan 
yok. Aklı açık olan biri Allahı önce eserlerinden 
ve yansımalarından tanır dedi. 

Omega gerçekte onların bir türlü anlamaya-
rak reddettikleri Allah değil, kafalarında oluş-
turdukları tanrılarıdır. İlkel tanrılarını Allah la 
karıştırıyor ve onu reddettikleri zannıyla ken-
dilerini kandırıyorlar. Oysa onu hiç tanımadılar. 

Tanımadıkları bir şeyi ise reddedemezler 
dedi. 

Alpha onu elçileriyle gönderdiği kitaplardan 
ancak aklı açık olanlar tanıyabilir. Ölülerin tanı-
masına ise imkan yok diye ekledi. 

Onlar, dünya hayatından (yalnızca) dışta ola-
nı bilirler. Ahiretten ise gafil olanlardır. [Rum 
Suresi, 7]

FENNOR’UN TEFEKKÜRLERİNDEN...
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A LT I  Ç İ Z İ L E N L E R

ALIM’LI NOTLAR
İnandığınız gibi yaşamazsanız, 

yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. 
Hz. Ömer

 
Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Eğilirseniz,

 hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. 
Hz. Ali 

Taşı delen suyun gücü değil , damlaların sürekliliğidir.
Seneca

 
Asalet doğuştan değil , davranıştan gelir. 

Platon 

Akıl hazır değilse, göz göremez. 
Goethe 

Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil .
Eflatun

Kendine hakim olan , başkalarına da hakim olur. 
Konfiçyus 

Sabır, kuvvetin bir başka adıdır. 
E. B. Browning 

Öyle horozlar vardır ki , 
öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. 

H. Dunant 

Kaptanın ustalığı , deniz durgunken anlaşılmaz. 
Lukianos 

Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, 
gaflet ve bundan doğacak felaketler azalmaz. 

B. Franklin 

Çevrelerine uymak için sürekli kendilerini yontanlar, 
sonunda tükenip giderler. 

R . Hull
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Y E M E K

İlker KARATAŞ

Aşotlu Ayranaşı Çorba
Malzemeler:
1 su bardağı nohut
½ su bardağı aşurelik buğday
100 gr köftelik kıyma
1 kg kaymaksız yoğurt
1 yumurta
2 yemek  kaşığı un
1 çorba kaşığı aşotu
Yeterli miktarda tuz
1 tutam kuru reyhan
4 yemek kaşığı tereyağ
Uygulama:  bir gün önceden ıslanan nohut ve buğday haşlanır.

tuza bastırılmış aşotu bolsuda yıkanarak ince ince doğranır.yoğurdun içine bütün yumurta ve 
1 yemek kağı un eklenerek çırpılır.kıymanın içine tuz eklenerek  nohut büyüklüğünde yuvarla-
nır.tencetere tereyağ ve un eklenerek kavrulur;ardından terbiyeli yoğur eklenir soğuk su ilave 
edilerek iyice karıştırılır.sırasıyla haşlanmış buğday,nohut,köfteler ,tuz ve aşotu eklenir.üzerine 
tereyağ eritilip reyhan eklenerek servis edilir.    

AŞMALI YAHNİ:
Malzemeler:
1 kg kuzu gerdan
1 adet havuç
1 orta boy kuru soğan
2 adet defne yaprağı 
½ çorba kasesi arpacık soğan
½ çorba kasesi aşma (ekşi kuru kayısı)
½ çorba kase  çeri domates
2 adet kapya biber
3-4 adet köy biberi
Tuz-karabiber
Bir tutam pul biber
2 yemek kaşığı tereyağ
½ çay bardağı sıvı yağ
1 lt ilikli kemik suyu
Uygulama: kuzu gerdan, havuç, kuru soğan, defne yaprağı  tuz karabiber ve üzerine geçecek 

kadar su eklenerek düdüklü tencerede  ortalama 45 dakika -1 saat orta ateşte pişirilir.
Pişen kuzu gerdan soğuduktan sonra kemiğinden ayrılıp iri parçalara ayrılır.arpacık soğanlar 

