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OKUYUCUYLA BAŞBAŞA

Dergi
Der ki;
Okumayı seven Değerli Okurlarımız
4. Sayımızla huzurlarınızdayız.
Her sayımızda olduğu gibi bu sayıda
da bir dosya/kapak konumuz var.
1. Sayımızda Ramazan, 2. Sayı Tatil,
3. de Hac ve Kurban konularını ele
almıştık.
Bu sayıda ise EĞİTİM Dosyası ile
karşınızdayız.
Yine birbirinden değerli yazı ve yazarlarımızla buluşacaksınız.
Geniş bir yazar yelpazemiz var. Bununla birlikte zengin anabaşlıklı yazılarımızla bir çeşitlilik
sunmaya çalışıyoruz. Bilim, eğitim, hikaye, şiir, deneme, makale, analiz, sentez, tahlil, tarih,
psikoloji, sosyoloji, gezi, mektup, aile, sinema, magazin, bulmaca, haber, gündem, aktüalite,
çocuk sayfası, sizden gelenler, spor, müzik, fotoğraf, karikatür, röportaj, sağlık , mutfak-yemek, biyografi, manevi dinamiklerimiz, güzel sözler, sırlı dualar gibi köşelerimiz var.
Böylece dergimiz her kesime hitab ediyor.
Birisi dergiyi inceleyince “kitap gibi dergi” dedi. Hem güzel hem okunası anlamında.
Evet sayfaları çevrilerek göz atılıp bırakılacak değil okunacak bir dergi. Görsellik önemli ama
göz kadar beyne ve kalbe de hitab etmeye çalışıyoruz.
Sizlerin de görüş ve desteklerinizi, yazı ve çalışmalarınızı bekliyoruz.
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VATANSEVER GENÇLER YETİŞTİRMELİYİZ
EĞİTİM SİSTEMİMİZİN TENAKUZLARI
Prof. Dr. Sefa SAYGILI

Pozitivizme körü körüne inandırılan bir
genç, müsbet ilimle izah edemediği ölüm ötesini inkâra yönelince; vatan, millet ve kutsal
değerler için ölmeye onu kim sevk edebilir?
Öldükten sonra her şeyin bittiğine inanan bir
kimsenin, hayatını zevk ve sefa ile geçirmeye
çalışmasından daha tabiî ne olabilir? Bütün
sermayesini şu birkaç günlük ömür bilen insanı, çalıp-çırpmadan dolandırıcılıktan ve ne yapıp yapıp kendisine rahat ve konforlu bir hayat
sağlamadan hangi ruhî disiplin alıkoyacaktır?
Pozitivizmin, müsbet ilim nâmına, bir din
gibi öğretilmesinden, laboratuvara getirilemeyen konunun gerçek dışı doğmalar olduğu
felsefesini körpe dimağlara aşılamaktan vazgeçilmelidir. Dîni, ilkel insanın korkularına irca
etmeye çalışan sosyoloji, Darvinizmi tartışılmaz bir gerçek kabul eden biyoloji, Freud’çu
psikoloji ve millî ruhtan uzaklaşan bir tarih
anlayışının, özlediğimiz nesli yetiştiremeyeceği ortadadır. Görünen odur ki, biz derslerin
çoğunda körpe dimağları alabildiğine maddeci
ve po-zitivist yetiştirirken, diğer bazı derslerde
ise onlardan idealist davranışlar beklemekteyiz. Bir taraftan “kutsallık” kavramına dudak
bükerken, diğer taraftan “vergilendirilmiş kazancın kutsallığından” bahsediyoruz. İnsanın
ölümle herşeyini kaybettiğini zihinlere ekerken, yeri geldiğinde şehid olacak kahramanlar
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arıyoruz. Toplum olarak belli bir seviyeyi aşamamamızda şüphesiz ki, bu çelişkili eğitimin
rolü büyüktür.
Bu millete ilmin fazileti anlatılarak vakit
kaybedilmemelidir. Okullarımızın kız ve erkek
çocuklarımızla dolması, memlekette ilim ve irfan seviyesinin yükselmesi isteniyorsa, yaraya
doğru teşhis konulmalı, insanımızı tereddüt ve
endişeye sevkeden eğitim problemimize bir an
önce neşter vurulmalıdır.
Ders çalışma
Talebelerin en çok karşılaştıkları problemlerden biri de nasıl ve ne şekilde ders çalışacaklarıdır. Bu konuda yazılan en güzel kitap,
yıllarını eğitime harcayan rahmetli Ord. Prof.
Dr. Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Başbaşa”adlı
kitapçığıdır. Yeni eğitim yılı başlarken, her talebe, bu kitabı dikkatle ve notlar alarak okumalı,
içindeki tavsiyeleri tatbike uğraşmalıdır.
Din eğitimi modernleşmeli
Osmanlı’da medrese geri kalınca ülke de
geri kaldı ve batıya yenildi. Osmanlı sadece
medreselerine müsbet ilimlerdeki gelişmeleri
aktarmakta geç kalmadı. Batı’da akıl ve tecrübelerle geliştirilen öğretim metodlarını da almakta gecikti. Şu an ülkemizdeki dinî eğitimin
büyük kısmı yine eskiden kalma klasik metodlarla sürdürülmektedir. Bu da talebelerin enerji ve zaman kaybına sebep’olmaktadır. Halbuki
artık eğitim, öğretim hizmetleri insan zihninin
kavrayabileceği en kestirme, en pratik yollarla
yapılmakta, işitsel-görsel modern cihazların
büyük yardımları olmaktadır. “Hikmet müminin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa malına
sahip çıkmalıdır.”
Dîni, ilkel insanın korkularına irca etmeye
çalışan Sosyoloji, Darvinizm’i tartışılmaz bir
gerçek kabul eden Biyoloji, Freud’cu Psikoloji
ve millî ruhtan uzaklaşan bir tarih anlayışının
özlediğimiz nesli yetiştiremeyeceği ortadadır.
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EĞİLTİM
Muhterem Hocam,
Günümüzde Çocuk Eğitimi ile ilgili bol miktarda kitap yazılmış. Her hususta olduğu gibi teori ile pratik arasında çok fark var.
Bilmek başka uygulamak başka. Ancak her insan ayrı bir âlem olduğundan şahıslara göre terbiye sistemleri değişiklik arzedebilir.
O kitaplarla birlikte insanın fıtratını da okumayı bilmek lazım. Kainat bir kitaptır diyoruz. Küçük bir kainata benzetilen insan
da bir kitapçık...
Bu hususta ilk kitaplardan biri ‘Yengeç Kitap:Çocuğu Kötü Eğitmenin Yolları’ idi. Olumsuz misallerden hareketle o davranışların yapılmaması tavsiye ediliyordu. Aslında kötüyü nazara vermeden doğrudan müsbete yönlendirme daha tercih edilir bir durum
olsa da çağımızda bu biraz zor. Bu meyanda temel ölçülerimize uygun ‘Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Terbiyesi’ kitabı
vardır. Evlilik ve çocuk terbiyesi okulu olmalı ve bu eğitimden sonra izdivaca izin verilmeli. Nisbeten kurslar açılmaya başladı. Bu
kitapları yazan ve kursları verenlerin tecrübeleri, başarıları ve ticari kaygıdan uzak olmaları ayrı bir önem taşıyor.Aslında daha
doğmadan ebeveynin düşünceleri ve yaşantısı çocuğun karakterini kısmen belirliyor. “Daha ana karnındayken çocuğun şaki mi said
mi olacağı yazılıdır.” ifadesi buna bir işarettir. Bu adeta kaderin izdüşümü gibi bir şey. Burçların, genlerin ve çevrenin fıtratın
teşekkülünde tesiri var. İrade-i cüz’iyye, irade-i külliye dışında “irade-i hariciye” diyebileceğimiz bu tecellilerden bahsedebiliriz.
Her çocuğun İslâm fıtratı üzere doğduğu, sonra çevreye göre şekillendiğinin ifade edilmesi de, aile ve içinde bulunduğu cemiyete
göre şekillenmesi hakikatinin tescilidir.
Su kırbalarını delen çocuğun bu hareketinin menbaının annesinin bir hareketine dayandırılması da terbiyenin doğumdan önceye
dayandığının bir misali. ‘Aslına da hû, nesline de hû’ kıssası ve deyimi dilimize boşuna girmemiş.
Bir de kendi terbiye ediliş şeklimizin de çocuklarımızın eğitiminde etkisi var. Hatta dede ve ninelerimizin hatıra ve nasihatleri hayatımızı şekillendirir. Örf-adet, konu-komşu ne der yönlendirmesi yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkar.
Günümüzde çocuğun yönlendirilmesinde en önemli amillerden biri arkadaşlarıdır. Kişi arkadaşının dinindendir, tesbiti bilinmektedir.
Genelde ailenin zorlamalarına zıt istikamette bir eğilim tezahür eder. Onun için iyi bir arkadaş çevresi edinmesi sağlanmalıdır.
Söz, nasihat, tenkit tepki doğurabilir. Yaşantı ile örnek olma önemlidir.
Günümüzün adeta olmazsa olmazlarından Televizyon, İnternet, Sinema müsbete kanalize edilerek sunulmaya çalışılmalıdır.
Okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır.
İnsanın yapısında bulunan akıl, gazap ve şehvetin ortayolu bulunarak ifrat-tefritten uzaklaştırılarak bu duygular tatmin edilmelidir.
Eğitim, adeta bu eğilimlerin yönlendirilmesidir.
Kız ve erkek çocukların eğitim tarzları farklı olduğu gibi anne ve babanın fonksiyonları da ayrı ayrıdır. Bunlar karıştırılmamalıdır.
Çocuğun yapısı ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmesi de büyük önem arzeder.
Herşeyin başında anne-babanın kendini yetiştirmesi gerekir. Aile içi huzursuzlukların mümkün olduğunca çocuğa yansıtılmamasında
fayda vardır.
Zorlama ve dayak yerine inandırma, sevdirme ve ikna metodu kullanılmalıdır. Zina etmek istediğini söyliyen gence Efendimizin
mantıklı misaller vermesini hatırlıyalım.
Anne-babanın çocuğuyla arkadaş olması öneriliyor. Ölçülü samimiyet kabul edilebilir ama çocuk yaşlı arkadaş değil aynı yaşta
arkadaş ister.
Aklı erdikçe fikrinin alınması kişilik kazanmasında yardımcı olacaktır.
Okul ve öğretmenin de çocuk üzerinde mühim tesiri vardır. Her konuda olduğu gibi kaderin tecellisi ile birlikte irademizi de kullanarak en iyi eğitim-öğretimi alması sağlanmaya çalışılmalıdır. İyi bir iş, maddeci olmadan geçimini sağlama, başkaları için yaşama
şuuru verilmelidir. İnsana/yaratılanlara saygı ve sevgi duygusu empoze edilmelidir.Ağaç yaşken eğilmekle birlikte eğitim hayat boyu
devam eder. Öğrenme okulla sınırlı olmadığı gibi hayat okulu beşikten mezara sürer.
Öğretirken öğrenme daha etkili olduğu gibi, çocuklarla birlikte biz de büyüyoruz hakikatı inkar edilemez.
Çocuklarımı ne kadar yetiştirebildim. Bu hususta iddialı olmamakla birlikte yaptıklarımız, yapmaya çalıştıklarımız, yapılması gerekenler hususunda birşeyler anlatmaya çalıştım. Sistematik bir şekilde derleyip toparlıyamadım. Özet halinde sunmaya çalıştım.
Hayatın içinden şeyler olduğu için okuyunca o konulardaki örnekleri çağrıştıracağından uzatmamak için misal ve meselleri malumat-ı
âlilerinize havale ettim.
En az önem verdiğimiz en hayati meselemiz, neslimizin devamı ve çocuklarımızın geleceğini maddî kıstaslar içinde boğarak ve bozarak
maksadın zıddıyla karşılaşmaya mahkum olabiliyoruz.
Rabbim nefsimizi ve neslimizi İlahi ve Nebevi terbiyeye muvaffak kılsın.
Hürmet, muhabbet ve selamlarımla...
Namık Kemal HÜRDOĞMUŞ

5

sirdergisi.com

K A PA K

Ekim 2016

VAROLUŞ SEVDAMIZ: EĞİTİM

Alparslan TÜRKMEN

Eğitim; emektir, ehemmiyettir.
Eğitim; gayrettir, çabadır.
Eğitim; ilim, irfan iman sahibi olmaktır.
Eğitim; telkindir, tedbirdir, terbiyedir.
Eğitim; iz’an ve vicdan güzelliğidir.
Eğitim; mutlu olmak, mutlu kalmak, medeniyeti bulmaktır.
Eğitim; “İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir.” Işığıdır.
Eğitim; “İlahi terbiye” iklimine girmektir.
Eğitim; “İnsanı insan eden unsurları” hayata geçirmektir.
Eğitim; “insan olma” ve “insan kalma” mücadelesidir.
Eğitim; “eşya” ve “varlığı” farketmektir.
Eğitim; “bakış açıları” geniş ufuklu olmaktır.
Eğitim; “hakikat”i ve “metafizik”i sezmektir, hissetmektir, özümsemektir.
Eğitim; “bedeni hazlar”a yenik düşmemektir.
Eğitim; akli, kalbi, ruhi olgunluğa erişmektir.
Eğitim; “biz”e tutunmaktır, “ben”i terketmektir.
Eğitim; “insani derinlik” yolculuğuna hazırlanmaktır.
Eğitim; insani iç zenginliktir, irfani donanımdır. Hayatın alanlarını aydınlatmaktır.
Eğitim; kendini aşmaktır, katma değer üretmektir.
Eğitim; “derdini seven adam” olmaktır. Başkasının derdiyle dertleniyor
Eğitim; “öteki”nin gönlüne girmektir. Hem bakmak, hem görmektir.
Eğitim; “iç iletişim”dir. “iç gelişim”dir. “iç gelişim”dir, “iç bilişim”dir.
Eğitim; değerleri korumaktır. Şahsiyetleri muhafaza etmektir.
Eğitim; “kalabalıklar” içinde yalnızlaşmamaktır.
Eğitim; “Okunacak olan en büyük kitap insan”ı anlamak ve anlatmaktır.
Eğitim; farklı renkleri, farklı sesleri, farklı nefesleri keşfetmektir, tanımaktır, anlatmaktır.
Eğitim; “Kendini ve Rabbini bilmek”tir. Bildiğini bildirmektir. Cehaleti öldürmektir.
Eğitim; “Özünü ve sözünü bilmektir, anlamaktır, aradığını bulmaktır.
Eğitim; “insanın kendisi olması”dır.
Eğitim; varlığı ve hayatı zenginleştirmektir.
Eğitim; “bendini aşmış coşkun sular” gibi çağlamaktır.
Eğitim; başkalarının dertlerine ağlamaktır.
Eğitim; “Marka” ve “model” insan olabilme yolculuğuna çıkmaktır.
Eğitim; tüketirken tükenmeden üretmektir.
Eğitim; okumaktır, yazmaktır, sezmektir, düşünmektir, konuşmaktır.
Eğitim; “Kendine mukayyet olmak”tır.
Eğitim; “insanın yaratılış gerçeği” üzerine yetişmesini sağlamaktır.
Eğitim; “kişilerin tabiatlarında ki san’at ve hünerler”i geliştirmektir.
Eğitim; insanların gönüllerine terbiye ve hoşgörüyü inşa etmektir.
Eğitim; kişiyi, ilim ve irfan hazinelerinin bilgi, birikim ve tecrübe zevklerine eriştirmektir.
Eğitim; insanların ruh dünyalarına manevi hazzı ve lezzeti tattırmaktır.
Eğitim; insanı kemalata ulaştırmaktır.
Eğitim; aydınlık yüzümüzdür. Bilgi yüklü sözümüzdür, dareyn eksenli özümüzdür.
Eğitim; savaşı durdurandır, barışı ortaya koydurandır.
Eğitim; insanların problemlerine çare bulandır, çözüm üretendir.
Eğitim; “olmazsa olmaz”ımızdır. Baharımızdır, nazımızdır.
Eğitim; milli birliğin, manevi bütünlüğün temelidir.
Eğitim; güzel görmedir, güzellikleri nakış nakış örmedir.
Eğitim; canımız, cananımızdır. Varoluş sevdamızdır!
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Bir Eğitim Dönemine Başlarken
Yavuz Selim PINARBAŞI

Bir milletin varisleri, geleceği o milletin çocukları ve gençleridir. Bizim bu önemli unsurlarımızı
gerektiği gibi değerlendirip onların yetiştirilmesi
yönünde bilhassa sosyal refahlarını düzenlerken
eğitimlerini ihmal etmeden asıl o yönlerini tam
manasıyla bir bütün, eksiksiz sağlamamız onlara
olan sorumluluk ve borcumuzdur.
Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları yetişmiş
donanımlı birer fert olmaları bizim üzerimizdeki
en önemli haklarıdır. Yarınlara güvenle hazırlamamız, memleketi emin ellere teslim etmemiz, iyi bir
eğitimden geçer. Yeni nesillere iyi bir gelecek sunmanın en temel yolu öğrencilerimize dünya standartlarında açılım yaparak daha çocukluktan kabiliyetleri
doğrultusunda sevk ve idare ederek istidatlarına uygun istihdam ortamı oluşturmakla olur.
Batı ülkelerinde daha çocuklar doğmadan yetişkinler onların eğitimi doğrultusunda kafa yorup eğitim
ve seminerlere düzenli katılıp kendileri fedakarlıkta bulunuyorlar. Biz çocuk eğitimi konusunda kendimizi
yetiştirip yavrularımızın ufkunu açacak sistemleri öğrenmeliyiz.
Bir programın gerçekleşmesi kendimizi hazır hissettiğimizde ve buna inandığımızda doğrudan bağlantılıdır. Önceliğimiz çocuklarımızın iyi bir eğitim alması olmalıdır. Millet olarak belki de dünyadaki en fedakar
anne babalar bizim memlekette. Hep meşhur sözle büyüdük hepimiz, “Yeter ki oku evladım ceketimi satar
okuturum ben seni.” Ne manidar bir söz belkide başka ülkelerde böyle bir söz yoktur.
Eğitimimizdeki çarpıklık elli yüz yılın değil asırların bir birikimi. Haliyle düzelmesi zaman alacak. Dilerim
düzelme yolunda firemiz minimum olsun.
Haydi anne babalar, en büyük gayretimiz yavrularımızın eğitimi olsun. Bir seferberlik başlatıp bu hususta tüm birimleri (devlet – millet ) zorlayalım. Eğitim sahasında kim varsa kimler idareci , aynı zamanda
zincirin tüm halkasını zorlayıp en alttan (öğretmen) en üste (devletin zirvesi) yetiştiğimiz yere kadar sorup
sorgulayıp takibi bırakmayalım. Gayretlerimiz meyvesini verecektir, belki uzun vadede ama yılmadan yorulmadan gayret edelim.
Geleceğe güvenle bakmanın yolu geleceği emin ellere bırakmaktan geçer. Yarınlarımız güvenli emin
ellerde olsun.
Öğretmenler ve veliler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Saygılarımla.
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Okul Yolu Sözleri
Ali HAKKOYMAZ