soyulur.biberler kare kesim doğranır.tencereye sıvıyağ tereyağ arpacık soğan eklenerek kavru-
lur sırasıyla doğranmış biberler parçalanmış kuzu eti ve aşmaşlar ilave edilir. İlikli kemik suyu  
tuz-karabiber  ve pul biber eklenerek orta ateşte pişirilir.pişmeye yakın çeri domatesler ilave 
edilip 5-10 dakika kaynadıktan sonra  tencerenin altı kapatılıp dinlendirilerek servis edilir.
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Kitabın Adı: Karaçilek
Yazarı: Nuran Şimşek
Yayınevi: Adom Yayınları
Sayfa: 112
Tür: Şiir

Ben bir kara çilek,
Toprağı kurumuş diyarlar-
da, kırmızısı çalınmış bir 
gerçek.
Ne güneş görmüş, ne de su 
verilmiş masum bir bebek.
Tutunmaya çalışmışım, en 
kurak yerlerde,
Tadımı zehir bellemiş in-
sanlar, acımasızca.
Ayak izleri kalmış göv-
demde,
Yağmur damlası, yağmaz 
olmuş üzerime.
Zamansız açardı hep ye-
şilim,
Soğuk, buzların arasında 
tat vermişim.
Her soluk üzerimde adeta,
Kırmızıdan çalıp, kararttı-
lar beni her defasında.
Kara çilek koydular adıma,
Siyaha boyadılar, sıra sıra.
Gelip geçtiler hep, ara sıra,
Unutuldum buralarda, bu 
karanlık sokaklarda…
Ürkütür oldu artık, insan 
sesleri beni,
Karanlıkla besledim hep, 
umutlarımın yeşilini,
Hayal meyal hatırlarım, 
gidenlerin ayak izlerini
Yapraklarımı kopartıp, tek 
tek ezdiklerini. 

Kitabın Adı: Beş Güzel Adam
Yazarı: Aykut Artan,  Resul 
Çelebi,  Fatih Çağlar, Habip 
Yaşar,  Mehmet Güven
Yayınevi: Az Kitap
Sayfa: 240
Tür: Şiir

Bir tünel bu hayat, içi dar 
ve karanlık,
Hangi dönemecin ardın-
dan ne çıkacak belli de-
ğil…
-Fatih Çağlar-
Üstünde yürüdüğümüz 
toprak biz mi,
Hangi parçası bizim, biz 
hangi parçasıyız…
-Resul Çelebi-
Görüyorum gelecek bahar,
Görüyorum kıpırdıyor 
toprak ve en muhteşem 
gücüyle hükmediyor dün-
yaya…
-Habib Yaşar-
Oturdun konuştun sen de-
nizle bayım,
Geçti mi hüznün, aktı mı 
dertlerin, gittiler mi sen-
den…
-Mehmet Güven-
Bir adım atalım güzellikle-
re bayım,
Umutlar ekelim, hüzün 
dolu gönüllere,
Beş mabet, Beş yorgun 
sancı, Beş yürüyen dü-
şünce,
Ve yüreği, Beş Güzel 
Adam..!
-Aykut Artan-

Kitabın Adı: Rehber Rüyalar
Yazarı: Işık Elçi
Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Sayfa: 272
Tür: Kişisel Gelişim
Kişisel gelişim yolculuğunun 
en önemli basamaklarından 
biri olan Rehber Rüyalar, size 
öz benliğinizin seçimlerini 
hatırlatan en etkin araçtır. 
Geldiği boyut nedeniyle bu 
rüyaların bilinçaltı rüyala-
rından farkı, ‘neden’ değil ‘ne’ 
ve ‘nasıl’ sorularını sordura-
rak, hayat amacınıza katkı 
sağ-lamalarıdır.
Öz benliğinizle ve onun da 
ötesinde tüm evrenle işbirli-
ği kurmanıza, yaratıcılığınızı 
geliştirmenize, kısır döngüle-
rinizi kırmanıza, özgüveni-
nizi arttırmanıza, kendinizi 
ifade edebilmenize ve diğer 
birçok konuda gelişebilme-
nize vesile olur. Doğru yo-
rumlandığında uyanık yaşa-
mınızda pek çok mucizeyle 
karşılaşırsınız. 
Rehber Rüyalar, kâmil in-
san olma yolunda kişisel 
gelişiminizi destekleyen, 
tekâmülünüze hiz-met eden, 
nefsinizin arınmasına ve şifa-
lanmasına vesile olan, yaratı-
lışın başlangıcından itibaren 
var olan en temel kadim bil-
gilerden biridir.