Sevgili Ülkem,
Yeni eğitim yılı bol okumalı, yazmalı olsun da
beni bi’ dinle!
Süslü püslü laflar; gerçekler duvarına toslayıp
döner. Konuşan Türkiye, yasaksız Türkiye, eski
Türkiye, yeni Türkiye, çok yeni Türkiye, yepyenicik
Türkiye... gibi sloganlardan sonra dönüp eğitim
kalitemize bakıyorum. Karnemiz (fena şekilde)
fena... Bunu ben demiyorum; üniversiteyi bitirip
işsiz gezen gençlerin fotoğrafı ve dünya sıralamasında sonlardaki yerimiz, söylüyor. Kimse ayranım
ekşi, demez de; atlar arpa yer, saman yer. Ata, et
yedirebilir misiniz! Anlatamadım; galiba! Diplomalı olmak, böyle bir şey, demek ki... Ben de anlamıyorum işi gürültüye getirenleri!
Yine okullar açılacak; yine, yeni şeylerin olmadığı yerden başlayacaklar!
Okullar yine açılıyor da... ne-re-ye? Sanata,
ilme, marifete açılmadığı; açık... Niye mi? Okul binaları ta uzaktan belli oluyor da... Estetikten uzak
mekânlar... Okulların adını yazan tabelalar da fabrika çıkışlı... Soğuk yazılar... Halbuki hayatın bin bir
rengi var! Bunları yapanlar, buralardan mezunlar;
değil mi! Bir sanat var mı bu üst üste yığılmış yapılarda! Kuru ve her sene aynı cümlerden açılış törenleri... Kalabalık sınıflar... Çoğunun cebinde bir
kitap alacak parası olmayan öğrenciler ve kitaba
ne zamandır uzak -hatırı sayılır sayıda- öğretmenler-i! Okullar yüz yıldır kapalı bana göre! Açık olsaydı; dünyaya açılırdık; vesselâm...
Şu ân dünyadaki okulların kalpten uzak; kalıp
insanlar yetiştirdiğini görüyorum. (İstisnası varsa
bilmek/sevinmek isterim!)
Aileler, çocuğumu okula verdim, diye rahata
ermesin. Gitsinler, ders dinlesinler, okulları teftiş
etsinler. Müdürle, öğretmenlerle sık sık görüşsünler. Oturup kalktıkları yeri görsünler. İlgi, bilgi,
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takip deyu bir şey var. Tabi çocuğunuzla bir yakınlığınız varsa... yoksa; bırakın; gidip gidip gelsinler!
Yakında fotoğraf önünüze düşecek nasıl olsa!
Küçük, albenili, sakin, hapisaneye benzemeyen
ihtisas (uzman) okulları açılmalı. Elli altmış kişilik...
Resmiyet sıfır fakat ciddiyet yani işe ehemmiyet
veren okullar... Yok müdür odası, yok sekreter, yok
müdür muavini... geçelim! Ortaya çıkan ne; ona
bakalım.
Diyorum ki: Öğretmenlere (para gibi) para verin; paranız yoksa; bu işi (başkalarına) devredin;
özel sektöre... Ekmeğini düşünen adamdan öğretmen olmaz! İnadı bırakın; eğitim inat tanımaz;
korkunç yüzünü gösterir; gösteriyor da... Ne bekleniyor; bilinmez! Gelin; gerçeklerle kavga etmeyelim; yüzleşelim; daha fazla yüz göz olmadan!
Madem zenginiz; eğitime çare bulun o zaman!
Binlerce çocuğu, genci daracık beton binalara
doldurarak eğitim olmaz; fabrikasyon şeyler çıkar
oralardan; öyle de zaten; numuneler ortada; imtisal edilemez vaziyette.
Edebiyat dersinden bile sıkılan öğrenci varsa
bu işte bir bit yeniği var, demektir. Biz çocuklarımıza bu ince narin bu estetik dersi de sevdiremedik.
Niye? Niyesi şu: kalıplar. Edebiyat dahası insan,
sonsuza yürüyen bu varlık, hangi kalıba sığar! Her
ân değişen hayatın renklerini, seslerini tanımak
adına konmuş bir dersi “müfredat” ucubesine terk
edebilir misiniz!
Eski okul anlayışı bitmeli. Bir köy nüfusu, hapishane misali binalarda eğitilemez; olmuyor zaten.
Mesleksiz kalmak için on iki sene okula gidiyorsunuz. Üniversiteyi bitirmek de çare olmuyor. Bu
konuya kafa yormazsak; hep beraber yorulacağız,
yoruluyoruz.
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Eğitimi yine bu hapishane okullarla açacaksanız; açmayın! Sınıflar koğuş... Otuz, kırk, elli nefes;
ufacık bir sınıfta; insaf! Öğretmenler de genellikle
gardiyan ya da çavuş... Öğrenci de, veli de, öğretmen de bıkkın... Türkiye bu kadar zenginse; okulları,
eğitimi niye kanser? Sınıflarında -bir raf olsun-kütüphane yok? Boşuna kitap mitap bastırmayın! Gelişme ikiye katlamış diyor araştırmalar; tamam. Ev,
araba vesaire... Fakat eğitim yarım! Ne anladık?!...
En az okuyan ülkeler içindeyiz! Çare var da; istekli
misiniz?!...
Okullar okudun; hiç değişmemişsin! Ne çiçeğe
hayretin var; ne yeni doğan günlere! Okula gitmeden; çocuktun, saftın, sorardın... Şimdi çok büyümüşsün, bir “açık” aramaktasın, sormuyorsun! Hayretini okullar mı törpüledi?
Sonuç orta yerde: Okullar diploma fabrikası;
“fabrikalar” ihtiyacımız olmayan neleri üretiyor; sadeleşmemiz lazım!
Üniversiteye adım atan gençlere şunu söylemesem olmaz: Okuldan, hocalardan bir beklentiniz
olmasın. Nadiren, kendini açmış, aşmışlara rastlayabilirseniz ne alâ! Sadece diploma için buradayım
derseniz; hayal kırıklığına uğramazsınız. Orada üniversal yani cihan şumül yani her fikre, hür fikre açık
ve âşık bir yapı, kapı yok; bilesiniz. Orası da esir ve
peşin hüküm giymişlerden. Hayırlı olsun!
Edebiyatı sevmiyormuş. Öğretmen kitaptakini
aynen yazdırıyor, dedi. Yok Tanzimatın özellikleri,
yok Servet-i Fünun’un... Genç haklıydı. Ezberci eğitimin kurbanlarından biriydi. Müfredat diye bir ucubeyi “ezber adım” takip eden öğretmenler emekli
olmadıkça edebiyatı sevdirecek gibi değiliz.
Öğretmen: “At gözlüğü arasına bir virgül atmaya
geliyorum derslere!” diyordu. Bir virgül öğretmek
için öğretmenlik yapılır mıydı! Yapılırdı. “At, gözlüğü!” Bak; gözün, gönlün, yolların açıldı. Her gözlük,
gözlük değilmiş demek ki!
Türkçe yoksa; kalite artar mı! Okullarda (düzgün)
Türkçe var mı! Kaç öğretmenimiz radyoya, televizyona çıkıp beş dakika kem küm etmeden konuşabilir?!... Kelimelerin rengini, hevesini tanımadan
nereye?

Okulların yarım olduğu, yaralı bereli, beş paralı
olduğunu biz biliyoruz da... bilmesi gereken başkaları da biliyor mu acep?!... Vergilerimizin “vergi”sini
bilmek hakkımız olsa gerek...
Bugün yeni yapılan, o trilyonlar harcanan stadın
önünden geçerken: “Buraya harcanan para bana
verilse, ne yaparım?” gibi sorunca, arabadakilerden
biri ne dese iyi?!... Kitaplar alırmışım. Alırım biiznillah. Kendi kitaplarımı da bastırırım. Hem de dünyaya dağıtırım. Dünya kurtulur. Darbeyle uğraşanlar
okur; adam olur. Öğretmen canlı canlı ders anlatır.
Doktor ilaç yazmak için ilaç yazmaz. Milletvekili;
başkanının değil; hakkın ve halkın dediğini yapar.
Futbol sahasından bağıran, şike yapan; kitapların
sahasından ‘sesini değil; sözünü yükselten’ adamlar çıkar.
Gelir seviyesinin eğitimle paralel gittiğini söylemek kehanet değil ki...
Kitap almayan veya alamayan; okumayan, okuyamayan yüz binlercemiz var! Nereye gidilir böyle?!... Öğretmenler de kitaptan, kalemden uzak. Ne
olacak? Bir şey neyse; gölgesi de o.
Bir ülkenin nerede olduğunu merak ediyorsanız;
öğretmenlerine verdiği değere bakın; yeter! Öteki
türlü veriler, kafa karıştırır.
Size bir sır vereyim de sır olmaktan çıksın. Belki bir etkili/yetkili -varsa eğer- ilgilenir de... benim
de eğitime bir iştirakim olur. Öğretmenler yoksulluk sınırının epeyce altında maaş alıyormuş. Ben
demiyorum; istatistik söylüyor. Hal böyleyken gelişmişlik ne anlama geliyor; geri kalmışlık nerde
kalmaktır?!... Hem ben niye dert ediyorum ki böyle
şeyleri?!... Hiç işte!
Öğretmen yetiştiren okulların olmadığını bilmiyorsanız; söyleyeyim!
Bu gördüğünüz yani görmek istemediğiniz manzaraların imalatı, okullarda yapılıyor. Ve hâlâ hiçbir
ciddî adım atılmadan okullar yine açılacak. Okullar
nasılsa Meclis de fırınlardan hamur kömür çıkan ekmekler de öyledir.
Şeey, mektepleri nereye kaydetmeli?
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YABANCI DİL ÖĞRENMENİN SIRLARI
Dil Öğrenmek için en pratik ve kolay yöntemleri
yazmadan önce kendimize şunu sormalıyız?
“Neden dil öğreniyorum ya da öğrenmem gerek”.
Bunun çeşitli nedenler var tabi ki ama en önemlileri
sıralandıralım.
1-Mesleğimizde ilerlemek için: Sadece akademisyenlik değil daha bir çok konuda araştırma ve geliştirme yapabilmemiz seçtiğimiz meslekteki yenilikleri
öğrenmek için dil bilmek şarttır.
2-Seyahatlerde Yaşanan Eziklik: Yurt dışına yapılan gezilerde eğer dil bilmeden ve rehberliği olan bir
firma olmaksızın gideceksek işimiz daha da zor. Gidilen ülkeyi öğrenmek ve o ülkedeki farklılıkların neler
olduğunu anlamak ve varsa yenilikleri taşımak adına
dil bilmek gereklidir.
3-Hacca veya Umreye gidildiğinde yada başka
dinsel mekanlara gidildiğinde karşılaştığımız insanlarla kaynaşmak adına dil bilmek önemlidir, zira
bugün dünyada milyonlarca insan inanç amaçlı yer
değiştirmektedir. Gidilen yerlerde kendi inancından
olan inanç kardeşliğinin yaşandığı kişilerle konuşabilmek önemlidir. Yada kendi inancımız hakkında
sorulan sorulara cevap verebilmek adına dil öne çıkmaktadır.
4-Bilgi ve haber almak: Dünyanın bir çok ülkesinde o ülke ile ilgili İngilizce, Rusça, İspanyolca, Fransızca haberler çıkabilmektedir. Ülkelerde olan olaylara
farklı bakan insanlardan haberleri almak ufkumuzu
genişletecektir. Sadece kendi ülkemizde yayınlanan
ve olaylara sadece Türkçe bakan servislerden haber
alınması yeterli değildir. Haberleri kaynağından ve
kend dilinde öğrenmek önemlidir.
Benim konuşup anlaşabildiğim dil sayısı yaklaşık
olarak sanırım
Almanca, Hollandaca, Rusça, Kazakça, yabancılara Türkçeyi kendilerini idare edecek ve tercümana
fazla ihtiyaç duymayacak derecede öğretebilecek
durumdayım. İngilizceyi ise her seviyeden öğretebilecek durumdayım. Ayrıca Danimarka, İsveç, Norveç,
Sırp, Bulgar, Ukrayna, Beyaz Rus, Kırgız, Tuva, Uygur,
Tatar, Başkurt gb bildiğim dillere çok benzeyen dilerlide yavaş konuştuklarında anlayıp onların diline
benzeyen dilde cevap verdiğimde anlamaktadırlar.
Mesela bir Sırp bana Sırpça konuştuğunda ona Rusça cevap verdiğimde çok rahat anlaşmaktayız. Bu
durum İsveçli biri hiç İngilizce bilmese bile yavaş konuştuğunda ben onu o da Almancayı anlayabilmektedir. Dil öğrenmek ve yabancılarla sohbet inanılmaz
keyifli bir uğraştır. Bunun size sayısız katkısı olacaktır.
Mesela hayata ve insanlara, kavramlara daha evrensel bakma gibi çok önemli bir vizyon kazanabilirsiniz.
Türklerin dil ( Hint Avrupa Dillerini) öğrenme-
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sinde yaşadıkları en büyük
sorunlar;
1Gramer (Dil Bilgisi)
sorunu,
2Kelimelerin Türkçedekilere benzemesi sorunu
Ayhan ÖZCİMBİT
3- Telaffuz sorunu
ayhanozcimbit@gmail.com
4Yazıldığı gibi harflerin okunmaması sorunu diye sıralayabiliriz.
Ortaokul (6. Sınıftan beri) İngilizce görmekte olan
bir kuşağın üyesiyim. Kendi kuşağımdan veya genç
kuşaktan İngilizceyi çok güzel konuşan insan çok az
gördüm.
Peki neden yabancı dil öğretemiyoruz yada öğrenemiyoruz? Bunun nedenlerini de şöyle sıralayabiliriz;
1MEB’de dil öğretme deyince aklına Main
Course ve Practice Book geliyor. Yani Oxford, Cambridge, Longman vb para kazansız diye çocuklara
dayatılan sıkıcı kitaplar geliyor. Bu kitaplardan çocukların veya dil öğrenen yetişkinlerin çoğu nefret
ediyor zira yıllarca bunlardan ders aldı ama seviye
hala What is your name? How are you? Düzeyinde.
Bu aşılmalı…
2Yeni nesil öğretmenlerin bile Akıllı tahtayı
kullanma konusunda eksiklikleri çok ve dilin akıllı
tahtada öğretilmesine yönelik çalışmaları kitap satıcısı olan Oxford, Cambridge, Longman vb yanaşmıyorlar yada eften püften dandik programlar veriyorlar CD’den, o da en çok verilen şarkılan MP3 yada
kötü bir animasyon şeklinde.
3- Mevcut dil öğretim sistemleri okullarda iflas
ettiği halde MEB hala bu saçmalıkların devamında
ısrar etmesini Kitap satan şirketlerin MEB içinde ki
güçlü lobilerine bağlıyorum.
4- Dil öğretecek öğretmende aranan en temel
özellik o öğretmenin kesinlikle iyi bir aktör ve aktris
olması, çocukları sevmesi, mesleğini severek yapması aynı zamanda Okul Müdürünün kendisinden
istediği kağıt işlerini yetiştireceğim diye uğraşırken
mesleğinden soğutulmaması gerekmektedir.
Konuyla ilgilenen zeki okuyucularıma sesleniyorum, zira ben MEB’e sesi duyuramadım. Allah aşkına
MEB bunların hangisine dikkat ediyor? Yada Özel
Eğitim kurumlar?
Hiç Birine….
MEB’in ve Türkiye’deki eğitim kurumlarının düzelmesini beklemek Türkiye’nin AB’ne kabul edilmesini beklemek kadar saçma olacağı için ben size ( En
azından Liseyi bitirmiş ama hala dil öğrenememişlere) kendi kendinize de dil öğrenme konusunda bazı
tüyolar vereceğim. Lütfen dikkatle okuyunuz…
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1- PLAN: Dili ORTA (Intermediate Level) öğrenmenin en az 150 saatlik ciddi, programlı bir iş olduğunu kabul etmelisiniz. Her gün düzenli olarak çalışmalısınız. Dili çok iyi kusursuz öğrenmek ise daha
fazla zaman alacaktır.
2- UYKUDA ÖĞRENME: Kulağınıza MP3 İngilizce başlangıç seviye hikayelerin sesini dinlemek üzere
ya kulakla yada kısık sesle Akıllı telefondan sabaha
kadar dinleyin. Başlangıçta bu sizi uyutmayabilir siz
bu taktirde evde daha geç yatan birinden sizin baş
ucunuza MP3’ü siz uyuduntan sonra açmasını isteyin. Bu sizin teleffuzunuza büyük katkı sağlayacak.
Öğrenmenizi daha da hızlandıracak.
3Tongue Do / Tongue Fu: Uzak doğu dövüş
sanatlarında müsabakadan önce ön antreman yapmazsanız dayağı yersiniz. Dolayısıyla belli hareketleri
dikkatle ve çeviklikle yapmalısınız. Buradan esinlenerek bunun dile uygulanan haline Tongue DO yada
TONGUE FU dedim ve bu tekniği geliştirdim. Teknik
çok basit.
En basit cümlelerle kronometreyle I, You, He, She
(it), We They ile olumlu-olumsuz düz cümle, onay
sorusunu söylemelisiniz.
Mesela
(+) Olumlu Cümle
I’m happy
You’re happy
He’s happy
(-) Olumsuz Cümle
I’m not happy
You’re not happy
….
(?+) Olumlu Soru Cümlesi
Am I happy?
Are you happy?
Is he happy?
Bu cümleler geçmiş gelecek form olmak üzere
“To Be” den başlanmalı, “Have Got” için, 12 Aktif
tense, 9 pasif tense, 12 ettirgen çatıda kurumalı ve
devamlı süre tutulmalı ve her yapıldığında daha hızlı
olunmaya çalışılmalıdır. Unutmamalı ki ne kadar hızlı
söylenirse o kadar hızlı anlaşılır. Bu sayede hem gramer (dilbilgisi hem de kelimelerin beyinde oturması
sağlanır)
4- Kelime Bilgisi: Kelime bilgisi için 3. Maddede
çıkladığım ve bana ait bir teknik olan uyglama çok
faydalı. Ancak bundan başka şeylerde var. Rating’i
en yüksek kelimeler neler olabilir kendinize sorun.
En çok kullandığımız kelimeler kendimiz, evimiz, sokağımız ve işimizle ilgili olanlardır ve ilk önce bunların öğrenilmesi gerekmekte. Ben bunları 23 yıllık bir
deneyimle çıkarttım ve kendi öğrencilerimle paylaşmaktayım. Sizde bunları bir sözlükle çıkartabilirsiniz.

Sözlüğü alıp tarayın işinize yarayan kelimelerin altını
hızla tek tek çizin.
Aslında kelime öğrenmek çok basit biraz dikkat
ve biraz çaba gerektirir.
a) Benzeştirerek öğrenme: Bu yöntemi bilmeden herkes dener ve en iyi yöntemlerdendir. Mesela:
söylemede ve telaffuzda çok az fark olsa da eyes-ice,
rise-rice, dead-dad
b) Gruplama: Benzer seslerle yada benzeyen
kelimelerin farklarını yakalayarak…
İsimlerde:
red -bread- Fred,
ache-bake-cake-lake-make-shake-wake
ill-bill-hill-kill-nill-till-will
fiillerde
drink-drank-drunk
sing-sang-sung
begin-began-begun
Sıfatlarda-Zarflarda
Slow-slowly
Sad-sadly
Happy-happily
c) Kümeleme: Bir isimin sıfat, zarf ve fiil halini
bularak. Mesela;
Life: Yaşam
To live: Yaşamak
Lively: Canlı (şekilde)
Live: Canlı
Zııdını Bularak:
Death: Ölüm
To die: Ölmek
Deadly: Ölümcül
Dead: Ölü
5Şarkı söyleyerek öğrenme: Bu yöntem çok
eğlencelidir ve telaffuza çok büyük katkısı vardır ancak ilk önce alt yazı slow şarkılar dinlenmelidir, daha
sonra daha hızlı şarkılara geçilmelidir. Mümkünse
Adele, R. Williams vb İngiliz şarkıcılar Amerikalılara
tercih edilmelidir. https://www.youtube.com/watch?v=IQEzFe9-bsg
6Film İzlemek: Bu da eğlenceli yöntemlerdendir. Bunun için yapmanız gereken dil değiştirme
imkanı olan cdler satın almanız. Bir CD’yi en az dört
değişik yöntemle izlemelisiniz. Nasıl mı?
I)
İzlemediğiniz bir filmi ilk önce Türkçe ses
ve İngilizce alt yazı ile izleyin,
II)
sonra İngilizce ses ve Türkçe alt yazı ile
izleyin
Daha fazlasını, hızlı etkin dil öğreniminin ileri
adımlarını bilmek istiyor ve merak ediyorsanız ayrıca sizde çok dilli ve farklı kültürlü olmak istiyorsanız
lütfen bana yazın….
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HARFLER VE KELİMELER
Kardeşlik yolu izinde hep koştursun bizleri
Cümlelerin içinde harfler ve kelimeler.
Mutluluğun özünde hep coştursun bizleri,
Cümlelerin içinde harfler ve kelimeler.
İlim, irfan, ocağında, yarıştırsın bizleri,
Cümlelerin içinde harfler ve kelimeler,
İmtihan kucağında barıştırsın bizleri,
Cümlelerin içinde harfler ve kelimeler.
Tevhidin ekseninde yetiştirsin bizleri,
Cümlelerin içinde harfler ve kelimeler.
Takvanın ikliminde bitiştirsin bizleri,
Cümlelerin içinde harfler ve kelimeler.
Güzel ahlak sahibi insan yapsın bizleri,
Cümlelerin içinde, harfler ve kelimeler.
Niyet keyfiyetinde adam etsin bizleri,
Cümlelerin içinde, harfler ve kelimeler.
Sevginin lehçesinde konuştursun bizleri,
Cümlelerin içinde harfler ve kelimeler,
Cennetin bahçesinde buluştursun bizleri,
Cümlelerin içinde harfler ve kelimeler.
Cankul KEMALOĞLU