Kitabın Adı: Kur’an ve Ekonomi
Yazarı: İsmail Çapak
Yayınevi: Yayın Dünyamız 
Yayınları
Sayfa: 208

İslam’ın ekonomik hayata 
getirdiği açıklama da gi-
derek araştırma konusu 
olmaktadır. İnsanı tabiat-
tan, hayatı ekonomiden 
soyutlamayan bir dinin 
kendi mantığına ve dünya 
görüşüne uygun bir ekono-
mik sistemi de öngörmesi 
doğaldır. İslam ekonomi 
sistemi ele alınırken, İslam 
dünya görüşü ve İslam’ın 
insan, eşya, toplum ve ha-
yata ilişkin açıklama ve 
önerileri göz ardı edilemez. 
İslam ekonomisi, bilhassa 
İslam hukukunun kaide 
ve müesseselerinin ekono-
mik tarafı ile meşgul olan, 
birikim ve ihtisas dalı ha-
linde ortaya çıkmaktadır. 
Bir diğer tabir ile İslam 
hukukunun muhtevasına 
ekonomik açılardan bakan 
ve değerlendirmeler yapan 
çalışmalar “İslam ekono-
misi” şeklinde adlandırıl-
maktadır. Şu ana kadar ki 
hiçbir ekonomik sistem 
(kapitalizm, sosyalizm vb) 
mevcut sorunları çözeme-
miştir. Yüce Allah, Kur’anı 
Kerim’de bütün konulara 
ışık tuttuğu gibi ekonomik 
hayatı da düzenlemiştir.

Kitap Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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Genç Dergisi Hakkında

Adımız GENÇ. Aylık olarak 
çıkan bir alan dergisiyiz. 
Genç olan herkese ulaşmak 
istiyoruz. Ama bizim genç-
ten anladığımız biyolojik 
tasnifin biraz ötesinde. Biz 
genç dendiğinde, yüre-
ğin-deki gücün farkında 
olan, yüreği genç olanı an-
lıyoruz. Ümidini kaybetme-
miş, gözlerindeki ışıltı-yı 
hep korumuş, biraz muzip, 
biraz öfkeli, biraz muhalif, 
biraz ele avuca sığmaz, ama 
hep heyecanlı, hep dertli, 
yüreği kocaman.

Abdülkadir Akgündüz Yönetiminde
İki Aylık Kişisel Gelişim Dergisi

Genç Beyin Dergisi Hakkında

Türkiye’nin en çok okunan 
ve satılan kişisel gelişim 
dergisi Genç Beyin, Nisan 
2002’de ya-yın hayatına baş-
ladı. Genç Beyin dergisinin 
sahibi ve yazı işleri müdürü 
Abdülkadir AKGÜNDÜZ, 
derginin basına tanıtıldığı 
toplantıda şunları söyledi:
“Texas Üniversitesi profe-
sörlerinden Dr. Robert W. 
Seney, 1994 yılında Tür-
kiye’de çeşitli testler yaptı. 
Buna göre ülkemizde 1.5 
milyon çok üstün zekâlı ve 
dâhî potansiyelli (150-160 
IQ) insan var. Bu rakam 
nüfusun %2.5’ine karşılık 
geliyor. Sayılar şöyle veya 
böyle değişebilir. Fakat de-
ğişmeyen tek şey var ki, o da 
dâhî veya dehâ potansiyelli 
insanlarımızın keşfedilip 
gere-ğince değerlendirile-
mediğidir.
Şunu unutmamak zorun-
dayız: Hazineler keşfedilip 
kullanılmadığı takdirde ya 
zayi olup gi-der ya da başka-
larının eline geçer. İşte Genç 
Beyin bunun için çıktı. Ken-
dinizi küçümsemeyin, belki 
siz de bir dehâsınız! Belki 
oğlunuz, kızınız, yeğeniniz, 
torununuz, akrabanız, kar-
deşiniz, arkadaşınız çok üs-
tün zekâlı bir dâhîdir. Sizin 
ve onların tek şeye ihtiya-
cınız var: Keşfedilip eği-til-
meye... Sonra da milletin ve 
bütün insanlığın hizmetine 
sunulmaya...