12

sirdergisi.com

GÜNCEL

Ekim 2016

EHL-İ BEYT SEVGİSİ, HİCRİ YILBAŞI, MUHARREM, AŞURE
Mehmet Ali ŞAHİN

Ehl-i Beyt, bir islam dini terimidir. İslam dininin son peygamberi Hz. Rasulullah(S.A.V.) Efendimizin ev
ahalisi ve akrabaları, kısacası ailesini tanımlamak için kullanılır. Tüm yeryüzü ve tüm mahlukat onun yüzü-suyu hürmetine var olmuştur. Elbet Kainata ondan daha şereflisi daha yücesi ayak basmamıştır! O ki baş
tacımız; o ki Efendimiz, o ki Hz Muhammed Mustafa (S.A.V.)’dır. Bu dünyadaki tüm çabamız tüm yaşantımız
ona layık olmaya yönelik olmalıdır. Aksi halde geçen tüm zamanımız ve her saniyemiz zararımızadır. Madem O’na layık olmak için yaşamalıyız, o zaman O’nun yolundan yürümeli ve O’nun işaret ettiği gibi davranış ve sözlerimize yön vermeliyiz. Hadislerde bize emrettiği en önemli konulardan biri de “Ehl-i Beyt”tir.
Ehl-i Beyt kısaca efendimiz ve şerefli ailesidir. Mü’minlerin annesi Hz Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin(r.anhüm). Ehl-i Beyt’in şerefli fertleridir. Rasulullah(S.A.V.) efendimizin şerefli nesebi, Hz. Hasan
ve Hz. Hüseyin vasıtasıyla devam ettiği için, onların kıyamete kadar gelecek olan evlatları da Ehl-i Beyt’in
birer parçalarıdır. Onları sevmek her mü’minin vazifesidir. Bu sevgi çok şerefli ve gereklidir. Kalbinde azıcık
Ehl-i Beyt sevgisi bulunmayan kimse Hz. Rasulullah’ın sevgisinde yalancıdır. Ehl-i Beyt hakkında bir çok
hadis ve rivayet vardır. Bu hadislerden bazı örnekler vermek gerekirse, Hz Peygamber(S.A.V) efendimiz
şöyle buyurmuştur.
“Sizi nimetleriyle rızıklandırdığından dolayı Allah’ı seviniz, Allah’ı sevdiğinizden dolayı beni, beni sevdiğinizden dolayı da Ehl-i Beyt’imi seviniz.” (Hâkim en-Nisabûrî, el-Müstedrek)
Ehl-i Beyt sevgisinin sınırını ve nasıl olması gerektiğini belirlemek günümüz Müslümanı açısından
önemlidir. Bir Müslümanın din kardeşine ya da diğer bir ifadeyle tüm Müslümanlara sevgi ve saygı ile
muamele etmesi bir Müslüman olarak görevlerinden biridir. Bununla ilgili bir çok ayet ve hadis zikretmek
mümkündür. Ancak bu sevgi ve saygının bir sınırı olmalıdır. Bu sınırda Allah ve Peygamber sevgisidir. Hiçbir
sevgi Allah ve Rasulü’nün sevgisini aşmamalıdır. Yine bir kişi, grup ya da zümreye itaat de bunun gibidir. Bu
itaat ve teslimiyet Allah’a ve Resulü’ne itaati geride bırakacak şekilde olmamalıdır.
MUHARREM VE HİCRİ YILBAŞI
İslâm Âleminde önemli bir yere sahip olan Muharrem, İlâhî bereketin coştuğu bir aydır.
Müslümanlar için bir dönüm noktası olan Hicret, tarihte tarihte yeni bir sayfaya imza atmıştır.
Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle Hicri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
Âlem-i İslam için bir milat olan hicret; Allah’a ve Resulüne gönülden bağlılığın bir ifadesi,hakka, hakikate,ilme ve medeniyete yapılan yolculuktur.
Hicret,
Allah’ın rızası için; anadan, babadan, evlattan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli bir
öyküsüdür. İslam Dininin birlik, bütünlük mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır.
Muharrem ayı, 12 ay ve 355 gün olan kamerî yılın ilk ayıdır. Adından da anlaşılacağı gibi; kamerî yılda
güneş değil ayın hareketleri esas alınır. Hicrî tarih Peygamberimiz’in Mekke’den Medine’ye göç edişi ile
başlar (Miladî 622).
AŞURE GÜNÜ
Muharrem ayının 10. Günü Aşure Günüdür. Bu yıl 11 Ekim günü idrak edilecektir. Kerbela Vakasının
yaşandığı gündür. Peygamberimiz bu günü bir gün önce veya sonrasıyla oruçlu geçirmeyi tavsiye etmiştir.
Rabbimiz bizi istikametten ayırmasın. Amin!...
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ETNİKİ ETERYA, PATRİK GREGORYOS’UN MEKTUBU-2
4) Odesa (Karadeniz Kıyıları)
Gregoryos’un sadrazam Benderli Ali Paşa
ve daha sonra padişah önünde takındığı tavır ve sözleri, Etniki Eterya ve Rumluk cihân içinde bâki kaldıkça devam edecek verasetin delilidir. Hiçbir ittihamı
inkâr etmedi, hatta kendisinden sonrakilere parola
ve yol olabilecek olanları da kendisi sıraladı. MAHZEN olarak kul lanılan yerde, gizli belgeler, silâhlar,
patrikhanenin Osmanlı ülkesinin dört yanına gönderdiği cilt cilt iâne makbuzları ele geçti.
Papaza SON arzusu sorulduğu zaman,
üzerindeki resmî âyin elbisesinin MAHZEN KAPISI
önünde asılmasını istedi. Türk’ün kendisine hâs müsamahaları vardır. Patriğin bu son arzusunun felsefe
örgüsünün ne olduğunu hiç düşünmeden, iliklerimize işlemiş aldanma illeti ile EVET dedik: Gregoryos,
21 Nisan 1821Çarşamba günü, üzerinde resmi elbisesiyle bu kapının önünde asıldı. İşte KAPALI KAPI
efsânesi budur ve kapı, gerçekten halâ kapalıdır.
Şöyle bir bahaneye bağlanmıştır bu kapalı kapı. Fatih’in fetih günü öncesinde şehrin SON
âyininde Ayasofya’da açılamayan kapı, nasıl İmparator Konstantin Dragazes’in ölüsünün gelmesiyle tamamlanacak âyinin sembolü olmuşsa, Gregoryos’un
önünde asıldığı kapalı kapıda, Ayasofya’nın salibe iadesi günü yapılacak âyinde açılacaktır. Çünkü asılan
Gregoryos, fetih günü ölen Patrik Gregoryos Mammas’ın vekil ve halefidir. [3]
5) Etniki Eterya ve Türklerin Mahvı
Mahmut Nedim Paşa, Sultan Aziz devrinde iki defa sadrazam olan ve hatıralarından bir bölümünü yukarıya aldığımız Rus sefiri olan ve hatıralarından bir bölümünü yukarıya aldığımız Rus sefiri
General İğnatyef’le yakın dostluğu dolayısıyla siyasetini Rusya’ya bağlamış olmasından dolayı kendisine NEDİMOF denilen kimsedir. Sadece aşırı Moskof
taraftarlığından değil, Sultan Aziz’i rüşvet ve israfa,
dolayısıyla da istibdada sürüklemesinden dolayı
1876 taht değişikliğinin başlıca sebebidir. 1818’de
doğdu 1883 de öldü. Birinci sadareti 1871, ikincisi
1875’de idi. Müsveddesini bana okudu. Ele tekrar
geçerse, Yermanos’un da sebeb-i felâketi olabilecek
bu mektup, asılan patriğin Türkleri nasıl tanıdığını
gösterir.
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Kronolojik açıklamalarımıza dönmek üzere
buraya iki ibret anısı sığdıra- Erdoğan ASLIYÜCE
cağız: Aradan seneler geçti. e_asliyuce@yahoo.com
Sultan Mahmut öldü, Abdülmecid padişah oldu, 1839’da Tanzimat fermanı ilân
edildi, 1854Kırım savaşında ordularımız İngiliz ve
Fransızlarla birlikte Moskoflara karşı harbetti. Paris
muahedesi ile Avrupalı devletler serisine girdiğimize
inandırıldık. Abdülmecid öldü, Sultan Aziz devri başladı, on- onbeş yıl içinde ve daha sonra ikinci Abdülhamid’in ilk yedi yılında yekûnen yirmi iki sene İstanbul’da bir Rus generali BÜYÜKELÇİ ünvânı ile ülkesini
temsil etti: General-Graf Nikola İğnatiyef…
El atmadığı iş kalmayan, Etniki Eterya ’nın koruyucusu, Girit ayaklanmasının baş tertipçisi, 18771878 Osmanlı-Moskof savaşının hakiki hazırlayıcısı,
Balkan ihtilâlinin planlayıcısı olan bu Rusgeneralinin
hatıralarında, Gregoryos’a ait büyük ifşaat vardır.

İbretle Okuyalım:
Mahmut Nedim Paşa’nın sadaretten istifası
günü idi ki patrikhaneye gitmiş idim. Patrik Yermanos sohbetimiz sırasında, patrikhanedeki binaların
tamirinde çıkan bir sandıktan, Sultan Mahmut zamanında Yunan istiklâline yardım töhmetiyle asılan
selefi Gregoryos’un o zamanki Çarımız Aleksandr’a
gönderdiği Türklerin bir devlet ve millet olarak korkulacak kuvvet olmaktan nasıl mahrum edilebileceğinin tavsiyelerini sıralayan bir mektubu çıkmıştı.
Vazifem müddetince edindiğim tecrübeler ve şâhit
olduğum hadiselerin doğruluğunu tasdik ettiği tavsiyeler şunlardı:
6) Papazın Mektubu
“Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün
değildir. ÇünküTürkler çok sabırlı ve mukavemetli
insanlardır. Gayet mağrur ve haysiyet sahibidirler. Bu hasletleri de dinlerine bağlılıklarından, büyüklerine itaat duygularından gelmektedir.Türkler
zekidirler ve kendilerine müspet yolu gösterecek
reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar.
Gayet kanaatkârdırlar.
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Onların bütün meziyetleri, hatta kahramanlık
ve şecaat duyguları da, an’anelerine olan merbutiyetinden, ahlâki sağlamlıklarından gelmektedir.
Türklerde evvelâ itaat duygusunu kırmak, mânevi bağlılıklarını parçalamak gerekir. Bunun en kısa
yolu, millî inançlarına uymayan yabancı fikirlere ve
alışkanlıklara onları alıştırmaktır. Bizler bunu Etniki
Eterya ’nın faaliyette olduğu sahada muvaffakiyetle
tatbik ettik. Türkler, haricî muavenetleri reddederler. Haysiyet hisleri buna manidir.
Velev ki kısa bir zaman için görünürde kuvvet ve
kudret verirse de, Türkleri dışa muhtaç olduklarına
inandırmalıdır. Bu sebeple Osmanlı devletini tasfiye
için en doğru fikirler, yüzlerce sene onlarla beraber
ve hâkimiyetleri altında yaşamış bizlerden gelebilir.
Türkler yalan söylemezler ve söylenenlere inanırlar.
Nankörlük, asla kabul etmeyecekleri bir ihanettir. Bu
sebeple, Türklerin FENERLİ RUM BEYLERİ dedikleri
ve patrikhanemizin ve cemaati mizin en sadık evlâtlarını senelerdir devletlerinin siyasi işlerinde kullanmakta ve kendilerinden şüphelenmemiş bulunmaktadırlar. EtnikiEterya’nın Osmanlı mülkü içindeki
bütün Rumlara yayılmasının da ancak bu sayede olduğu zat-ı haşmetânelerinin malûmudur.

Eğer, Ortodoksluğun muhteşem hâmisi ve Ruhül Kudüs’ün kudretli muhafızı çar cenapları, Etniki
Eterya ’nın azim ve hünerle devam ettirdiği mukaddes siyasetinin hayırlı neticelerini idrak etmeyi emir
ve irade ederlerse, Rum milleti yedisinden yetmişine kadar hazırdır. Osmanlı mülkünün her tarafına
yaygın kiliselerde binlerce keşişimiz Ayasofya’nın
salibe iadesinin duası içinde yarım kalmış âyinin tamamlanması bekliyor.”
“Patrik Yermanosla patrikhanenin bugün kullanılmayan arka cephesindeki avluya çıktık. 1821
senesi nisan ayının yirmi birinci günü Patrik Gregoryos’un asıldığı kapının önüne geldik. Kapı dışarıdan
iki kalın tahta ile çakılmıştı. Aynı kapatılış içerden de
yapılmış. Patriğin idamından evvel bir papaza teslim ve çok sonra haleflerine intikal etmiş bir torba
içindeki Etniki Eterya ’ya ait evrakın Grandükümüz
Nikola Nikolayeviç 1877-1878 Rus-Türk muharebesinde, Ayastefanos (Yeşilköy)’da karargâh kurduğu
zaman gizlice teslim ve Novgorod kilisesine emâneten gönderildiğini elbet de biliyordum. Çünkü Ortodoks âlemi için bu zafere ben delâlet etmekle şeref
duymuştum.”

“… Yunan devletinin kurulduğu anlarda Rumlar
çok azıtmış, Bizans devletini yaniden kurma hayallerine kapılmışlardı. Bu işlerinde Ruslar yardımcı
olacaklardı. GEMİLERİN ANBARLARINA GİZLİCE
ASKERLER YERLEŞTİRİLECEK, İstanbul’a çıkılacak,
daha önceden patrikhaneye Yunan ÜNİFORMALARI, cephane gelecekti. Gece sabaha karşı Osmanlı
sarayı basılacak, OSMANLI HANEDANLIĞI ortadan
kaldırılacaktı.
II. Mahmut bu haberi zamanında alarak gemi
ambarlarındaki YUNAN askerlerini imha ettirdi. ”
- Patrikhane basılarak silâhlar ele geçirildi ve hazırlıklar önlendi[4] ve patrik Gregoyos idam edildi.
- 1897 Türk-Yunan savaşında, Atina kapılarına
dayandık, Avrupalılar ordumuzun durmasını istediler.
- 1912 Balkan harbinde Yunan, Bulgar, Sırp ve
Karadağlılar 4’lü ittifak kurarak, başta bulunanların
gaflet ve ihanetinden faydalanarak devletimizi zayıflattılar.
- 1919 İzmir’e asker çıkardılar ve Batı Trakya’yı
işgal ettiler. Sonrası malum…
Avrupa’nın kucağında büyütülen Yunanistan’nın
doğuşunun kısaca hikâyesi.
Patrik Gregoryos, 1821’de Rus çarına yazdığı
mektupta, “Türkler dış yardımı kabul etmezler,
haysiyet ve şereflerine sığdıramazlar, reddederler”
diyor. Değişenin asıl hangi alanlarda olduğunu kavramak için bugün devlet, millet, toplum ve hatta kişi
olarak yabancı yardımın nasıl peşinde olduğumuzu
ve hatta yarınımızı bu yabancıya el-avuç açmaya nasıl başladığımızı lütfen hatırlayın!
________
[1] Ayverdi, Semiha; Türk Tarihinde Osmanlı
Asırları, Damla Yayınevi, Cilt 2, İstanbul 1975, Sh.
291.
[2] Danişmend, İ. Hami; İzahlı Osmanlı Tarihi
Kronolojisi, Türkiye Y., Cilt 4, İstanbul 1972, Sh. 103.
[3] M. Larousse; CiltıV, İstanbul 1971, Sh. 420.
[4] Türkeş, Alpaslan; “Dış Meseleleler”, Ergenekon Yay, İst 1974, Sh.20
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Sabit OSMANOĞLU

TÜRK DIŞİŞLERİNİN MÜZAKERE DENEYİMİ OLARAK
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI
Lozan Barış Antlaşmasına nasıl bakmamalı?
Milli Gazete köşe yazarlarından Mehmet Şevket
Eygi, 25 Ağustos 2013 Pazar günkü köşesinde, Lozan Barış Antlaşması için felaket yorumunu yapıyor
ve bunu, köşesinin başlığına “Lozan Felaketi” olarak
taşıyordu. 93. Yılında Lozan Barış Antlaşması, 24
Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB: şimdiki Rusya)
ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Lozan Üniversitesi salonunda imzalanmış barış antlaşmasıdır.
Gerçi; savaştan çıkmış, yorgun, yoksul ve aydınından ve eğitimli insanından yoksun bir ülkenin imzaladığı bu Antlaşmaya felaket yorumu yapacak kadar
acımasız olunmamalıdır. Nitekim; bir müzakere masasına taraflar bir şey kaybetme riskini üstlenerek
oturur. Sonunda belki masadan bir şey kazanarak
kalkılacaktır, fakat onu kazanabilmek için kaybetme
riskini göze almak da gerekir. Hep Lozan’da başarısızlığın göstergesi olarak gösterilen Musul bu Antlaşmayla alınamamış ve sorun Birleşmiş Milletlere
ve Yüksek Adalet Divanı’na taşınmış ama sonuçta 5
Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle imzalanan Ankara Antlaşması ile Irak’a bırakılmıştır. Hatta; Ege Adaları ve Batı Trakya sorunları tam anlamıyla çözülememiş, zaman zaman gündeme getirilmeye devam
edegelmiştir. Dolayısıyla; Lozan Barış Antlaşmasını
ne bir zafer, ne de bir felaket veya hezimet olarak
nitelemek, bir Türk vatandaşı olarak pek doğru ve
anlamlı görünmemektedir. Esasen, Lozan Barış Antlaşmasına bu tür yaklaşımla bakmak bugün itibarıyla artık bize bir şey kazandırmayacaktır.
Lozan Barış Antlaşmasından geleceğimiz için
ders çıkarmalıyız.
Bence; Lozan Barış Antlaşmasının en önemli ve
anlamlı yanı; Antlaşmanın, özellikle, müzakere süreçlerinde Türk Dışişlerimizin alacağı dersleri içinde
barındırmasıdır. Antlaşma’nın ilk cümleleri, tarafları sıralamaktadır. Burada; İngiliz İmparatorluğu,
Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve
Sırp-Hırvat-Sloven Devleti’nin tamamı, bir taraftır.
Diğer tarafta; sadece Türkiye yer almaktadır. Anılan
ülkeleri temsilen katılanları sıralamadan önce Tür-
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kiye adına katılanları yazmak istiyorum. Türkiye adına; yeni bir Devletin, yani Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulacağı bir Antlaşmayı imza atmak üzere
Büyük Millet Meclisimizden (TBMM), Edirne
(Adrianople) milletvekili ve Dışişleri Bakanı sıfatıyla
İsmet (İnönü) paşa, Sinop milletvekili ve Sağlık ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Rıza Nur bey ve Trabzon
milletvekili Hasan (Saka) bey katılıyordu. Öyle ki;
Sinop milletvekili Rıza Nur bey, TBMM’nin 2 Mart
1923 tarihli oturumunda bu durum üzerine: “Oraya
(Lozan’a) gittiğimiz zaman, karşımızda bütün cihanı
bulduk…” demiştir. Ancak; Türkiye Cumhuriyeti’nin
müstakbel kurucusu ve potansiyel Cumhurbaşkanı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bu durumu Nutuk’ta şöyle savunmaktadır: “Türk milletinin varlığı
için, istiklali için, hâkimiyeti için, ne pahasına olursa
olsun elde etmeye ve sağlamaya mecbur olduğu
hakların dünyaca tanınacağından asla şüphem yoktu. Çünkü gerçekte bu haklar kuvvetle, liyakatle fiili
ve maddi olarak elde edilmişti. Konferans masasında istediğimiz, zaten elde edilmiş olan bu hakların
usulünce ifade ve onaylanmasından başka bir şey
değildir. İsteklerimiz, açık ve tabi haklarımız, bundan başka haklarımızı kazanmak ve korumak için
kudretimiz de vardı; kuvvetimiz de yeterliydi. En
büyük kuvvetimiz, en güvenilir dayanağımız milli
hâkimiyetimizi kavramış, onu fiili olarak halkın eline
vermiş. Ve halkın elinde tutabileceğimizi fiilen ispatlamış olmamızdı.” İşte masanın karşı tarafında –
İngiltere hariç- ülkelerin Cumhurbaşkanı, İmparator
ve Krallarını da ihtiva eden temsilcileri ise şunlardır:
İmparator ve Krallarını da ihtiva eden temsilcileri ise şunlardır:
-MAJESTE BÜYÜK-BRİTANYA VE İRLANDA BIRLEŞİK-KRALLIĞI VE DENİZLER ÖTESİ İNGİLİZ ÜLKELERİ
KRALI, HİNDİSTAN IMPARATORU:
-Sayın Sör Horace George Montagu RUMBOLD, İstanbul’da Yüksek-Komiser;
-FRANSA CUMHURBAŞKANI:
-Korgeneral Sayın Maurice PELLE, Fransa Büyükelçisi, Cumhuriyet’in Doğu’da Yüksek-Komiseri, Legion
d’Honneur Ulusal Nişanın Yüksek Düzey Görevli rütbesi sahibi;
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-MAJESTE İTALYA KRALI:
-Sayın Marki Camile GARRONI, Krallık Senatörü,
İtalya Büyükelçisi, İstanbul’da Yüksek-Komiser, Saints
Maurice et Lazare Nişanlarıyla Couronne d’Italie Nişanının Yüksek Düzey Görevli rütbesi sahibi;
-Sayın M. Jules Cesar MONTAGNA, Atina’da Olağanüstü Temsilci ve Tam yetkili Ortaelçi, Saints Maurice
et Lazare Nişanlarının Komutan rütbesi sahibi, Couronne d’Italie Nişanının Grand Officier rütbesi sahibi;
-MAJESTE JAPONYA İMPARATORU:
-Sayın Kentaro OTCHIAI, Jusammi, Soleil Levant Nişanının Birinci Sınıf rütbesi sahibi, Roma’da Olağanüstü ve Tamyetkili Büyükelçi;
-MAJESTE YUNAN KRALI:
- Sayın M. Eleftherios K. VENISELOS, eski Başbakan,
Sauveur Nişanının Grand-Croix rütbesi sahibi;
- Sayın Demètre CACLAMANOS, Londra’da Tamyetkili Temsilci, Sauveur Nişanının Commandeur rütbesi
sahibi;
- MAJESTE ROMANYA KRALI:
- Sayın Constantin I.DIAMANDY, Tamyetkili Ortaelçi;

- Sayın Constantin CONTZESCO, Tamyetkili Ortaelçi;
- MAJESTE SIRPLAR, HIRVATLAR VE SLOVENLER
KRALI:
- Sayın Dr. Miloutine YOVANOVITCH, Bern’de Olağanüstü Temsilci Tamyetkili Ortaelçi.

Görüldüğü gibi; Sinop milletvekili Rıza Nur beyin
belirttiği gibi Japonya İmparatorunun bile masada
karşı tarafta oturan bir topluluğa, 143 maddelik bir
Antlaşma imzalayan bir ülke olarak 3 kişi ile temsil
ediliyorsunuz. Belki bizi rahatlatan husus; Lozan’da
21 Kasım 1922 günü ilk genel toplantısı yapılan ve
24 Temmuz 1923’te imza edilen, yaklaşık 1 yıl süren
bir Antlaşma üzerine TBMM’deki hararetli tartışmaların tutanaklardan anlaşılmasıdır. Ayrıca; orijinali
1923 yılında Paris Devlet Basımevi’ne ait olan Lozan Barış Konferansı Tutanaklar ve Belgeleri 8 takım
halinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Devletler Hukuku Profesörü Seha L. Meray tarafın-

dan Türkçe’ye çevrilmiş ve ilki 1970 yılında Ankara
Üniversitesi Basımevi tarafından basılmıştır. Daha
sonra 1993 Eylülünde Yapı Kredi Yayınları tarafından “Cumhuriyetin 70. Yılına Armağan” olarak bir
tıpkıbasımı yapıldı. “Söz konusu Lozan Belgeleri”,
İsmet İnönü’nün önsözünde belirttiği gibi: “iktisadi
şartların milli menfaate göre ve siyaseten ve iktisaden kuvvetli memleketlerin usulleriyle işlemesi
meselesi hâlâ halledilecek bir mesele olarak devam
ettiği için, hem tarihsel önemini hem de güncelliğini
hâlâ korumaktadır.” Dolayısıyla; ayni Antlaşmanın
bugün düzenlenmesi mümkün olsaydı, yeni metnin, mevcut metinden çok farklı olmayacağına işaret etmektedir. Hele gerek İsmet paşanın, gerekse
Rıza Nur ve Hasan Saka beylerin diplomatik deneyim ve kariyere sahip olmamaları ve bunların yerine
gidebilecek daha ehil ve yanlarında onlara yardımcı
ve destek olabilecek milletvekillerimizin yokluğu,
bu Antlaşma metninin ulaşılabilecek en iyi metin
olduğu izlenimi vermektedir. Ancak; yeni bir Cumhuriyetin veya Türk Devletin, Ekte yer alan Osmanlı
Borçlarını kabul etmesi anlaşılamamaktadır; ya da,
en azından sesli düşünerek sormak istiyorum: inkar
etmesi mümkün olamaz mıydı?
Allah, bu millete yine ve yeni bir Lozan Barış Antlaşması imzalatmasın ama…
Bilindiği üzere; 1. Dönem Burdur Milletvekili de
olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı’nın kabul edildiği 12 Mart 1921
günü, Mehmet Akif Ersoy’un çok ünlü ve tarihi bir
konuşması olmuştur: “O şiir, bir daha yazılamaz.
Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu
yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak
lazım. O şiir, artık benim değildir. O, milletin malıdır.
Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” Bu çalışmamda, Lozan Barış Antlaşması’nın
90. Yıldönümünde, yeni bir Lozan Barış Antlaşması
nasıl yazılır diye bir öneride bulunmak istemiyorum.
Çünkü; bir Barış Antlaşması imzalanmasını önermek için, yaşadığımız 21. Yüzyılın koşulları içinde bir
savaşın yapılmasını istemek gerekir. Belki, Mehmet
Akif Ersoy gibi derim ki: “Allah, bu millete yine ve
yeni bir Lozan Barış Antlaşması imzalatmasın!” Ancak; önerim şu olabilir: Lozan Barış Antlaşmasının o
dönemki koşulları da dikkate alacak şekilde, özellikle bir müzakere deneyimimiz olarak, bu Antlaşma
değerlendirilmeli ve diplomatik açıdan ders verici
unsurlarıyla birlikte sürekli akılda tutulmalıdır.
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Bayram, Suriye ve Çocuklar

Bu yıl Suriye’de bayramın ilk namazı, 5 yıl aradan
sonra ilk defa bir sükûnet içinde kılındı. Arife gününde
ilan edilen 7 günlük ateşkes 5 yıldır kan içinde boğulan Suriye için kısa soluklu da olsa bir sevinç vesilesiydi. Türk askerlerinin ulaştığı Cerablus’ta çocukların
bayram sevincini belgeleyen fotoğraflar Türk basınına
çabuk ulaştı. Bayram, bombaların altında, yıkık dökük
evlerin arasında da olsa çocuklara mutluluk getirmişti.
Ateşkes, an azından bu bayram dönemi içinde can
kaybının olmamasına ve bir umut güvenli bölgenin
oluşturulmasına vesile olsa da, Suriye için kesin çözüm
değil kuşkusuz. Suriye’de kanın durması için daha büyük atılımlara ve kararlı bir duruşa ihtiyaç var. Çünkü
Suriye’nin sorunu sadece verilen canlar değil. Bir milletin varlık ve yokluk mücadelesi.
Daha önce bu satırlarda, Suriye’de kayıp bir neslin
varlığını anlatmış ve ülkelerinden ayrılmak zorunda
kalan mülteci çocukların başlarına gelen zorluklara
değinmiştik. Kuşkusuz durum, Suriye’de kalan çocuklar için çok daha vahim. UNICEF raporuna göre, 5 yıl
önce iç savaş başladığından beri 3.7 milyon Suriyeli
çocuk doğdu. Nüfusa göre değerlendirildiğinde, şu
anda Suriye’de 3 çocuktan birini savaş çocukları oluşturuyor. Bu sayı, mülteci olarak doğan 151.000 çocuğu
da kapsıyor. UNICEF bölgesel direktörü Dr. Peter Salama, bölgedeki durumu şu şekilde özetliyor:
“Suriye’de şiddet sıradan bir olay; evlere, okullara,
hastanelere, kliniklere, parklara, okul bahçelerine ve
ibadet yerlerine kadar ulaştı. Yaklaşık 7 milyon çocuk
yoksulluk içinde yaşıyor; çocuklukları kayıp ve mahrumiyet içinde geçiyor.”
Salama’nın analizlerine göre, savaş dönemi boyunca Suriye’deki çocukların büyük bir çoğunluğu,
yetişkinlerin savaşında aktif olarak yer aldılar. Okullarını bıraktılar. Pek çoğu küçük yaşta çalışmaya mecbur
bırakıldı. İç savaşın ilk yıllarında, eline silah verilip savaşa zorlanan çocukların yaş ortalaması 15 ila 17 arasında idi. Fakat 2014 yılından bu yana, çok daha küçük
yaşlarda çocukların, -7
yaşındakilerin bile- savaşa zorlandığı görülebiliyor.
7 yaşında okul çağına gelmiş olan bir çocuğun, hayatında ilk tanıştığı nesnelerin silahlar olması ve cinayetlerin dehşetli yüzüyle karşılaşması, Suriye’deki felaketlerin boyutunu görmek bakımından oldukça manidar.
Göçe zorlanan Suriyeli çocukların durumu ise daha
öncekinden çok da farklı değil. Tüm dünyayı içine alan
göç istatistikleri, dünya genelinde 50 milyon çocuğun
evlerinden edildiğini ve 17 milyon çocuğun göçe zorlandığını ortaya koymuş durumda. Bu istatistiğe göre,
her iki mülteciden birini çocuklar oluşturuyor. En fazla

çocuk mültecinin bulunduğu ülke ise Türkiye.
Son olarak, Federal Asayiş Dairesi verilerine göre,
Almanya’ya gelen sığınmacı çocuklardan 8991’inin kayıp olduğuna dair çıkan haberler ise tüm dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Bu rakam, Avrupa’ya akseden sığınmacı
sorunun tahminimizden daha korkunç boyutlara ulaştığının önemli bir kanıtı. Akıbeti bilinmeyen bu çocukların nerede nasıl yaşadıkları, nasıl bir hayat sürdükleri, istismara maruz kalıp kalmadıkları ise bir muamma.
Çocuk, hayatın zalim yönünü tanımayan, günahsız,
masum ve temiz bir varlıktır. O masum dünyasında,
bir kısım insanların acımasızlığını, ürkütücülüğünü anlayabilecek durumda değildir. Bir insanın çocukluğuna
dair yaşadıkları hep güzel bir masal gibi kalır akılda;
zararsız ve alabildiğine saftır. O saf dünyada kötülük
kavramı ve zalimler ise hiçbir zaman yoktur.
Fakat savaş çocukları, hayatı oyun zannettikleri bir
dönemde anne-babalarının, kardeşlerinin ölümüyle,
evlerinin bombalarla yıkılmasıyla karşılaşmışlar; ellerine silah alıp savaşa zorlanmışlar; ülkelerinden ayrılıp,
hiç tanımadıkları karanlık ortamlara sürüklenmişlerdir. Onlar, çok parlak bir geleceği hak etmektedirler.
Bütün bunların telafi edilebileceği güzel bir geleceği.
Suriye’de ateşkes, bütün bunları durdurmayacak
kuşkusuz. İnsanlar o barış ortamının huzurlu atmosferini tatmışken, ateşkesin bitimiyle savaşın o korkunç
yüzüne geri dönecekler. Bayramda yaşanan o kısa
süreli sakinlik, yerini tekrar bombaların yerine bırakacak. Kısa süreli ateşkesler, insani yardım gibi konularda
kısa süreli bir rahatlık getirse de, Suriye’nin asıl ihtiyacı
olan şey değil kuşkusuz.
Suriye’nin asıl ihtiyacı, uzun zaman önce unutulmuş sevgi ve bütünlük ortamına geri dönülebilmesi.
Pek çokları sevgi ve birlikteliğin hakim olduğu bir ortamı Suriye için uzak görüyor olabilirler. Fakat gelecek
ne Suriye halkı ne de Suriyeli çocuklar için karanlık değil. Zalimlerin, savaşa azmettirenlerin, savaş ortamını
Ortadoğu için reva görenlerin planları sonsuza dek
sürmeyecektir. İlahi Adalet, mutlaka yerini bulacak ve
hak olan batıl üzerinde galip gelecektir. Bu imtihan ortamı, zulmün ne kadar korkunç raddeye gelebileceğini
görebilmemiz için yaratılmaktadır. Şu unutulmamalıdır ki, Allah mutlaka mazlumların koruyucusudur.
Umarız bu bayramda Suriye’de susan silahlar, bir
daha hiç kullanılmazlar. Umarız bu barış ortamı sürekli devam eder ve her türlü güzelliği hak eden masum
çocuklar hak ettikleri mutluluğa kavuşabilirler. Umarız
İslam dünyasının nice bayramları, savaşlardan uzakta
ve birlik içinde geçer. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun.
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BIRAK GÜNLER DİLEDİĞİNİ YAPSIN
Bırak günleri dilediğini yapsın
Razı ol hükmedince kader
Gecelerin musibeti sabrını taşırmasın
Baki değil dünyadaki zorluklar
Güçlü bir adam ol,korkuların üstünde
Ahlakın müsamaha ve vefa
Kusurların çoğalsa da tüm mahlukatta
Örtüsü olması sevindirir seni yine de
Cömertlikle setret ki her ayıbı
Örter denilir cömertlik
Sakın gösterme düşmanlarına zillet
Beladır üzüntünle onları sevindirmek
Cimriden yardım umma
Ateşte, susayan için su yok
Rızkını eksiltmez ağırdan alış
Ve artırmaz hırsla çabalamak,yorulmak
Ne hüzün devam eder ne sevinç
Ne sıkıntı ne rahatlık
Eğer kalbin kanaatkarsa
Farkın yok,başkası dünyaya sahip olsa
Kimin inerse meydanına ölümler
Ne gök korur onu ne de yer
Allah’ın mülkü geniştir ama
Feza daralır hümettiğinde kader
Aldırma vefasız günlere hiç
Fayda vermiyor ölüme ilaç
İmam ŞAFİİ
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HZ. İBRAHİM VE BABASI
Hamza ALGÜL

İbrahim a.s babasını son derece yumuşaklıkla davet
etti. Kendisin ne kadar seni taşlayacağım dese de yine
İbrahim a.s:
“ Senin için rabbime istiğfar edeceğim” diyerek babasına yumuşaklıkla muamele etti.
Bizler bundan ibret alarak anne ve babamıza iyi
davranalım, Olurda hani bir kusurları olursa onları
yumuşak bir şekilde uyaralım nefretlerinin kazanacak
söylemlerden sakınalım İslam bize anne ve babaya
öf bile demeyin diye tembih ediyor. Bıktığını bile belli
etme! Onların bedduasını alacak işlerden sakın. Bunun bir ölçüsü var. Kişi anne babasına yumuşak davranıyor buna rağmen onlar kötü davranıyor beddua
ediyorsa korkmayın mazlumsanız beddua işlemez. Bazı
anneler kızlarına “açıl yoksa sana hakkımı helal etmem” diye baskı yapıyormuş, bu bir günahtır günahta
anne ve babaya itaat yoktur.
İbrahim a.s devam ediyor:
“Ey babacığım bana, sana gelmeyen din gelmiştir.
Bana tabi ol! Seni dosdoğru olan sıratı müstakime
ulaştırayım. (Bu yol) hak ile batılı ayırtmak hususunda
temyiz sahibi olan bir yoldur.(Meryem 43)
Bütün peygamberlerin yolu bu usul üzeredir, yani
hakkı batıldan ayıran hanif olan doğru yol. Aynı şekilde
onun peşinden, arkasından giden insanlarda aynı özelliklerde sıratı müstakimdedir.
Ancak kim olursa olsun, isterse peygamber babası,
İbrahim as. gibi, yada peygamber oğlu Nuh as. gibi…
Eğer iman yoksa kendilerine bir kurtuluş ve fayda da
yok. Peygamber akrabası bile olsan yine de kurtuluş
için Allah’ın kitabını ve peygamberini taklit etmesi şart!
“İbrahim as. babasına istiğfarı ancak(kendisinin) bir
vaadidir, kendisine vaad etmiş olduğu şeydir. Allahü
Teâlâ kendisine babasının Allah’ın düşmanı olduğunu
söylenince İbrahim a. s bundan uzaklaştı, istiğfardan
vaz geçti. İbrahim a.s Allah’a ziyade yönelen yumuşak
bir kuldur.(Tevbe 114)
Kıssadan hisse!!!
İşte bize bu ayeti kerimelerde bir çok ders vardır
1Eğer insan imanı yoksa ona akraba da olsa
bir menfaati olmayacak. İbrahim a.s gibi Ulul azim bir
peygamber bile babasına menfaat veremiyor.
Günümüzde bazı insanlar oğullarını akrabalarını
anlatıyor, “Benim oğlum hafız, ben falanca zatla yemek yedim iyi tanırım, benim babam hacı” gibi sözler
söyleniyor ancak insana bunlar eğer salih amel işlediyse, namazlarını kıldıysa menfaat verir. Dini yaşamayan

iman etmeyen kimseyi gördüğümüz gibi peygamberin
bile şefaati ulaşmıyor. Onun için bizler dini yaşmakla
mükellefiz onun bunun arkasına saklanarak dini yaşamayı terk etmeyelim.
2Allah’ın indinde kavim ve kabilecilik yok! Allah kavimleri ayette anlatıyor:
“Ey iman edenler sizleri kadın ve erkekten yarattık.
Sizleri bilinin diye kabilelere şubelere ayırdık. Allah’ın
katında en kıymetli olanınız ondan en çok korkanınızdır.
Allah Alim (her şeyi bilen) Habirdir (her şeyden haberdar olan)dır.
Ne diyor bilinin diye, övünün savaşın diye değil. En
kıymetli olan Arap mı? Acem mi? size ayet ile misal
veriyorum. Çıkıyorlar direniş neye direniyorsun kimin
arkasındasın insan kimin arkasında ise onunla kıyamet
günü Haşr olunacak. Hesabı iyi yapalım demedi demeyin.
3Bir insan babada olsa Allah’ın rızası olmadığı bir iş söylüyorsa ona itaat edilmez. Azer oğluna
“Allah’a ortak koş ilahlarımıza tap” diyor babadır ama
burada bu söz dinlenmez. Babada olsa ilah değildir, yaratan değildir. Hürmet saygı… Ancak Allah’ın haramını
yap derse yapılmaz! Babanda olsa yapılmaz. Şimdi bir
takım hizipler cemaatler tutmuş sonuna da efendi koymuş, eee ne derse hikmet var, keramet var. Ne oluyor
ya durun bakalım, Allah aşkına seni doğuran baban Allah’a karşı gel haram işle dese baba bu kitaba uymuyor
diyeceksin. Hoca efendi dediğin o zatın yolu kuransa
uy! yoksa terk et onu, neyse bu hamur çok su çeker.
Peygamber Efendimiz a.s :
İbrahim a.s kıyamet gününde babasıyla karşılaşır.
Babasının yüzünde zift ve toz vardır.
İbrahim a.s babasına:
“Ben sana bana asi olma demedim mi?”
Babası tarif edilmeyen bir pişmanlıkla:
“Ben sana bu gün asi olmayacağım.”
İbrahim a.s Allahü Teâlâ Hz.lerine :
“Ya rabbi muhakkak ki sen diriliş gününde beni
mahzun etmeyeceğine dair vaad ettin. Babamın bu
durumundan daha mahzun edecek ne olabilir?” Dediğinde.
Allahü Teâlâ:
“Muhakkak ki ben kafirlere cenneti haram kıldım.”
İbrahim a.s ma sonra “ayağının altında ne var?”
diye sorulur. Ayağının altına bir şeyin bulaştığını görür,
o esnada babası ve kavmi tutulup cehenneme atılır.
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YÂD
Nuri KAHRAMAN

Görüldüğünde Hakk’ı hatırlatan zâtların adının
anılması bile kudsi hakikatları tedai ettirmektedir.
Böyle büyük insanların hayatı ve hatıraları yâd edildiğinde de füyuzata vesile olur.
Peygamberlerin, Sahabenin, Evliyânın ve Ecdadımızın hayatı dile getirilirken meydana gelen manevi
atmosfer ve coşku tarif edilemez.
Cenab-ı Hak Mümtehine Sûresi’nin 6. ayetinde;”Onlarda sizin için, Allah’a ve âhiret gününe
kavuşmayı arzu edenler için ‘güzel bir örnek’ vardır.”buyurarak büyüklerin hayatının ‘Üsve-i Hasene’
olarak değerlendirilmesi gerektiği beyan edilmiştir.
Efendimiz Aleyhisselatüvesselâm’ın adının anıldığı
yerde hazır bulunduğunu biliyoruz. Ashab-ı Bedr’in
isimleri okunarak onların ruhaniyetlerinden istimdat edilmekte. Dara düşüldüğünde “Allahümme biseyyidinâ Hamza!” denilmesi tavsiye edilmektedir.
Bediüzzaman Hazretleri çocukluğunda “Yâ Gavs”
diyerek Abdülkadir-Geylani’yi çağırdığını, hattâ bir
defasında kaybolan cevizini bile bulmasını istediğini
anlatır.
Said Nursi’nin Tarihçe-i Hayatının ÖNSÖZ’ünü
kaleme alan, ‘Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlim’ olarak tavsif edilen A. Ulvi KURUCU
tarafından bu hususiyet şöyle dile getirilmektedir:
“Büyük İkbal’e ait olan ‘Önsöz’de demiştim ki;
Büyüklerin tarih-i hayatları okunurken, ulvî menkıbeler söylenip, aziz hatıraları anılırken; insan, başka bir âleme girdiğini hissediyor. Gönlünü, tertemiz
sevgi hislerinin ulvî ateşi yakıyor ve İlahî feyzi sarıyor. Tarih öyle büyük insanlar kaydeder ki, birçok
büyükler, onlara nisbetle küçük kalır.
Tarihe şerefler veren erler anılırken
Yükselmede ruh en geniş âlemlere yerden
Bin rayihanın feyzi sarar ruhu derinden
Geçmiş gibi Cennet’teki gül bahçelerinden...”
Onları anmaya, anlamaya ve anlatmaya çalışmak
ise bir vefa ve kadirşinaslık gereğidir.
Onlar mana âleminin birer sultanıydılar ama
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dünya onları tanıyamadı. Onların, mahviyet, tevazu ve hacâletle mühürlenen tabiatları başkalarını
aldattı. İnsanlardan bazıları gururlarına; kimileri
hasetlerine ve bir kısmı da bencilliklerine yenildiler
ve ne Hulusi Efendi’yi, ne Tahirî Mutlu’yu, ne Sadullah Nutku’yu ne de Mehmet Feyzi’yi tanıyabildiler.
Oysa, onlar bir dirilişin ilk mimarları ve Hazret-i
Mîmâr-ı Azam’ın vefalı temsilcileriydiler.. Hasan
Feyzi’ye, Hafız Ali’ye, Hoca Sabri’ye ve Hüsrev Efendi’ye sonraki nesillerin de ihtiyacı vardı. Dünya Ahmet Fevzi’yi, Atıf Efendi’yi ve Asım Bey’i mutlaka
bilmeliydi.
Bir ışık kaynağının hâlesini teşkil eden, herbiri
ayrı birer derinlik adamı olan ve bazıları itibarıyla
hala dipdiri ve olabildiğine canlı, Nur Risaleleri’ni
dünyanınyetmiş diline çevirerek herkese ulaştırmak
için çalışan başyüce insanlar herkes tarafından kabul edilmeliydi. Fakat maalesef, alperen yürekli ve
uhrevî derinlikli Zübeyr Gündüzalp misali vefa abidelerini insanlık gerektiği gibi tanıyamadı..
Onlar, öyle samimi ve öyle bir safvet içinde idiler ki, bunu hayatlarının gayesi biliyor ve o uğurda
hırz-ı can ediyorlardı.Gün geliyor bu safvet, onları
ilklerle buluşturuyor. Biri, gecenin geç saatlerinde
teksir makinesinin kolunu çevirirken, ‘Hasbî Rabbî cellallah, mâfî kalbî ğayrullah, Nur Muhammed
sallâllah.’ diyor. Tam o esnada birden kapı açılıyor
ve içeriye Raşit Halifeler giriyor, ‘Devam edin, bizler
sizinle beraberiz.’ diyorlar.Onlar çok gerilerde durdular, çok küçük göründüler, hep mahviyet içinde
oldular.. el-âlem de yalnızca o görünüşe ve o duruşa baktı, onları sadece zahire göre değerlendirdi.
Onların herbirisi ihtimal bir kutbiyeti, bir gavsiyeti
temsil ediyorlardı ama nâdanlar bunu anlayamadılar. Zaten, sohbet-i nâdanla telezzüz edenlerin onları anlamaları da beklenemezdi. Anlamadılar ve kendilerine yazık ettiler. Bilmem ki, biz onları gerektiği
ölçüde anlamaya muvaffak olabildik mi?..
Büyüklerimizi öğrenme ve öğretme bir vazifedir.
Tabii bu canlı misallerin hayatımıza hayat kılınması
şartıyla... Değilse sadece menkıbe ve destan okuyup durmanın bir manası ve fâidesi olmayacağı zâhirdir.
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Şerirlerin anılmasının bir
manası olmadığı gibi yayacakları şerâreyi de nazara alarak
zihinleri bulandırmama adına
müsbeti nazara vermeli hayırlı
insan ve işleri hayırla yâd etmeliyiz.
Biz de burada son devrin
unutulmaz simalarından birini
biraz teferruatlı olarak anmak
ve anlatmak istedik:

diye Cenab-ı Hakka iltica ettiğim zaman birden bana
Tahirî gösterildi” diyor ve O’na dönerek;”Tahirî! O
zaman seni bir veliy-i azîm, bir kutup tahayyül ettim. Sonra baktım ki, sen istihdam olunuyorsun. İstihdam olduğuna mı razısın, yoksa benim zannımda
[veliyy-i azîm] olmanı mı istersin?”
Tahirî Mutlu;”İstihdam edilmemi isterim, Üstadım...” cevabını verince Üstad;” Maşaallah!...”
dedikten sonra, yan taraftaki talebelerine dönüp,
O’nun duyamayacağı şekilde alçak sesle;”Gerçi velidir” diyor.