Genç Öncüler Dergisi Hakkında
2003 Yılında Genç Öncüler 
Dergisi ile yola çıkan Genç 
Öncüler gençlik hareketi 
kendi değerler sistemini iyi 
bilen, bulunduğu coğraf-
yayı ve dünyayı iyi tanıyan, 
olayları, ve gelişmeleri de-
rinlemesine tahlil edebilen, 
tarihinin ve misyonunun 
farkında, kalbinde merha-
met ve saygı eksik olmayan 
bir nesil inşa etme amacıyla 
kurulmuştur.
Yaşadığımız zaman dilimin-
de tasavvurlar üzerinden 
yürütülen genel bir yozlaş-
tırma ve dönüştürme ope-
rasyonu ile karşı karşıyayız. 
Bölgede ve dünyada insanlık 
yeni bir tanımlama ile yüz 
yüze ve bu tanımlamanın 
meyvesi olarak insanlar bi-
reysel ve toplumsal bütün 
bağlardan, ilişki biçimle-
rinden kopuk sadece kendi 
varlığını ve isteklerini mer-
keze alan ve bu merkezden 
dünyaya bakan bir tutumu 
içselleştirme tehlikesine 
muhattab durumdadırlar.
Bu gidişi insanlığın lehine 
çevirmek; yeniden var edil-
me gayesi üzerine inşa edil-
miş kimliğe ve kişiliğe sahip; 
toplumun her kesiminden 
ve her yaştan; işittiklerinin 
ne anlama geldiğini an-
la-yan kulaklara, gördüğünü 
değerlendirebilen gözlere ve 
akleden kalplere sahip ör-
nek şahsiyetleri yetiştirmek 
ile mümkündür.

Dergi Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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ABONE ÖZEL

En Tatlı Takipçimiz

Osmancık
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Kıymetli okurlarımız.

Fotoğraf hayatın aynısını yansıtmasa da haya-
tın aynasıdır. Biz de “Aynayı gösteren sır” olmak 
istiyoruz.

Aynayı gösteren arkasındaki sırdır. Biz de sizin 
eserlerinize ayna olmak isteriz. Çektiğiniz fotoğ-
raflara bu sayfada yer verebiliriz. Çalışmalarınızı 
sir@sirdergisi.com adresine gönderebilirsiniz. 
Güzel manzaralı günler dileklerimizle...

F O T O Ğ R A F

Halep’te Bir mücahit
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SOLDAN SAĞA
1) Peygamber Efendimizin (sav) uyguladığı ve çevresinde 