Nur’un yalçın kalesi Tahiri Mutlu
Evvela zahiri yönden Tahiri Ağabey’in Tarihçe-i
Hayatına nazar atfedecek olursak; 1900 senesinde
Isparta’nın Atabey kazasında Hüseyin Hüsnü Bey ve
Zübeyde Hanımın çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluğu müttaki bir aile ve ilim merkezi bir diyarda
geçen Tahirî MUTLU, İlkokulu Atabey’de, Ortaokulu
Isparta’da okur. 1920 yılında, İstiklal Savaşı sırasında dört sene askerlik yapar. Daha sonra bu hizmetinden dolayı Gazilik Beratı ve Madalyası almıştır.
Tahsis edilen maaşı ise kabul etmemiştir.1924’te
‘Hacı Süleymanlar’ diye anılan asil ve dindar bir ailenin kızı olan Hatice Hanım’la evlenir. Bu izdivaçtan üç kızı olur.1925 yılında Atabey Belediye’sinde
memur olarak işe başlar. Düzgün ve okunaklı yazısı
sebebiyle onbeş sene bu vazifede kalmıştır.

Hem neşriyatta istihdamı ve iştiyakı, hem de velayetini tasdik eden şu hadise anlatılır:

Yakınlarının vesile olmasıyla 1931 senesinde
Risale-i Nur’ları tanır. Kısa bir süre sonra yeğeniyle Barla’da Bediüzzaman’ı ziyaret ederler. Bu görüşmeden sonra Üstad’a ve Nurlara muhabbet ve
alaka artarak devam eder. 1943’de Denizli, l948’de
Afyon hapislerinde Bediüzzaman’la birlikte bulunur. Üstad’ın “Sarsılmayan sadakati, aldanmayan
zekâsıyla” tavsif ve takdir ettiği Tahiri Ağabey zahiri
celalinin arkasında derin bir merhamet sahibiydi.
Yine “Kuvvetli bir şakirt” ve “Kahraman Tahiri” ünvanlarına layık görülen büyük insan azimetle hareket etmeye ihtimam gösteriyordu.”Tahiri’nin yazısı
matbaa hattı gibi güzel. Cenab-ı Hak, Tab’ meselesinde muvaffak etsin!” duası, kabulüyle ve işaretiyle O’nun Nurların ve Tevafuklu Kur’an’ın neşrinde
çalışmasına ışık tutuyordu.

Üstad’ın hizmet için vekil olarak bırakıp, “Ben
ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, Nurlara karşı
hizmetimin tarzını tam bilerek yapabilecek.” dediği
kişilerden biri.O “ihtiyarların genci” idi ama genç ihtiyar dinlemeyen mevt O’nun da kapısını çalıyordu.

Afyon Hapishanesindeki Nur talebeleri arasındaki bazı üzücü hadiselerden dolayı el açıp yalvaran Bediüzzaman:”Ya Rabbi! Yok mu bir talebem?

“Eserler ilk defa baskıya gireceği dönemde Üstad, sağa-sola hem de 50-100 lira gibi küçük bir
para bulmak için adam gönderiyor. Tahiri Mutlu
-makamı cennet olsun- bunu duyuyor ve koşa koşa
köyüne gidiyor. Köy meydanında bütün mülkünün
satılık olduğunu ilan ediyor, arazisinin bir kısmını
haraç-mezat satıyor. Satıyor ve parayı sevine sevine
hemen getirip Üstad’ına teslim ediyor.”
Tahirî Mutlu ağabey, Bediüzzaman’ın son yıllarında yanında bulunan ve onun hizmet tarzını yakından görüp bilen dört-beş kişiden biridir.

3 Nisan 1977 Pazar gününün ilk saatlerinde
Hakk’a yürüdü. İstanbul Kocamustafapaşa’ da kaldığı Seb’a Semavat ismini verdikleri medreseden
alınarak Eyüp Sultan Kabristanına defnedildi.
Üstad’ın onun hakkındaki sitayişkâr ifadeleri,
duasına aminler ve ondan faydalanma temennilerimiz hitam-ı misk olsun:“Tahirî’nin öyle bir derecesi
var ki, manevî sahadaki derecelerinden birini görse
dünyayı terk eder. Tahirî, dolu bir testidir, artık su
almaz. Ya Rabbi, bu manevî varlığını kendisine bildirme! Ahirette onun Ümmet-i Muhammed’e faydası olacak.”

23

sirdergisi.com

AKTÜEL

Ekim 2016

Atatürk’ün Saklanan Vasiyeti
Koray KAMACI

Mustafa Kemal Atatürk’ün gizlenen vasiyeti ülkemizde çok konuşuldu lakin tam manası ile açıklanamamıştır. Özellikle baktığımız zaman ileri görüşlü ve keskin
zekâsı ile Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar
kalacaktır derken Devlet’in ilelebet payidar kalabilmesi için nelerin yapılması gerektiği yönünde Atatürk’ün
yazdığı bir kısım notlar var. Vasiyetin içinde çok önemli
bazı notlarda vardı. Zabitken okulda özellikle arkadaşlarıyla ilgili bazı hatıratları, kendisine okulda verilmiş
olan bazı notlar ve netice de 400 sayfa kadar olan bu
hatıratların en dikkat çekici kısmı ise ‘’Hilafet’’ ile ilgili
olan kısımdır. Bugün hala tartışılan bir konu olan Hilafet
meselesi sanıldığı gibi kaldırılmamıştır. Atatürk’ün saklanan vasiyetinde de bu açıkça belirtilmiştir. O zaman
ki meclis tarafından kaldırılan Halifelik idi. Hilafet kaldırılmıyor. Yani basit bir anlam ile son Halife Abdülmecid efendinin görevleri alınıyor ve Halifelik kaldırılıyor.
Ama Hilafet kaldırılmıyor aynen devam ediyor. Bu konu
Gizlenen vasiyette eminim ki açıkça anlatılmaktadır. Bir
örnek ile olayı daha iyi anlatmak gerekirse; Meclis Başbakan’ın yetkilerini alıyor ama Başbakanlık makamına
dokunmuyor devam ediyor. Bu örnekte olduğu gibi
Halifelik-Hilafet meselesini de bu şekilde algılamalıyız.
Atatürk Nutuk’da o zaman için üç tane Müslüman
Devlet’in (Afganistan, İran ve Türkiye) olduğunu söylüyor ve ekliyor; ‘’bu üç sayısı ileride kırka, elliye çıktığında bu Müslüman Ülkeleri bir araya gelirler, beş Ülkeyi
kendilerinin temsilcisi seçerler ve bu beş Ülke rotasyon
usulü ile meclisleri aracılığı ile Hilafeti temsil ederler’’
diyor. Bu gizlenen vasiyeti gören çok önemli Devlet
adamları, askerler de var. Bu konuda çok yoğun olarak
yapılan bazı araştırmalar da var. Birçok platformda da
bu hadiseden bahsetmektedir. Özelikle Atatürk öldükten 50 yıl sonra açılmasını vasiyet etmiş lakin Kenan
Evren bu vasiyetin şu anki konjöktürde uygun olmadığını söylemiş ve gelinen noktada vasiyet için çözümsüzlükler ve karmaşıklıklar başlamıştır. Her defasında Ülke
buna hazır değil denilerek açılması ertelenen bu vasiyet, bir an önce açılmalıdır. Bu Ülkenin hazır olmadığı
bahanesini uyduranlar artık milleti uyutmak yerine bu
hakikati gün yüzüne çıkartıp Atatürk’ün bu önemli vasiyetine sahip çıkmalıdır. Eğer zamanında bu vasiyet açılsaydı belki de bugün ‘’Büyük Ortadoğu Projesi’’ diye
bir proje olmazdı ve Türk-İslam Birliği sağlanma yolunda büyük bir adım atılmış olurdu. Atatürk’ün saklanan
vasiyetinde belirtilen ‘’Hilafet’’ meselesi açıkça Türk-İslam Birliğine işaret etmektedir. Atatürk’ün bu projesinin zıttı olan Büyük Ortadoğu Projesi ise bugün küresel
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güçler tarafından sahneye konulmuş ve kendi çıkarları
doğrultusunda İslam dünyasını bölüp yönetmek arzusu
yönünde hareket edilmiştir.
Atatürk’ün şu sözleri çok önemlidir: “Türk Birliği’nin
bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk Birliği`ne inanıyorum, onu görüyorum.
Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk Birliği’yle açacaktır.
Dünya sükûnunu bu fasıllar içinde bulacaktır.’’ (Atatürk’ün Sofrası, İsmet Bozdağ, Kervan Yayınları, 1975
sf: 138-143)
Türkiye’de abuk sabuk o kadar şey tartışılırken, Atatürk’ün saklanan vasiyeti neden yeterince tartışmaya
açılmıyor ve gündemden uzak tutuluyor bu da üstünde durulması gereken önemli bir husustur… Hristiyan
dünyasının lideri başı yani Papalık bugün hala varlığını
devam ettiriyor. Vatikan iki bin yıllık geçmişini devam
ettirirken birçok konuda önemli olaylarda gerektiği zaman müdahil oluyor. Lakin Müslüman Dünyasında ise
Müslümanların başı olan Halifelik makamı hala yok.
Gelinen noktada olmamasının neticesinde günümüzde yaşananlarda malumdur. Kan ve gözyaşı giderek
artarken, bir yandan da Halife olmamasından dolayı
İslam Âleminde ortaya çıkan başıbozukluk içinden çıkılamaz bir hal almaktadır. Önüne çıkan sahte, çıkarcı
hocalar kendi kafalarına göre fetva verip Din konusunda İnsanları yanlış yönlendirip İslam Dünyasını büyük
bir kaos ortamına sürüklemektedir. Böyle bir ortamda
Atatürk’ün gizlenen vasiyetinin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Yazımın başlarında söylediğim gibi
Atatürk Millet Meclisi vasıtası ile Halifeliği Abdülmecid
efendiden alıyor. Ama asla tam manası ile Halifeliği kaldırmıyor. Hilafeti ileride Türkiye’nin kullanması ve yararlanması için bırakıyor. Birçok olayda olduğu gibi Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü bir kez daha görmekteyiz.
Özellikle bu hadiseye genelde sözde Atatürkçüler, rozet
Atatürkçüleri karşı çıkmaktadır. Hâlbuki Atatürk’e verdikleri değeri vasiyetine vermemeleri gayet manidardır! Atatürk’ün fikirlerine her daim değer veren bir kişi,
vasiyetine de o kadar değer vermelidir. Umarım Devlet
adamlarımız artık bu konuya bir açıklık getirir ve Atatürk’ün gizlenen vasiyetini açıp, Türkiye’nin önünü ve
ufkunu daha çok açmak için uğraşır. Aksi halde yapay
gündemler içinde, yapay bir Devlet olarak başkasının
yaptığı projelerde oyuncak olmaya devam ederiz.
Ve son söz: ‘’Gerçeklerin bir gün, ortaya çıkmak gibi
kötü bir huyu vardır’
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DOSMAN
Faik DAVUD

Hoca Ahmet Yesevi üniversitesinin sevilen hocalarından birisi olan Prof. Dr. Rahmankul BERDİBAYEV bir
konuşmasında şunları söyler:
“Milletlerin bir iç düşmanları vardır. Bir dış düşmanları vardır. Dış düşman bellidir. Kendine mahsus bayrağı
vardır, senden farklıdır. Dili senden farklıdır. Dini,kılığı kıyafeti senden farklıdır. Onun düşman olduğunu
anlamakta da anlatmakta da güçlük çekmezsiniz.
Bir de iç düşman vardır. Onu tanımakta zorluk çekersiniz. O sizin gibi giyinir, sizin gibi konuşur. Sizin günlük
hayatınızın içindedir. Memlekette sizin kadar söz sahibidir. Sizin sahip olduğunuz bütün haklar onun için
de geçerlidir. Yalnız, kendi milletine ihanet eder. Milletinin düşmanlar ile birleşerek milletine karşı çalışır.
Bu tip insanlara ne demek lazım uzun süre düşündüm, araştırdım. Sonra Manas destanında bu tip insanlara GÖZKAMAN denildiğini gördüm. Gözkaman’la Mankurt’u karıştırmamak gerekiyor. Gözkaman her şeyi
bilerek yapan bir hain. Mankurt ise aklını kaybetmiş ne yaptığını bilmiyen bir şaşkın, bir zavallı.”
Konuşmayı nakleden Özer RAVANOĞLU, “Ağaç, beni kesen balta ama sapı benden” atasözümüzü hatırlatır,
‘Gözkaman da baltanın sapı olsa gerek’ der.
Baltayı kullanan ise unutulmamalı!
Günümüzde dış düşman da bilinmiyor. Dost görünüyor, müttefik biliniyor.
Dost ve düşman kelimelerinin senteziyle “dost görünen düşman”ı biz de yeni bir kelime oluşturarak başlığa
taşıdık.
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KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ
Fatma YAŞAR

Bir kardeşlik türküsüdür bu vatan
İnmesin al sancak dinmesin ezan
Vatanımdır her an kalbimde atan
Al bayrağın altında beraberiz biz..

Veliler evliyalar enbiyalar hürmetine
Üçler yediler Kırklar alimler hürmetine
Yediden yetmise tüm yüreklere
Selam olsun bu vatana canını verenlere..

Gök kubbenin altında yükselir nidalar
Minarelerden arşa ezanlar fatihalar selalar
Yürekten yüreklere okunurken dualar
İnmesin al sancak dinmesin ezan
Sonsuza dek var olsun bu yuce vatan..
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İYİLİK YAPALIM
Recep KARA

Dindar ve salih bir adam bir gün avlanmaya çıkar. Bir de bakar ki korku içinde kıvranan bir yılan
görür. Yılan kendisine: “Ey adam, peşimdeki beni
öldürecek olan düşmanımdan beni kurtar. Allah da
seni kurtarsın” der. Bunun üzerine adam, yılanı elbisesiyle örtmek ister. Yılan: “Düşmanım beni görür”
der. Adam, yılana: “Ne yapmalıyım?” diye sorar. Yılan şöyle der: “Eğer iyilik yapmak istiyorsan, bana
ağzını aç, karnına gireyim” der. Adam: “Ben senden
korkarım” der.
Yılan, adama eziyet vermeyeceğine dair söz verir ve ona kendisinin, Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in
ümmetinden olduğunu bildirir. Adam ağzını açar,
yılan da adamın karnına girer. Bu sırada yanından
elinde kılıcı bulunan bir adam geçer ve kendisine
yılanı sorar. Adam görmediğini söyler.
Sonra iyilik için söylediği yalanından ötürü defalarca istiğfarda bulunur. Yılan başını çıkarıp düşmana bakıyormuş yapar. Adam, yılana düşmanının
geçtiğini ve karnından çıkmasını söyler. Yılan da
adama şöyle der: “Ey adam, şimdi sen iki ölümden
birini seç. Ya ciğerini parçalarım veyahut kalbini delerim.” Adam: “Sübhanellah! Aramızda olan antlaşma nerde kaldı?” diye sorar. Yılan şöyle cevap verir:
“Senden daha aptal kimse görmedim. Atan Adem
Aleyhisselam’a olan düşmanlığımı unuttun mu?
Ben onu cennetten çıkarmıştım. Ehli olmayana iyilik
yapmanı sana kim söyledi?” der.
Adam, yılana der ki: “Eğer muhakkak beni öldürmen gerekiyorsa bırak şu dağın eteğinde kendime
bir mezar kazayım.” Yılan: “Ne istersen, onu yap”
der. Adam, ellerini göğe doğru açarak: “Ey Latif ve
Kadir olan Allah’ım! Bana gizli lütfunla lutfet. Ey Hakim, ey Alim, ey Yüce büyük olan Allah’ım! Ya Hayyü
ya Kayyüm, ya Allah. Beni bu yılandan kurtarmayacak mısın? Beni bu melundan kurtar!” diye Cenabı
Hakk’a niyazda bulunur ve dağa doğru yürür. Adam
şöyle anlatıyor: “Dağa doğru giderken parlak yüzlü,
güzel kokulu ve temiz elbiseli bir ihtiyara rastladım.
Bana yeşil bir yaprak verdi ve: “Bu yaprağı ye” dedi.
Ben de yaprağı yedim. Yılan parça parça düştü ve
sancım geçti. Ben o adama: “Sen kimsin, ey kendisini Allah’ın bana ihsan ettiği kimse?” dedim. Adam

bana şöyle cevap verdi: “Sen bu dua ile Allah’a niyazda bulunduğun vakit, yedi kat gökteki tüm melekler Allah’a yalvardılar. Allah’u Teala: “izzetim ve
celalim hakkı için o yılanın kuluma yaptığının hepsini biliyorum” buyurdu ve bana cennete gidip Tuba
ağacından bir yaprak koparıp sana yetişmemi emretti. Ben o kimseyim ki, bana Maruf ( yani iyilik)
denir. Benim yerim göklerdir.
Sen yine iyilik yapmaktan geri kalma. Çünkü iyilik, kötülükten gelecek olan zararı önler. İyilik kendisine iyilik yapılan tarafından zayi edilirse de, Allah
katında zayi olmaz. Nitekim ecdandan günümüze
kalan değerli mirastır” iyilik yap denize at ,balık bilmezse, Hâlık bilir.” sözü.
Savaşların vicdanımızı yozlaştırdığı, sosyal medyanın gözümüzü gör, tv dizilerinin ise bizleri sağır
ettiği şu çağlarda iyliğin mücadelesini vermeliyiz.
Herkese ve her şeye rağmen iyilerden olmayı çocuklarımıza öğretmeliyiz. Uyanık olmayı vicdansız
olmayla karıştırmamalıyız. Mesela bu yazıyı okuyan
herkes bir iyliğe niyetlensin. Evet şimdi, şu anda. Ve
gerçekten zor durumda olan bir canlıya (bu insan
olabilir , hayvan olabilir ,bitki olabilir) iylik yapsın.
Duyduğu haz onu diğer iyliğe heveslendirecektir.
Bizler iylik halkaları olalım iyiyi öğretelim nesillere…
ve unutmayalım iylik sadece insana yapılmaz. Her
şeye yapılır. Aslında başkasına yaptığımız her iylik
kendimize yaptığımız iyliktir unutmayalım.
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HUZURLU OLMAK İSTİYOR MUYUZ-2
“Başkaları için yaşama” da diyebileceğimiz tefani,
muhatabının isteklerinde, taleplerinde fani olma demektir. Birbirinde fani olamayanlar gerçek huzuru anlayamaz, zevkine varamazlar..
En güzel mutluluk muhatabının mutluluğuyla elde
edilendir. Apartmanımız yanarken evimiz yanmıyor bile
olsa nasil ki rahat edemiyor, oturamıyorsak, huzursuz
birey ve ailelerin inim inlediği bir dünyada dünyanın
en konforlu hayatına sahip olsak bile huzurlu olmamız
mümkün olamayacaktır.
Dolayısıyla mutluluğun nurdan bir hale olarak insanlığı kuşatmasını istiyorsak önce en yakın çevremizden
başlayarak Yaradan’dan ötürü yaratılan sevecek ve mutlu edeceğiz. Hiç kimseyi mesut edemezsek bile bir niyet
bir gayret Rabbin hoşnutluğunu sağlayacak ve mutluluk
olarak aleme yağacaktır. “Muhakkak iman edip salih
amel işleyenler için çok merhametli Rahman (olan Allah
gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.” Ayeti bunu müjdeliyor.
HELAL VE ŞÜKÜR
Güzel konuşabilmek için güzel düşünmek gerekiyor,
güzel düşünceler de helal rızıkla beslenir. O açıdan zihnimize ve midemize girecek gıdalara çok dikkat etmek
zorundayız. Bereketinin çok olması için az da olsa helal
kazanca talip olmalıyız. İmam-ı Şaranî hazretleri; “Şerir
bir insanla bir saat sohbet ettim kırk gün ibadetimden
lezzet alamadım.” Derken önmli bu noktaya dikkat çekiyor.
Bir taraftan lezzetleri acılaştıran bizi nefsimize karşı
frenleyen ölümü çokça zikredecek, diğer taraftan ise bir
nefes alabilmenin bile ne büyük bir nimet olduğunun
farkına varıp sürekli şükredenlerden olacağız.
Sahip olduklarımızla efendimizin aile bireylerinin
sahip olduklarını kıyaslamamız gerekir. Onların zirvesi
olduğu kanaat, sadelik, ahlâk, itaat, hürmet, iffet, hayâ,
güzel huy ve ibadet konusunda durumumuzu masaya
yatırmamızda zind kalmamız için çok fayda var. Bize
mutluluk getirmesini bekleyip servet yatırdığımız evimizi, eşyalarımızı gıdalarımızı, öğünlerimizi karşılaştırmamız ne kadar büyük servete sahip olduğumuzu ortaya
çıkaracaktır..
Zaman geçtikçe duygularımız, ilişkilerimiz, düşünce
ve tavırlarımız da zayıflayabiliyor. Yukarıda sayılan karşılaştırmaları yaparken, elbisemize, saatimize, cep telefonumuza, bilgisayarımıza, arabamıza, ev eşyalarımıza
verdiğimiz değerin en azından yarısı kadar evliliğimizin
bakım ve görümüne de zaman ayırmamız gerektiğini
de farkdeceğiz.. Bu bakım günlerinde yukardaki kıyasın
yanısıra “iki günü eşit olan ziyandadır” hadisi ışığında,
iyi-doğru-güzel adına kırdığımız, kırmak zorunda olduğumuz rekorlarımızı da gözden geçirmemi çok faydalı
olacaktır.
Bencillik yapıp sadece kendimize değil eşimize ve evliliğimze de zaman ayıralım. Bu zaman diliminde Mevlanamızın ifadesiye; “Eğri ok doğru yol almaz.” Gerçeğinin
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ışığı altında niyetimizden birikimimize, hedefimizden,
tavır ve davranışlarımıza varıncaya değin geniş bir yelpazede “ok gibi doğru olmayanları” ayıklayıp doğrularıyla
değiştirelim.
Goethe’nin ifadesiye; “Yaşamaya zaman ayırın, zira
zaman bunun için yaratılmıştır. Çalışmaya zaman ayırın,
başarının bedeli budur. Düşünmeye zaman ayırın güçlü
olmanın kaynağı budur.
Çevrenize nazik davranmaya zaman ayırın mutluluğa
giden yol budur. Etrafınıza bakmaya zaman ayırın, günler
bencilliğinize yetmeyecek kadar kısadır. Gülmeye zaman
ayırın ruhunuzun müziği budur. Terbiyeli olmaya zaman
ayırın insan olmanın sembolü budur.”
HUZURLU AİLE İÇİN 5S KURALI
Sevgi;
Efendimiz; “Mümin çevresini sever ve çevresi tarafından sevilir, çevresini sevmeyen ve çevresi tarafından
sevilmeyen müminde hayır yoktur.” Diye buyuruyor.
Gerek iç gerek aile huzurunun sağlanması sevgi
denilen iksirin hayatımızın her karesinde sindirilmesiyle mümkündür. Yahya bin Muaz’ın ifadesiyle; “Gerçek
sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde
eksilmeyendir.” Küçücük bir çıkar için sevgi hemen yara
alıyorsa o sevgi henüz olgunlaşmamış demektir.
Eşler birbirinin sadece gözlerine değil, birlikte ileriye
yani geleceğe sevgiyle bakmalıdırlar..
Bir binanın tuğlaları arasındaki harç ne kadar önemliyse mutlu evliliğin devam etmesi için, tatlı söz, güleryüz, güzel kelime ve davranışlar da uzun ve mutlu evlik
için o derece önemlidir. Yılanı bile deliğinden çıkaran,
“ağulu aşı yağ ile bal eden” tatlı sözün vesile olduğu sevginin önünde hiçbir engel duramayacaktır. Bu konuda
Hz. Ali Efendimiz; Yuvasını seven bir kadın için tahammül
edilmeyecek güçlük, katlanılmayacak fedakarlık yoktur.”
Der.
“Saadeti başka yerde arayanların evinde saadet bitmiş demektir. Sevginizi ailenizle paylaşırsanız saadeti de
bulmuş olursunuz.” diyen J. J. Ruseou çok önemli bir hakikate parmak basıyor.
Saygı;
Karşılıklı saygının olmadığı, fedakârlığın yaşanmadığı, nefsin dizginlenmediği ortamlarda huzur beklemek
boşa zaman kaybı demektir.Evli olunsa da iki insan her
yönüyle farklı yaradılışta olduklarından, davranış ve düşünceleri de haliyle farklı olacaktır. Eşler birbirlerin hobi
ve fobilerini, sevip nefret ettiklerini iyi bilir ve gereğini
yaparsa, bu farklılıklar saygı potasında eritilerek çok rahat özenilir bir zenginliğe dönüştürülebilecektir. Evlilikte
huzur; eşlerin birbiri için zevk ve ihtiraslarından fedakarlıkta bulunmalarıyla devamlılık arzeder.
Erzurumlu İbrahim Hakkı; “Güzel sözler, güleç yüzler,
tatlı diller gönüllerde azizdir” sözleriyle eşler için altın
tavsiyelerde bulunur.
Sadakat ve Samimiyet
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Evlilik, dostluk, arkadaşlık karşılık güven ve verilen
sözdeki sadakat ile doğru orantılıdır. Bir birine sadık
olmayanlar, mutluluk yerine birbirlerine felaket ve sıkıntı yaşatırlar. Eşler davranışlarından içten ve samimi,
sözlerine ve eşlerine mutlak sadakat içinde olmalıdır.
Nitekim Rabbimiz; “Onların içlerine işleyecek, ruhlarına nüfuz edecek söz söyle.” Buyurarak samiyetin
önemine dikkat çekiyor. Nisa 63
Yıllardır konu üzerinde değerli araştırmalar yapan
Sefa Saygılı Hoca ise; “Ailede kaçamak yapanlar çok
şeylerini kaybederler. Önce kendisine olan saygısını
daha sonra eşi ve çocuklarını.. bu uğurda işini, kariyerini hatta hayatını bile kaybedenler çoktur.” İfadeleri
çok önemli bir hakikati ve işin vehametini gözler önüne
seriyor.
Sabır;
Mark Twain; “Hiçkimse uzun süre evli kalmadıkça,
gerçek aşkın ne olduğunu anlayamaz.” Der. Uzun sürebilmesi için de evlilerin sabırlı olması gerekiyor.
“La rahate fi dünya” fehvasınca dünyada sürekli
refah içinde yaşamak, her istediğimizin anında gerçekleşmesini beklemek dünya gerçeğini bilmemek demektir. Bu bilinçe harekete ederek; karşılaşılan sıkıntı
münakaşa ederek iki katına çıkarmak yerine münazara
ve müzakere yani fikir fikire, ele ele, omuz omuza verip
yarıya indirmemiz veya tamamen ortadan kaldırmamız
gerekiyor.
Çünkü geneli itibariyle münakaşalar kalpleri kırar
gönülleri biririnden soğutur. Onun için haklı bile olsa
münakaşadan vazgeçmeyenin kamil mümin olamayacağını belirtiyor Efendimiz.
Bu meyanda Hz. Ali insanları üçe ayırır; başkalarının yaptığı hatalardan ders alan dâhi insanlar, bir hata
yaptığında o hatasından ders alıp bir daha işlemeyen
akıllı insanlar ve defalarca aynı hatayı tekrarlayıp ders
almayan ahmaklar..
Eşler her zaman dahi olmazsalar bile karşılarına çıkan küçük hataları vakit geçirmeden farkeder ve ders
çıkarıp üstesinden gelirse büyük felaketleri de önlemiş
olurlar. Dolayısıyla sabırla yönetilirse, krizler fırsata,
hatalar, nikmetler nimete çok rahat çevirilebilecektir..
Abdullah Büyük Hoca’nın ifadesiyle; “..Eşler arasındaki tartışmalar yaz yağmuru gibidir. Birden gök gürler,
şimşekler çakar, yağmur damlalarının arkasından güneş
açar ve yeryüzünde güzel bir toprak kokusu oluşur. Kısaca evimiz; öfke yeri değil, esenlik yeri; isyan evi değil,
insan evi olmalıdır.”
Hasan- Basri Hazretleri; “..Kötülüklere sabretmedikçe umduğunuz iyi şeylere erişemezsiniz.” Derken; Yusuf
İslam (Cat Stevens) “İnanıyorum eğer güneş parlaklığını kaybederse ve etrafındaki ağaçlar ölmeye başlarsa yine de ümitle dolu olacaksın. Eğer rüzgarlar artık
yaşlanmışsa ve denizler kurumaya yüztutmuşsa yine
de sevgiyle dolu olacaksın. Sorma bana neden? Çünkü
Allah’a inanıyorum.” Sözleriyle sabrın şahikalarını gösteriyorlar..

Sorumluluk;
Evlik hayatında mutlu olmanın anahtarı, bu müesseseye karşı azami sorumluluk duymaktır. Eşlerin; evlenmeden önce, birey olarak yaşadığı dönemlere ait alışkanlılarını, evli olmanın görevleriyle, mesuliyetleriyle
değiştirmesi, bütünleştirmesi gerekir.
Taha Akyol’un ifadesiyle; “Eşinize ve çocuklarınıza
karşı derin bir sorumluluk duyuyorsanız, o zaman onları
mutlu etmek için çalışırsınız. Bu da sizin yaşama sevincinizi ev enerjinizi arttırır.”
H. C. Andersen’ın “Bu dünyada birbirinize sadık
kalırsanız iki vücutta bir ruh olursunuz. O zaman insanların mutluluğunda sizin de payınız olur.” Arthur
Shophenhouer’un “Evlenmek insanın haklarının yarıya
inmesi, sorumluluklarının iki katına çıkmasıdır.” Sözleri
çok şeyi anlatıyor. Nazım Hikmet ise;
Ben yanmasam, Sen yanmasam, Biz yanmasak, Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa” diye haykırır şiiriyle.. (6)
SÖZ, NİŞAN, NİKAH YÜZÜĞÜ VAR DA EVLİLİK YÜZÜĞÜ NEDEN YOK?
Bütün bu anlatılanlar bizi çok önemli bir noktaya
götürüyor. Evlilğin ışığı huzur veya mutluluk, mekânı ise
kalptir. Kalbin güzelliği herşeye tahammül etme kapasitesidir. Peyami Safa’nın tabiriyle; “Bir kere kırılan kalbin
bir daha yapılamayacağı çok yanlış bir kanıdır. Daima
kırılan ve daima yapılan şeyin adı kalptir. Çünkü o sürekli canlıdır.” Bu canlı pompa; aldıklarını bedenin en
ücra kılcallarına kadar sabırla durmadan, yorulmadan.
Sadece kanı değil, aynı zamanda güzellikleri de hakaretleri de.. yukarıda sayılanlar, yakıtı “güzel duygular”
olan bu cihazın, insanoğluna layık hizmeti sunmasıdır.
Onun içindir ki fiziki birlikteliğin simgesi olan, söz,
nişan ve nikah yüzüklerinin parmağa takılıp, el her hareket ettikçe kişinin sorumluluğu hatırlatmaktadır. Asıl
evliliği besleyecek olan, onun devam ve temadisini
sağlayacak olan ise gönüldür. Dolayısıyla manevi kutsal
birlikteliğin; “kederde, tasada, sevinçte, iyi veya kötü
günde bir olmanın” yüzüğü ise kalbe takılıdır. Bu yüzüğü kişin mutlu yüzünde parlayan gözlerinde rahatlıkla
görebilirsiniz.
Mutlu bir nesil ve huzurlu bir toplum arzu ediyorsak, kendimizden, ailemizden yakın çevremizden başlayıp 5S kuralını uygulayarak dünyayı cennetasa bir
bahçeye çevirebiliriz. Denemekten kimse bir şey kaybetmeyecektir.
Deneyelim mi ne dersiniz?
- Meryem sûresi (19), 96.
Yararlanılan Kaynaklar;
(5. İbrahim Cücük, Vuslat Platformu, tebliği)
(6. Bayram Altıntaş, Evlilikler Ev Ağlayan Melekler,
Schalmei 2015)
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Rusya: Rus Uçağını Amerika Düşürdü
3. Dünya Savaşı Kapımızda mı?

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü
Leonid Petrovich Reshetnikov, Türk hava sahasını
ihlal eden Rus uçağını ABD’nin düşürdüğünü belirtti.
Rusya’da Hükümet sözcüsü de buna benzer ifadeler
kullanarak FETÖ’yü işaret etti
Peki biz bu açıklamayı nasıl okumalıyız? Bu haberde Rusya’nın ABD’ye, Dünya kamuoyuna ve Türkiye’ye mesajı nedir?
Rusya Şubat ayında Fetö’nün Türk Silahlı kuvvetlerindeki etkinliği ve gücünü ve Fetö’nün subaylarının aynı zamanda Nato Subayları oluşu bilgisini alıp
15 Temmuz’da bu bilgilerin sağlamsını aldıktan sonra
emin oldu ki Türk Cumhurbaşkanı samimi ve mücadelesinde ilkeli gitmeye çalışan birisi. Kissinger’ın
Putin’i ziyareti ve Erdoğan hakkında verdiği verdiği
gazın etkisi Rus ekonomisinin batırılmasının hedeflendiği de anlaşıldı ve hemen geri vites yapılarak
Putin ve Erdoğan yumuşak mesajlar vermeye başladılar. Erdoğan’ın özrü tam da vaktinde geldi. Darbeden önce olması hayati bir zamanlamaydı. Darbe’nin
yapılmasından sonra Rus uçaklarını Fetö/Nato Subaylarının düşürdüğünü zaten Şubat sonu Mart Başı
öğrenen Rusya buna emin oldu ve hemen Erdoğan’ı
arayan Putin tam destek verdi. Bu yakınlaşma batıyı
çok ama çok korkuttu. Rusya’nın son açıklaması ile
uçağın Fetö ve Nato üzerinden aslında ABD’nin düşürdüğünü açıklaması aslında Rusya’nın ABD’nin Suriye çıkarlarını hedef almasından ve özellikle Suriye
ordusunun vurulmasından sonra ABD’yi hedef tahtasına koyduğunun ifadesidir bu.
Almanya aylar öncesinden halkına 3. Dünya Savaşı uyarısı yaptı ve halk yiyecek stoklamaya başladı bile. İşlerin gerileceği belliydi. Suriyeden ve Orta
Doğu’dan Rusları atarak o bölgede Büyük İsrail’i kur-
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mak isteyen Britanya bu planında Erdoğan’da BOP
başkanlığından istifa etmesiyle planın Rusya Türkiye
ilişkilerinin sıkılaşmasıyla suya düştüğünü görerek
B Planına geçti. Aslında hızla artan dünya nüfusuna
Dünya kaynaklarının şimdiki tüketim hızında yetmeyeceği ön görüsünde bulunan Londra nükleer tarafı
olmadan büyük bir dünya savaşının çıkmasını faydalı görmekte. Çünkü bu savaşta 7 milyar olan dünya
nüfusu kabul edilebilir bir seviye olan 500 milyona
çekilmek isteniyor.
Peki Türkiye ne yapmalı?
Rusya-Amerika, Doğu-Batı Savaşı başlarsa Türkiye
Nato’nun daha doğrusu ABD’nin mi yoksa kendisine
en zor zamanda 15 Temmuz’da destek veren Rusya’nın ve doğunun yanında mı yer alacak?
İşte bu soruya şu an Türkiye’deki stratejistler ve
Devletin içindeki Müsteşarlar cevap bulmak zorunda.
Rusya ya nı başımızdaki komşu ülke ve bizimle
alıp veremediği yok ve aynı zamanda bize Kurtuluş
savaşında ve 15 Temmuzda kritik zamanlarda destek
veren bir ülke. Ülke topraklarımızı Nato’ya kullandırmamız İstanbul’un hedef şehir haline gelmesine yol
açar. Dolayısıyla Türkiye bir an evvel ne yapacağına
acilen karar vermek zorunda. Eğer Rusya’nın yanında
yer alacaksa İncirliği ABD uçaklarına kapatmalı, zaten
şer yuvası olan İncirlik bize çok zarar vermekte. 15
Temmuz orada yürütüldü, YPG ve DAEŞ’e Nato silahları oradan yollandı. Daha ne olsun?
Eğer Rusya’ya karşı olacaksa acilen Nato’dan hava
savunma sistemleri, konvasiyonel, nükleer ve diğer
gelişmiş füzelere karşı Ankara ve İstanbul’u koruyacak kalkanlar almanın yoluna bakmalı.
Eğer bu ikisi arasında ciddi bir tercih yapmazsa
Anadolu’da İslamın varlığı tehlike altında demektir.
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En kusursuz cinayet, birinin
yaşama sevincini öldürmektir.
Paulo Coelho
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Her an yeni bir ben ile tanışarak akıyor hayat. Bazen kabulde sevgi ile titreşerek bazen de
öfke ve kızgınlıkla isyanlarda
karşılanarak. Hepimiz algımız
nispetinde yaşamın içinde
akıp gidiyoruz. Sonsuz potansiyeller ve olasılıklar denizinde
bir kıyıdan bir kıyıya. Bazen
sert bazen yumuşak olsa da,
bu savruluşlar aslında usta bir
çömlekçinin bir parça su, bir
parça toprak olan doğamızı
şekillendirmesi gibi bir şey aslında…

Seda OLANBATUR

Sonsuzluğun hâkimi, her şeyin
sahibi yüce Allah her birimizi
dünya sahnesinde cem etmektedir. Parmak izi kadar özel ve
bir o kadar kendimize dair. Nasıl böyle bir çeşitlilik içinde varız? Ve var olmaya devam ediyoruz? Sınırlı beynimiz bunu
hayal dahi edememektedir.
Özden söze gelen bir akışla
başlamak isterim müsaadelerinizle;
O’nun katında toplanıp dağıtıldık, yansıdık alemlere
Özümüzü görmez kendimizi
bilmez olduk
Can can’a konuşup da birbirimizi duymaz olduk
Kastım ne âmâlıktır, çünkü göz
görmez değil.
Ne de kulaklar sağırdır, kulaklarımız duymaz değil.