bulunanlara öğrettiği, sağlıkla ilgili (tıp alanında) bir dizi tav-
siyelerden oluşan alan, tıbb-ı nebevi (Ortadaki Resim). 2) Ka-
rışıklık çıkarma, düzeni bozma. – Öğütülmüş tahıl. – Asker. – 
Meşgale, meslek. 3) Gerçek, sanal olmayan. – Refik. 4) Hitler’in 
kişisel muhafızlığını yapmak üzere kurulan birlik, polis gücü 
niteliğinde koruma timinin orijinal kısaltılmışı. - Eskiden Kazak 
başbuğlarına verilen san. - Kur’an’da, zekât vermek yahut bir 
şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yar-
dım demek anlamına gelen bir sure. 5) Bir düşünce veya kararı 
benimsemeyerek karşı çıkma. - Baraka veya çadır gibi araçlar-
dan oluşturulan konaklama yeri. 6) Takma ad. - Para, değerli 
kâğıtlar ya da mücevher vb. saklamaya yarayan çelik dolap. 7) 
İngilizce “Bu”. 8) Utanma duygusu. – Bir binek hayvanı. - Kimi 
duyguları güçlendirmek amacıyla tümcenin başında ya da 
sonunda ey, hey anlamında kullanılan bir hitap. 9) Zencilere/
siyah ırka ait. - Orta Doğu ile Kuzey Afrika’nın büyük bir bölü-
münde yaşayan halk veya soy. 10) Belirli bir alanı ya da bütün 
dünyayı göstererek; coğrafya, astronomi, dilbilim, vb. bir ya da 
birkaç konuyu açıklamak için hazırlanmış haritalar derlemesi. 
- Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı. 11) Rey. 
– Kalıtım, soyaçekim. – Uşak’ın bir ilçesi. 12) Yatay bir düzleme 
göre düşey doğrultuda olan, eğik olmayan. – Ağ yatak. – Su. 
13) Adı bilinmeyen, adsız. - Mürekkep balığının bir türü. 14) 
Kıbrıs’ta bir kent, Leymosun. - Uzun bacaklı, ince gövdeli, çekik 
karınlı, çok hızlı koşan, genellikle tavşan avında kullanılan bir 
köpek türü.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Asıl adı Haydar olan, 16. yüzyılda yaşamış, Alevi-Türk halk 

şairi ve ozanı. 2) Anadolu’nun batı kıyısında, bugünkü İzmir ili-
nin Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan, daha sonra önem-
li bir Roma kenti olan antik bir Yunan kenti. - Dinsel inançlara 
göre, insanların öldükten sonra dirilip sonsuza değin kalacakları 
ve Tanrıya bu dünyadaki eylemlerinin hesabını verecekleri yer, 
öteki dünya. – Kayın birader. 3) Eskiden var olan Yol Su Elekt-
rik Genel Müdürlüğünün kısaltılmışı. – Bir sayı. - Halk arasında 
“Göz Tansiyonu” ya da “Karasu Hastalığı” olarak bilinen, göz 
içi sıvısının iyi boşalmaması yüzünden göz tansiyonunun art-
ması hastalığı. 4) 1905 yılında, Ali Sami Yen önderliğinde aynı 
adlı Lisede kurulan, Türkiye’nin ilk futbol takımı. – Sodyum’un 
simgesi. 5) 1993’te Avrupa Birliği’nin (AB) kurulmasıyla adını 
alan ve 2009’da ise tamamen AB’ye devredilen, Topluluk iken 
kısaltılmışı. - İlgi çekici, alışılmamış, olağandışı, değişik (kimse). 
- (Hayvanlar için) alınla ya da boynuzla vuruş. – Duygu. 6) İsviç-
re’de bir nehir. – Molibden’in simgesi. 7) Myanmar devletinin 
eski adı. – Rodyum’un simgesi. 8) Yıkıntı, döküntü, çöküntü. - 
Uyanık, gözü açık, müteyakkız. 9) Lahza. – Satranç’ta yenilgi. 10) 
Türk Eğitim Derneği’nin kısaltılmışı. – Arının yaptığı tatlı besin 
maddesi. 11) Uzaklaşmak. – Doğruluk, bağlılık. 12) Şamanlıkta, 
gelecekten haber verme, büyü yapma vb. görevleri olan, ruh-
larla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, 
kam. – Nazım Hikmet’in soyadı. – Ab. 13) Bizmut’un simgesi. 
- Türkiye’de de faaliyet gösteren, dünya genelinde mektup ve 
paketleri teslim eden Amerikan şirketinin birleşik koli servisi 
anlamında United Parcel Service’in kısaltılmışı. – Uslu karşıtı; 
afacan çocuk. 14) Şua. – Sakarya ilinin diğer adı.

B U L M A C A
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SAMURAİ SUDOKU

Sudoku’ya benzer şekilde beş bölüm doldurularak tamamlanır.
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