YANSIMALAR

Kafir bir uyku gibi cehaletle örtülmüş gönül gözleri.
Oyun bu ya beni sana saklamış
ben beni sende görmez olmuşum.
Herşeyi senden sanıp kendimde görmez olmuşum
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Öyle bir zamanda cem olmuşuz ki bakıp da görmez, görüp de bilmez, duyup da anlamaz, fark etmeden
savrulup giden yapraklar olmuşuz. Şimdi ise bir uyanış zamanı. Üzümün üzüme bakarak karardığı gibi artık
canın da can’a bakıp ışıldama zamanı. İşte tam da bu yüzden insan önce kendinde toplanmalı. Hani herkes
kapısının önünü süpürsün misali gönlümüz kapımızın önü gibi kendimizden başlamalıyız değişip dönüşmeye… Mevlana’nın pergel metaforu gibi bir ayak özde kalıp, diğer ayak tüm veçhelerle olan aynalıklarını
fark edip kendini bilmeli tıpkı pergelin diğer ayağının 72 millette dolanması gibi. Tabii burada insan kendini
ararken cemaat olurken toplumsallaşırken aradığını dışında zannederek büyük bir tuzakla da karşı karşıya
gelmektedir. Ama ne demiş erenler: Hakikat aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır. Diye…
Hakikate doğru olan bu yolculuğumuzda ilk cem yeri yani cami bedenimizdir aslında… Sonrasında bedenler
cem olur, toplaşırız bir araya gelip ve cemaat oluruz. Bilinçler yükselir, perdeler incelir, maneviyatta cemiyet oluruz ama hep O’nun, toplayan, bir araya getiren adının şanı ile marifetten hakikate doğru bir bilinç
yolculuğu.
Peki insan tamda bu birlik olma durumuna nasıl bir donanımla gelmeli işte bu en önemli konu. İnsan cemaatin içerisinde önce dışına bakıp kendi içeri kimliklerini ıslah ederek ve her daim o hal içerisinde titreşerek
bulunmalıdır. Bunu yaparken de en hakikatli çalışma karşısına çıkan herkes ve her şey ile arasındaki yansımayı aynalık dediğimiz tabiri ile derinlemesine idrak etmelidir. Mevcudiyetindeki örtülü bağlantıyı bularak
ve o hali kendi benliğinde ifşa ederek hakikat bilincini inşa etmelidir. Bu bağlantıyı, farkındalığı ile içselleştirebilmek, yolculuğun olmazsa olmazıdır. Ne oluyorsa içsel kâinatımda olup bitiyor diyebilmelidir insan.
Allah’ın iyinin ve kötünün tek sahibi olduğunu bilip, kendi içimizde ki nefese dönüp bakmayı bilmek gerek.
Günlük yaşamlarımızda, gerek aile gerek sosyal bütün ortamlarımızda karşılaştığımız her kişinin, her olayın, her mesajın aslında bize bizi anlattığının idrakı ile yaşar hale gelmeliyiz. Diyelim ki birine sinirleniyor
öfkeleniyoruz kızıyoruz ve ya üzülüyoruz o an da bunu yaşamımıza neden olan duygu durumlarımızın farkındalığı için kendimize sormamız gereken basit sorularla yaşamlarımızdaki sorunlara farkındalık getirip
çözümleme şansına sahip olabiliriz. Bu sorulardan bazıları “Bu olay şu anda benim karşıma neden çıktı?”
“Şu anda bana ne oldu?” “Yaşadığım hangi olaylarda bende böyle davrandım?” “Ben şu anda kişiyi ya da
olayı nasıl tarif ediyorum?”
Bu soruların cevapları o olayı yaşamamıza nedeolan içimizdeki yaşanmışlıklarımızı anılarımızı ve duygularımızı hatırlatır. Ve bu sorulara vermiş olduğumuz içsel cevaplarımız aslında her şeyin içimizde olup bittiğini
ve suçlu aramayı bırakmamız gerektiğini anlatır. İlk zamanlar bunu fark etmekte bulduklarımızı kabullenmekte zorlanabiliriz. Çünkü ego en çok suçlamayı sever. Kendi ile yüzleşilmesini hiç istemez. Bu sistemle
yaşamımız içinde fark etmediğimiz halde bizi yöneten korkularımızı kolaylıkla fark edebiliriz. Yine görürüz
ki hayat bize bu korkulara olan bu inançlarımızı bitirebilmemiz için türlü olaylar sahnesini hazırlamıştır. Bu
sahnelerde yaşadığımız farkındalık sonucunda ise bugüne kadar bizi öfkelendirmiş ve ya kızdırmış olan
olayların karşısında daha bir şahit konumunda durup bakmaya başlarız. Ve oluşan yeni bakış açımıza göre
şekillenen bir hayat akışı içine girmiş oluruz. Daha kabulde bir enerji ile yolculuğumuza devam ederiz.
Olayların aynalık görevi yaparak sadece bize bizi anlatmakta olduğunu fark ederiz. En açık bir ifade ile
aynalık, aslında dışarımızda tarif ettiğimiz her şeyin kendimizde olduğunun tespitidir. İnsan ancak kendi
dışında bir şey olmadığı bilişinin idrakına geçtiğinde bugüne kadar giyindiği tüm zanları ve duygu kimliklerinden arınabilir. Ve içindeki hakikatin ışığını ortaya çıkarabilir.
Özün son sözü olarak ise;
Yaratıcının üfledim dediği nefes, bir çekirdek, bir tohum gibidir içimizde.
Bilir o çekirdek, ne olduğunu, ama hamdır meyve, olacaktır.
İnsan da olacaktır.
Önce kendinde toplanacak, sonra topluma yansıyacaktır.
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Evliliğimizin ilk yıllarında eşimle geçinemiyorduk. Ama birbirimizi çok sevdiğimiz için de yirmi
yıldır bir türlü ayrılamıyorduk. Sonunda şöyle bir karar verdik:
Parka bir ağaç dikecektik. Ağaç kurursa ayrılacak, kurumazsa birbirimize karşı daha iyi davranıp evliliğimizi sürdürecektik.
Arkadaşı merakla sordu:
-Demek ağaç kurumadı?
-Bir gece ikimiz de gizlice ağaca su taşırken karşılaşıverince işler kendiliğinden düzeldi.
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İbrahim BİÇER

DIŞ TİCARET NEDİR? - 2
Döviz Tevdiat Hesabı (DTH): Gerek yurt dışında
gerek yurt içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin
serbest tasarruflarında bulunan döviz veya efektifler banka veya özel finans kurumlarında açtırdıkları
tevdiat hesaplarıdır. Bu hesaplardaki dövizlerin kullanımı serbesttir.
1.3. Gümrük: Bir ülkenin giriş ve çıkışında ticari
hareketlerin denetim ve gözetiminin yapıldığı yer
olarak tanımlanır. Diğer bir tanımla da yurt dışına
gidiş veya yurt dışından dönüş sırasında gümrük
işlemlerinin yapıldığı yerdir. Gümrük işlemlerinin
en önemli bölümünü dış ticaret işlemlerini yapan
işletmeleri ilgilendiren aşağıdaki bölümleri önem
kazanmaktadır.
Gümrük tarifesi: Dış ekonomi politikasının en
eski ve en çok kullanılan araçlarından biridir. Tanımda gümrük, belli bir malın gümrük sınırını geçişinde
ödenen vergi ve harçlardır. Tarife ise, uluslararası
ticarete konu olan bütün mallara uygulanan vergileri belirleyen listelerdir. Gümrük vergileri, gümrük
yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan
gümrük tarifesine göre hesaplanır.
Eşyanın gümrük kıymet: Eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin
uygulanması amacıyla Gümrük Kanunu ile Gümrük
Yönetmeliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde
belirlenen kıymettir. İthal eşyasının gümrük kıymeti
deyimi, ithal eşyası üzerinden advalorem sisteme
göre gümrük vergisinin hesaplanmasına esas teşkil
edecek eşya kıymetini belirtir.
1.4. Marka: Marka bir veya bir grup üretici ve
satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerininkinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, simge (sembol), tasarım
(dizayn), işaret, şekil, renk veya bunların çeşitli bileşenleridir.
1.5. Serbest Bölge: Serbest bölgeler, bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan, fakat Dış Ticaret, Vergi ve Gümrük Mevzuatı açısından gümrük
hattı dışında sayılan bölgelerdir. Serbest bölgelerde
sınai ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan
daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınır. Türkiye’de
serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesi’nin parçası olmakla beraber serbest bölgeler;
- Serbest dolaşımda olmayan herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmadığı; gümrük vergisi, ticaret ve kambiyo uygulamaları bakımından Türkiye
gümrük bölgesi dışında kabul edildiği

- Serbest dolaşımdaki eşyanın ise çıkış rejimi hükümlerine tabi yerlerdir.
Serbest bölgeler; yabancı sermaye yatırımlarını
ve dış ticareti artırmak, yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak, ihracata dönük sanayilerin gelişmesini teşvik
ederek ihracatı artırmak, döviz girişini artırmak,
yeni iş imkânları yaratarak istihdam sorununun
çözümüne yardımcı olmak, gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin yurt dışından ülkeye getirilmesiyle ekonomik standartları yükseltmek amacıyla
kurulur.
Türkiye’nin yakın çevresinde yer alan serbest
bölge sayısı 25 civarında olup bunlar İran, Suriye,
Lübnan, Ürdün, Mısır, Libya, Kuzey Kıbrıs, Güney
Kıbrıs, Yunanistan ve Romanya’da bulunmaktadır.
Bu gelişmelerin dinamiğini sağlayan unsur ise şu
şekilde özetlenebilir. Gelişmiş ülkelerdeki işçi ve
özellikle vasıfsız işçi ücretleri, gelişmekte olan ülkelerdeki işçilik ücretlerinin birkaç katıdır.
1.6. Sigorta: Dış ticarete konu olan mallar ihracatçı tarafından ithalatçıya teslim edilene kadar geçen süre için sigorta yaptırılır. Bu durum iki tarafın
yapacağı teslim sözleşmesinde açıkça ifade edilmelidir. Malların bir yerden bir yere bir veya çok sayı ve
türdeki nakil aracıyla taşınması sırasında uğrayabileceği ziyan ve hasarları güvence altına alan sigorta
türüdür. Diğer bir deyişle, bu sigorta türüyle, sevkiyat sırasında gerçekleşme ihtimali olan risklere karşı sigortalının mal üzerindeki menfaati korunmaktadır. Sigortalanabilir menfaatin neler olabileceğini
ve bu menfaatini sigortasının ne denli genişliklerde
sağlanabileceğini açıklamadan önce, emtia sigorta
poliçesine gereksinim duyulan alanları sıralamak
gerekmektedir. Bu alanlar şunlardır:
- Dahili taşımacılık
- İhracatta taşımacılık
- İthalatta taşımacılık
Sigortalatanın isteği doğrultusunda, dar veya
geniş olarak sağlanan teminatlar, her sevkiyat türü
için ve kapsamlarının genişliği ile doğru orantılı fiyat
uygulamalarına tabidirler. Ayrıca bu fiyat uygulamaları kendi içlerinde sefere ve emtianın cinsine göre
değişiklikler arz etmektedir.
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EZBER, HAFIZA VE ZiHiN AÇIKLIĞI DUALARI
*Bir ömür boyu zihnimizin açık olmasını istiyorsak
aşağıdaki dua ve dua ayetlerini bir ömür boyu okumamız,dilimizden hiç düşürmememiz gerekli:
-”Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten
min lisani yefkahu kavli”(Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz
de, anlasınlar beni)-Taha:25-28
-”Rabbi Zidni Ilmen Ve fehmen ve İmanen “(Ya Rabbi ilmimi anlayışımı ve imanımı arttır.).
*Hz. İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:
“Hz. Ali İbnu Ebî Tâlib (radıyallâhu anh) Resûlullah
(aleyhissalâtu vesselâm)’a gelerek:
“Annem ve bâbam sana kurban olsun, şu Kur’an
göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum.” dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu cevabı verdi:
“Ey Ebû’l-Hüseyin! (Bu meselede) Allah’ın sana
faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin
de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit
kılacak kelimeleri öğreteyim mi?”
Hz. Ali (radıyallâhu anh):”Evet, ey Allah’n Rasûlü, öğret bana!” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber
(asm) şu tavsiyede bulundu:
“Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece)
olunca, gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk.
Çünkü o an (meleklerin de hazır bulunduğu) meşhûd
bir andır. O anda yapılan dua müstecabtır. Kardeşim
Ya’kub da evlatlarına şöyle söyledi:’Sizin için Rabbime
istiğfâr edeceğim, hele cuma gecesi bir gelsin.’
“Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında
kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört rek’at namaz kıl. Birinci rek’atte, Fâtiha
ile Yâsin sûresini oku, ikinci rek’atte Fâtiha ile Hâmim,
ed-Duhân sûresini oku, üçüncü rek’atte Fâtiha ile
Eliflâmmîm Tenzîlü’ssecde’yi oku, dördüncü rek’atte
Fâtiha ile Tebâreke’l-Mufassal’ı oku. Teşehhüdden boşaldığın zaman Allah’a hamdet, Allah’a senayı da güzel yap, bana ve diğer peygamberlere salât oku, güzel
yap. Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar ve senden
önce gelip geçen mü’min kardeşlerin için istiğfar et.
Sonra bütün bu okuduğun duaların sonunda şu duayı
oku:”Allah’ım, bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terkettirerek merhamet eyle.
Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle
bana acı. Seni benden râzı kılacak şeylere hüsn-i nazar
etmemi bana nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı olan celâl, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sâhibi
olan Allah’ım. Ey Allah! Ey Rahman! Celâlin hakkı için,
yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbâr et. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı,
celâlin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi
nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi
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yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı
istiyorum. Çünkü, hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasib edersin. Her
şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce
olan Allah’tandır.”
Ey Ebû’l-Hasan, bu söylediğimi üç veya yedi cuma
yapacaksın. Allah’ın izniyle duana icâbet edilecektir.
Beni hak üzere gönderen Zât-ı Zülcelâl’e yemin olsun,
bu duayı yapan hiçbir mü’min icâbetten mahrum kalmadı.”
İbnu Abbâs (radıyallâhu anhüma) der ki: “Allah’a
yemin olsun, Ali (radıyallâhu anh) beş veya yedi cuma
geçti ki Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a aynı önceki mecliste tekrar gelerek:”Ey Allah’ın Resûlü! Geçmişte dört beş âyet ancak öğrenebiliyordum. Kendi
kendime okuyunca onlar da (aklımda durmayıp) gidiyorlardı. Bugün ise, artık kırk kadar

âyet öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime
okuyunca Kitabullah sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp
gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir başkasına istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan
anlatabiliyorum.” dedi.
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu söz üzerine Hz.Ali (radıyallâhu anh)’ye:”Ey Ebû’l-Hasan!
Kâbenin Rabbine yemin olsun sen mü’ minsin!”dedi.” (Tirmizî, Daavât 125
Zekânın açılması, hafızanın gelişmesi için dua
okumanın yanında, maddi tedbirlere uymak ve yapılan işin gereklerini yerine getirmek gerekir. Dersine çalışması gereken bir öğrenci sadece diliyle değil haliyle ve bedeniyle de dua etmelidir. Buna fiili
dua denilmektedir. Üzerine düşen görevi hakkıyla
yerine getirdikten sonra diliyle dua etmek de kavli
duadır. İki kanatlı bir kuş gibi, hem fiili hem de kavli
duayı beraber yapmakla istediği yere uçabilecektir.
Ayrıca öğrendiklerini unutmamak ve onları korumak için de bazı tedbirler almalıdır. Çünkü unutkanlığa sebep olan konular vardır. Bunlardan sakınmak
gerekir. Bazılarını kısaca söyleyelim:
1. Harama bakmak.
2. Haramla beslenmek.
3. Zihni çok yoracak olan gereksiz şeylerle doldurmak. Televizyon, bilgisayar, telefon gibi...
4. Aşırı derecede bedene zarar verecek kadar
cinsel ilşkiye girmek. Özellikle kendi kendine tatmin
olmak.
5. Zihnin sürekli çalışmasını engelleyecek kadar
boş durmak.
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ESMAUL HUSNA

Melik isminin anlamı
Bütün mevcudiyetlerin gerçek sahibi ve onların tek hükümdarı olmak. Allah’ın mülkü olan kainatta, Allah
dilediği gibi tasarruf edebilir.

El Melik isminin Kuran’ı Kerim’deki ayetlerdeki yeri
Allah’tan başka ilah yoktur. Allah Melik’tir, mülkü asla yok olmaz. (Haşr 23)
Hak Melik olan Allah çok yücedir, Allah’tan başka ilah yoktur, kerim olan arşın Rabbidir. (Müminun 116)
Gökte ve yerde ne varsa her şey Allah’ı tesbih eder. Mülk Allah’ındır, hamd Allah’adır. Onun her şeye gücü
yeter. (Tegabün 64)
Allah ki O’ndan başka ilah yoktur. O mülkünde dilediği gibi tasarruf edendir, Kuddüs’tür, Selam’dır, her zaman
gözeten ve koruyandır, kudreti daima üstündür, dilediğini yaptıran O’dur, yücelik ve büyüklük sahibi olandır. Allah
müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. (Haşr 59)

El Melik isminin fazileti
El Melik, Kuran’ı Kerim’de geçen Allah’ın 99 esmasından biridir.
Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek için okunur. Bu isim
Allah’tan her şeyi istemek için bir fırsattır. Allah’a yapılacak dualar ve niyazlar, ondan istenecek her şey insanlara
izzet ve şeref kazandırır. İnsana verilecek olan bir şey insan eliyle de gerçekleşse, bunu yapan yine Allah’tır. Onların kalplerini yumuşatan yüce Rabbimizdir.
Bu ismin zikir saati Utarit, zikir günü Çarşamba, zikir sayısı ise 90’dır.
Güneşin tepeden meylettiği anda yani zeval vaktinde bu ismi 100 kez okuyan, dünyadaki dertlerinden, kederlerinden kurtulur.Sabah namazından önce yani fecirden önce 120 kez okuyan kişi yoksulluk çekmeyeceği gibi,
maddi ve manevi açıdan zenginliklere kavuşur.
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LEON THE PROFESSİONAL

M.Tunahan PINARBAŞI

Luc Besson tarafından yazılan ve yönetilen 1994 yılı Fransa
yapımı bir filmdir. Filmin başrollerinde ise,
bir mafya tetikçisini
canlandıran Jean Rêno,
ailesi
öldürüldükten
sonra bir tetikçi tarafından himayeye alınan 12 yaşındaki bir genç kızı canlandıran Natalie Portman
(onun ilk filmidir), yolsuz bir DEA ajanını canlandıran Gary Oldman ve tetikçilik işleri yaptıran bir
mafyayı canlandıran Danny Aiello yer almaktadır.
Bu filmde beni en çok etkileyen şey, ana karakterin kişisel zaaflarının olmamasıdır. Her ne
kadar soğuk kanlı bir seri katil olarak gözüksede,
kalbinin derinliklerinde taşıdığı bir sevginin küçük
bir kıza acıma duygusuyla birleşip bir insanın yardıma muhtaç olan birisi için ne kadar fedakarlık
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yapabileceğini gösteriyor. Hatta bu kızla herhangi
bir bağlantısı veya tanımışlığı olmamasına rağmen
onun için canından feragat ediyor. Ustaca hazırlanan bu seneryoda küçük bir çocuğun içinde bile
intikam duygusu taşıdığını görebiliyoruz. Ailesi
katledilen matildayı her ne kadar beladan uzak
tutmaya çalışsada leon bunu başaramamıştır.
Film aslında inanılanın aksine aksiyon filmi olarak
görünsede yoğun duygular yüklü bir film. Tabiki
bu filmde göreceğiniz üzere Leon’la özdeşleşmiş
olan çiçeğini veya süt şişelerini görebilirsiniz. Gerçekten benim için izlenilmesi gereken ilk 10 film
arasında yer alıyor diyebilirim. Senaristin filmin
sonun hüzünlü bitirmesi de akılda kalıcılığı ve yer
tutuculuğu sağlıyor. Aslında bu filmin güzel olan
diğer bir yönü ise insanları sigara ve alkola özendirmeye çalışmamasıdır. Diğer filmlerde görüldüğü gibi ana karakterimiz sigara ve alkol kullanmamaktadır, aksine süt içmektedir.
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Abdurrahman PAMUK

SON GECEM
Ölüm ne basit ızdırab yolu
Veremesem şu aldığım nefesi
Ardımdan deseler bu garib kulu
Bulduk gözyaşı ve kesik sesi.
Günler sayılı saatler hızlı
Tiktaklar düşman kesildi bana
Anam bu gece daha bir SIRlı
Bakıyor ruhumda açan hicrana.
Şu mezar olmasa buluşmak için
Sevgili alsa beni bağrına
Sorsam şu mezar acaba niçin
Korkutur gitmeyi ebed SIRrına.
Düşünmek isterim bu gece sessiz
Alnımı koyup ta şu seccademde
Ağlamak, ağlamak bu gece yalnız
Ağlamak isterim bu son gecemde...
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ETME SUAL EY AHİ!
Reng-i zebercetdir her daim
Şehr-i İslâmbolda semâ
Ne tekellüm edilse sezâdır
Layıktır elbet,medh ve ihtirâma
Avdet edersek bendenize
Etme sual hâlimi ey ahi
Aynı tas aynı hamam
Bir yanımız simurg-ı Tuğrul
Bir yanımız bî-çâre hamâm!
Ma’lûmdur hükm-i ezeli
Herkes dinler bu gazeli
Ya oluruz semâvâtda berhüdâr
Ya kalırız arzda ber-dâr!
Zebercet:elmas nevi bir taş rengi.
Hamâm: Güvercin.
Ber-dâr: Asılmak.
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BEN ANADOLU
Salih MİRZABEYOĞLU

ANADOLU, bir mekân, bir coğrafya parçası olmanın ötesinde, her coğrafya parçasının
kendine mahsus bir mânâsı olmasına nisbetle, bu mânâyı da hakikatiyle gösterebilmiş bir
BEDEN ismidir. Tarih boyunca nice kavimlerin
HARMAN olduğu, nihayet bugünün moda lâfı
n’idüğü belirsiz bir “mozaik” lâflamasının dışında, bu İNSAN’a MUTLAK HAKİKAT kisvesini
giydirerek DEVLET-İ EBED MÜDDET idealinin
BİNEKTAŞI hüviyetine bürünen ANADOLU.
Vatan, fikrin tecelli ettiği yerdir. Ruhun tecelli
ettiği BEDEN, bu şuurlu benliğimiz NEFSİMİZ,
bugün ne hâlde ayrı mesele, sözkonusu idealin
geri ve ilerisine doğru ne olmuş ve ne olmalı diye bakarken, hiçbir tarihî ve hiçbir kavim
medeniyeti gözardı etmeme KABADAYILIĞIMIZ’ın sebebini, anlayana geçen sayılarda verdiğimizi hatırlatalım. Bahsi geçen HARMAN,
ne gelip geçen keyfiyetlerin rastgele karışımı,
ne bugün varlık iddiasındaki toplulukların
rastgele bir “mozaik” lâflamasının karşılığıdır.
Kavim veya kültür adı altında anılanların, ne
öyle ne böyle oluşu, bizim 1000 senelik HARMAN kasdımızı karşılamıyor. öyleyse dünün
“hasta adam’ı o, bugün isterse komalık de, ruhun bedenle ilgisi müddetince hâlâ ve mutlu
gelişme olarak iyileşme vaadi, DEVLET-İ EBED
MÜDDET idealini o dönemi nisbet almış yürüyor. Yanlış anlamayınız. Bizim İDEALİMİZ, ÖRNEK ÜMMET MODELİ Sahabîler döneminden
başka hiçbir İNSAN tipini ve toplum yapısını
benimseyemez. DEVLET-İ EBED MÜDDET ide-

alinin BİNEK TAŞI olmuş ANADOLU, tahdidî bir
mekân mânâsı taşımadan ne kadar ge¬lişmiş
ve sonra büzülmüşse, oldukları da olamadıkları da ASR-I SAADET’e nisbetle değerlendirilmek üzere, bugün bizim için YAHYA Kemâl’in
“Kökü maziye bakan atîyim!” dediği veçhile,
bir asildir. PEYGAMBER sözüyle işaretlenmiş
belde İSTANBUL, bütün bir ANADOLU. RUMELİ yakası ile, bu bedenin yayıldığı ARAB
âlemi. AFRİKA ve mahzun kalmış ASYA, “sen
kimlerdensin?” dendiğinde alınan cevaba gönül rahatlığıyla “ben de!” dercesine bir İMAN
akrabalığının, hem olunabilen, hem de olunması gereken bir mânânın toplayıcı adresini
vermiştir. Beylik kavim ismi hâlinde kendini ne
hissedersen hisset, ne türden melez olursan
ol, ora¬dan mekânı ANADOLU olan İSLÂMÎ
hüviyete su taşı. MUTLAKA. Demek ki bizim
sözünü ettiğimiz ANADOLUCULUK, ne kendini
bir keyfiyet ve kültür ifâdesine kavuşturabilen,
ne de çerçöpler gibi kendini ifâde edemeyen
kavim ve kavimsizler mozaiği değil, tek başına
ve âlâ olmaya niyet bir İNSAN tipinin de tarif
edenidir. Nasıl ki “toplum ailelerden meydana gelmiştir!” diye, bugün ailelerin hâli belli,
böyle bir mozaik taneleri yerine, bütün aileleri
ANADOLUCULUK ruhu altında nasiplendirmek
ve ANADOLUCULUK ruhunu besleyi kılmak
anlayışı. ANADOLUCUYUM, ANADOLUCUYUZ!
Sözümüz eksik kalmasın: Fikrimizin ulaştığı
heryer, bedende tecelli eden ruh, ANADOLUDUR. Nefs birdir!
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Yazan ve Çizen: İsmihan Meryem POYRAZ

Çevremizdeki değil, zihnimizdeki evrende dolaşıyoruz.

Bir çok ateist kainatın büyüklüğü ve insanın cisim olarak küçük oluşunu dini inkar etmek amacıyla kullanıyor, ya da bu kadar önemsiz ve küçük olan bir varlığın kainatın en önemli varlığı olmasını saçma ve
anlamsız bularak bir türlü akıllarına sığdıramıyorlar. Nasıl olur da bu kadar küçük ve basit bir varlık için
tüm evren yaratılmış olabilir, düşüncesiyle baktıklarından dolayı dinlerin de insan ürünü olabileceği sapkınlığına düşüyorlar. Oysa akılları 19. Yüzyılın sığ ve basit materyalist biliminde kalmış bu insanlar, kuantum fiziği gibi ileri bilimleri ve kanıtladıkları gercekleri kavramış olsalardi insanın cisimsel küçüklüğünün
aslında bir illuzyon olduğunu ve dev kainatın bilinçli varlıkların zihinlerinde oluşan bir görüntü ve algılar
ortamı olduğunu anlarlardı. Kuantum fiziği maddi evrenin bilinçli varlıkların zihinlerinde oluşan algılar ortami olduğunu kanıtlamıştır. Sadece bilinçli bir gözlemci baktığında oluşan sonsuz olasılıklar ortamı bile
yine şuurda oluşan bir olay ve algılar alemidir. Dolayısıyla ışık hızındaki super aracımızla evrenin neresine
gidersek gidelim aslında zihnimizde dolaşıyoruzdur. Bize algılatılan bedenimizin çevresinde sürekli olarak
oluşturulan ve değişen maddi evreni seyrediyoruz demektir. Bu, Allahin en büyük kanıtı ve onun en büyük
mucizelerinden biridir. Bu olay akıl sahibi bir insanı derinden sarsacak ve tüm hayat anlayışını temelden
değiştirecek bir konudur. Allah’ın sonsuz gücünün, muhteşem sanatının bir kanıtı olduğu gibi her insanın
kendi zihninde kendi evrenini algılayarak kendi imtihanını yaşadığını ve her bireyin evreninin de o insana
özel ve kişisel olarak yaratıldığını göstererek zayıf akıllı ateistleri taa derinden susturur.
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FRANK SİNATRA
12 Aralık 1915 yılında Hoboken’de doğdu. Sinema oyuncusu olarak da büyük başarı kazanan
ABD’li popüler bir şarkıcıydı.
Şarkı söylemeye 1935 yılında başladı. 8 Eylül
1935 tarihinde The Hoboken Four adlı toplulukla amatör bir yarışmada birinci oldu. 1939’da bir
kafede çalıştığı sırada Harry James’in ilgisini çekerek onun topluluğuna katıldı. Aynı yılın temmuz ayında bu topluluğun eşliğinde söylediği
“From the Bottom of My Heart” şarkısıyla ilk
plağını yaptı. 1940-1942 yılları arasında Tommy
Dorsey Orkestrası’yla çalıştı. 31 Aralık 1942’de
New York arasında “Your Hit Parade” adlı radyo
programında solo şarkıcı olarak söylediği şarkılarla ülke çapında ünlendi.
Sinatra sinemadaki ilk önemli rolünü “Higher
and Higher” filminde oynadı. 1940’lar boyunca
çeşitli müzikal filmlerde rol aldı. 1953’te From
Here Eternity’de şarkı söylemeden canlandırdığı Angelo Maggio rolüyle en iyi yardımcı oyuncu
Oscar’ını kazandı. Bu başarısının ardından çeşitli
rolleri canlandıran bir oyuncu olarak sinemadaki konumunu pekiştirdi. İlerlemiş yaşına rağmen
1990’lı yıllarda hala konser vermekteydi. 1998
yılında ise ABD’nin Los Angeles şehrinde öldü.
Sinatra’nın mafya ile bağlantıları olduğu,
hatta The Godfather serisindeki Johnny Fontane karakterinin de Sinatra’yı temsil ettiği iddia
edilir.
ALBÜMLERİ
•The Voice Of Frank Sinatra (Columbia, 1946)
•Songs By Sinatra (Columbia, 1947)
•Frankly Sentimental (Columbia, 1949)
•Dedicated To You (Columbia, 1950)
•Sing And Dance With Frank Sinatra (Columbia, 1951)
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IŞIK RAHİPLERİ
Çok uzun yıllardır, sessiz sedasız
yürütülen bir propagandanın hedefiyiz. Dünya vatandaşlığı, insan sevgisi-hümanizm başlığı altında aleni yürütülen bu propagandanın hedef ve
niyetinden kuşku duymamızı gerektirecek hiç bir anormallik yoktu!
‘Din, dil, ırk, sınıf, cinsiyet, vatan
farklılığı yoktur, temel tezi üzerine
bina edilen bu anlayışın kulağa hoş
gelen bir yanı olduğu kuşkusuz. Oysa,
gerçek öyle mi? Bu propagandanın altında yatan meşum hedef ne gerçekten de kulağa hoş gelecek midir?
‘Tek bir soru hemşerim memleket
nire?
Bu dünya benim memleket
Hayır anlamadın hemşerim esas
memleket nire
Bu dünya benim memleket
Tövbe tövbe tövbe’
‘Birleşik insanlık realitesi’ manifestosunu rehber edinen bu anlayışa
göre, vatan duygusu, din ayrımı, dil
ayrımı, cinsiyet farklılığı, lüzumsuz,
hakikat ise birleşik insanlık realitesi/
tek dünya devleti/tek dünya vatandaşlığıdır!
‘Bütün dünya buna inansa bir
inansa,
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa
Uzansak sonsuza’
‘Sar kardeşim
Kolunu boynuma
Sev kardeşim
Canım feda yoluna
Tap kardeşim
Tüm insanlara’
Şarkı sözleri üzerinden yürütülen
toplum mühendisliğini görebiliyor
muyuz? Kaç kuşak bu sözlerle büyüdük. İlk anda karşı gelinmesi imkansız doğruları ifade ediyor görünen bu
propagandanın hedefi, yalnızlaşmış
insanlardan müteşekkil, dinsiz, dilsiz,
cinsiyetsiz, vatansız bir dünya. Tümüyle sömürgeleştirilmiş bir dünya
hayali...
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Son aylarda gitgide yükselen bir
dalgayı görüyor olmalıyız; LGBT!..
Cinsiyetsizleştirmenin son ayağı. Erkek ve kadın dışında, üçüncü hatta
dördüncü, beşinci cinsiyette vardır algısına muhatabız. Öyle ki,Türk baharı
hayalinin renklerini bile lgbt renkleri
üzerinden kodladıklarına şahit olduk.
Gökkuşağı rengi...
Adını ışık rahipleri olarak tespit
ettiğimiz bu akımın, din konusunda ki
söylemleri aslında çok tanıdık; dinler
arası diyalog! Hümanizm, Mevlanayı
İslam yerine tanıtmak. Tüm dinlerin
kaynağı birdir temel tezi üzerine bina
ettikleri anlayışa göre, tüm dinlerin
yakın yanlarını alıp, kolaj bir din geliştirilebilir ve bu yeni din, tek dünya
devletinin dini olabilir. Eminin fark
ettiniz, geçtiğimiz günlerdeki kanlı
kalkışmanın tüm dünya da bilinen en
temel fikri enstrümanı ,dinler arası diyalog değil miydi?
Tek dünya devleti, dünya vatandaşlığı kavramının kökenine bakacak
olursak ilk evvela Bahailik dikkate
alınmalı.
Tüm dinlerin kaynağı birdir, insanlık alemi birdir, dünya dil birliği
sağlanmalıdır, ırk, din, dil taassubu
terk edilmelidir, tek dünya devleti kurulmalıdır...Bahailiğin temel ilkelerini
okudunuz!.. İttihat terakki döneminde Abdullah Cevdet’e kadar uzanan
Bahailik propagandası etrafında, ışık
rahiplerinin simgesi olan yanan mum
ve iki hançer esprisine gelince;
İran’da Şah’a karşı ayaklanan Bahailer, yakalandıklarında karınları
HANÇERLE yarılıp, içerisine YANAN
MUM sokularak işkenceden geçirilmiş
olduklarından, mum ve hançer sembolü ile mumdan mülhem ışık manasını sembol manaları saymışlardır.
Işıklar içinde yat, ışıkta kal, ışık insan
olmak, ışık evleri, “ışığı uyandırmak”
gibi söylemlerin temelinde yatan hatıra budur.

Hasan KAPAR
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CÂN-I YÂR
Doldukça ol peymâneye şarâb-ı leb-i dildâr
Meğer bu bağda feryâd ü fîgân eden güller var
Âh ile âşikâr oldu bu halle derd-i dilzâr
Şol nağmeden giryândır ve titrer dahî cân-ı yâr.
Bulunca can şâdmân oldu mübtelâ kim bu derde
Keşke dedi bu can dahî hâlini görüp bilse
Anlamadı halinden mi ona bir haber verse
Bilmez görse görmese de bîkarardır cân-ı yâr.
Yâr olmaz mı gökte yıldız ne acip bir iştir bu
Gam boşaldı peymâneden yerine sürur doldu
Bu cevher ziyân bulduysa bilmem cana ne oldu
Bu haldeyken gam ve dertle yanar her dem cân-ı yâr.
Sâdık KULZÂDE
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Ferrari 488

Ferrari 488 GTB, İtalyan spor otomobilleri
üreticisi Ferrari tarafında üretilen ve Ferrari 458 Italia’nın yerini
alacak spor otomobildir.
Dünya tanıtımının yapılacağı Cenevre Otomobil Fuarı öncesinde, 3
Şubat 2015 tarihinde tanıtılmıştır. Otomobilde çift
turbo şarjlı 3,9 litrelik bir
V8 motor bulunmaktadır.
ÖZELLİKLERİ
Ferrari 488 GTB’nin V8 motoru, Ferrari F154 ailesine
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ait 3902 cc hacimli tamamen alüminyumdan üretilmiş bir motordur.
Motor 8000 devirde 661
(493 kW, 670 PS) beygir güç
ve 3000 devirde 760 Nm tork
üretmektedir. Ferrari, 488
GTB’nin 0–100 km/saat hızlanmasını 3 saniyede, 0–200
km/saat hızlanmasını 8.3 saniyede tamamlayabildiğini ve
330 km/saat üst hıza ulaşabildiğini açıklamıştır. Ferrari’nin
motoru ortada konumlanmış V8
otomobilleri arasında turboşarjlı ilk
motor Ferrari 488’in olacaktır.
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ilaçlarının verilmesiyle geri kalan
kanser hücreleri 4 ila 6 ay içinde
ölüyor.

bir kliniğin denemeler sırasında
keşfettiği Rituximab ilacı kronik
yorgunluğu tedavi ediyor hatta
tümüyle etkilerini silebiliyor.

Bionik Göz
Bu yeni biyonik gözle görmeyenler görecek. Oldukça ilginç olan
bu teknoloji sayesinde geçen
aylarda yıllardı görmeyen biri ilk
kez az da olsa görmeye başladı.

Kanser Aşısı
2020’ de pazara sunulacak ilaç
sayesinde ölümcül olan kanser
tiplerinin % 70’ i engellenebilecek. 2011’ de keşfedilen ilaç,
öncelikle kobaylar üzerinde denenen testlerde göğüs tümörlerinde % 80 azalma gözlendi. İnsanlar üzerindeki klinik testlerin
gelecek yıl başlaması bekleniyor.

Akıllı Hap
İrritable bağırsak(bowel) sendromunun tedavisinde IBS akıllı hap
(SmartPill) kullanılacak. Akıllı
hap gerçekten işe yarıyor. Bu
hap sistem boyunca ilerleyerek,
basınç, sıcaklık, asitlik ve yemeklerin kolondaki hareket hızlarını
ölçebiliyor.

Yervoy Cilt Kanseri İlacı
Yervoy devrimsel cilt kanseri
ilacıyla en ölümcül kanser tiplerinden biri olan cilt kanserinde
böylece kurtulma şansı artacak.
Yervoy ilacı 1970′ den beri geliştirilmekte.

Kronik Yorgunluk Sendromu
Tümörleri aydınlatmak
Bu yöntemle tümörler ışıldayarak, cerrahlara ameliyatlarda
yardımcı oluyor. 5-amino-levulinik acid verilen tümör ultraviole
ışık altında parlıyor. Tümör alındıktan sonra oluşan boşluğa yavaşça salınım yapan kemoterapi

Kronik yorgunluk sendromu( Chronic Fatigue Syndrome -CFS )
artık kanser ilacıyla iyileştirilebiliyor. Dünyada pek çok insan bu
hastalıktan muzdarip, Amerika’
da 1,000,000, İngiltere’de 250,
000 hastanın bu hastalığı taşıdığını biliniyor. Norveç’ te küçük

Kanser Geni Testi
Bilim adamları kanser hastalarında büyük çaplı olarak, kansere
neden olan mutasyonlar tespit
etti. Bu metotun geliştirilmesiyle
yakında kanser risklerinin gelişimi incelenebilecek. SNaPshot
testi ile 50 iyi bilinen mutasyon
bölgesindeki 14 anahtar kanser
geni test edilebiliyor.
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BIRAK O SENİ TAŞISIN !
Seyahatin Yeni Şekli “MODOBAG”

Batuhan PINARBAŞI

“Dünyanın ilk elektrik motorlu binilebilir valizi”
olarak lanse edilen Modobag, 150 watt gücünde
elektrikli motoruyla bir ulaşım aracına dönüşebiliyor. Ürünün geliştiricisi, özellikle bağlantılı
uçuşlarda, kullanıcıların havaalanında katedeceği mesafeyi çok daha hızlı alabileceğini belirterek Modobag’i pazarlamaya çalışıyor fakat
açıkçası çok da büyük bir kitleye hitap ettiğini
söylemnek zor. Alüminyumdan üretilen bir gidonun yer aldığı valizde çift tekerlek fren sistemi
bulunuyor. Kullanıcıların hızlı bir şekilde havaalanında işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyacağı ifade edilen valiz saatte maksimum 12 kilometre
hıza ulaşabiliyor. Pil yüzde 80 şarj edildiğinde 15 dakika boyunca çalışabiliyor ve 9 kilometre yol katedebiliyor. Modobag’in önümüzdeki yıl 1.200 dolara satışa sunulması bekleniyor.

ŞİMDİ SPOR ZAMANI
Akıllı saat pazarına hiç de yabancı olmayan Garmin, konu bu
denli derinleşmeden ve çeşitlenmeden evvel de outdoor tutkunları için yardımcı ekipmanlar üretiyordu. Sonradan bileklik
ve akıllı saatleri ile sporculara daha da fazla seçenek sunmaya
başladı fakat en son akıllı saati Fenix Chronos ise belli ki bir
klişeye nokta koymaya geliyor. Navigasyon yardımı ve aktivite takibi özelliklerine sahip premium görünümlü lüks bir akıllı
saat olan Fenix titanyum ve iki adet paslanmaz çelik olmak
üzere toplam üç farklı verisyonla birlikte geliyor. Garmin’in
daha önceki saatlerinde sunduğu gibi aktivite takibi yeteneğine de sahip olan saat, alp ritmi ölçümüne ve uyku takibine
de imkan tanıyor. tüm versiyonlarda kullanılan 1.2 inçlik renkli
LED ekran, çizilmelere dayanıklı safir camla kaplı. Yüz on metre
derinlikte bile sorunsuz çalışabilen saat UltraTrac pil tasarrufu
yardımıyla yirmi dört saate kadar; GPS aktifken ise on üç saate
kadar kullanım imkanı sağlıyor. Yurt dışında piyasaya sunulan
saatin başlangıç satış fiyatı 900 dolar. Titanyum versiyonunun
fiyatı ise 1500 dolar.

48

sirdergisi.com

A LT I Ç İ Z İ L E N L E R

Ekim 2016

ALIM’LI NOTLAR
içgüdüyü kim güdüyor?
Ali SUAD
En iyisi daha olmadı .
Robert BROWNING
Sadece yap.
NIKE Firması
Kab doldukca kalb boşalır.
Victor HUGO
Gerçekte , yalnızken yalnız değilim.
SCHILLER
Bir doğru bütün yanlışları götürür.
İkrime ÜMİT
Hayatın genişliği , uzunluğundan daha önemlidir.
İBNI SİNA
“Beni yaratırken sordu mu?” diyorsun .
O zaman sen yoktun ki sorsun ...
A. BEKKİ
Hep isabet edene hiç tesadüf denir mi?
S. ŞİMŞEK
Her insan ölecek yaştadır.
C. SUAVİ
Kem âlât ile kemâlât olmaz.
ATASöZü
Ruhun ırkı yoktur.
M. KIRKINCI
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ARİF AHMET DENİZOLGUN
VEFAT ETTİ

OKULLAR AÇILDI
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı
bugün başladı. 18 milyon öğrenci bugün ders başı yaparken, polis de geniş güvenlik önlemi aldı.
Büyükşehirlerde ise okulların
açılmasıyla birlikte yoğun trafik
yaşandı.
2016-2017 eğitim ve öğretim
yılının ilk gününde özel ve resmi okullarda 18 milyon 43 bin
öğrenci ve yaklaşık 900 bin öğretmen ders başı yaptı. Okulların açılış törenleri “15 Temmuz
Demokrasi Zaferi ve Şehitleri
Anma” konularını kapsayacak şekilde hazırlandı. Okulların bulunduğu yerleşim yerlerindeki gazi
ve şehit yakınları, açılış törenlerine davet edildi, öğrencilere “15
Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konularını anlatan
broşürler dağıtıldı.
“15 Temmuz Demokrasi Zaferi
ve Şehitleri Anma” konusu tüm
sınıf ve şubelerde ilk ders saatinde öğrencilere anlatılırken, bu
hafta, tüm resmi ve özel örgün
ve yaygın eğitim kurumlarında,
“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve
Şehitleri Anma” temasıyla öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak
etkinlikler yapılacak.
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
2016-2017 eğitim öğretim yılının
açılmasıyla birlikte İstanbul’da
polis okulların önünde denetimlere başladı. Sabah saatlerinde
Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Narkotik
ekipleri ve ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler okulların
önüne gelerek denetimler yaptı.
Şüpheli görülen kişiler üzerinde
arama yapan ekipler, GBT (Genel
Bilgi Tarama) uygulaması da yaptı. Bu kişiler polis tarafından okul
önünden uzaklaştırıldı. Öğrenci
velileri ise, söz konusu uygulamadan memnun olduklarını ve
öğrencilerin güvenliği açısından
bu tür uygulamaların sürekli yapılması gerektiğini söyledi. Söz
konusu denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca sıklıkla yapılacağı bildirildi. Yapılan uygulamaya polis helikopteri havadan
destek verdi.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Okulların başlamasıyla birlikte
öğrenci servisleri de trafiğe çıktı.
Tatil döneminde servis araçlarının trafikten çekilmesiyle birlikte rahatlayan İstanbul trafiği
bugüne yoğunlukla başladı. 15
Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan
Mehmet köprülerinin yanı sıra
Mecidiyeköy mevkiinde yoğun
olduğu görülen trafik, yer yer
durma noktasına geldi.

Arif Ahmet Denizolgun 8 Eylül
2016’da saat 03:00’te beyin kanaması geçirdi. Acilen Beykoz’da
hastaneye kaldırılan Denizolgun,
tüm müdahalelere rağmen saat
04:00’te vefat etti. Arif Ahmet
Denizolgun’un cenazesi ikindi
namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camisi’nde binlerce insan
tarafından kaldırıldı. Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
Binlerce insanın katıldığı cenazede sokaklar taştı, hocalarına son
kez görevlerini yerine getirmek
isteyen cemaat gözyaşlarını tutamadı.

Arif Ahmet Denizolgun kimdir?
1955 yılında İstanbul’da dünyaya
gelen Ahmet Arif, mimar mesleği
alanında kendini geliştirdi. Mimarlık üzerine bir takım çalışmalar içinde olan Denizolgun, 1998
yıllarında siyasete girdi ve 20.
Dönem Antalya Milletvekili oldu.
O dönemde Ulaştırma Bakanlığı
görevini yapmıştır. Kendi zamanında ulaştırmaya yönelik birçok
yenilik ve dikkat çeken projelerde ismi geçmiştir.
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“TARİHÇİLERİN DUAYENİ” OLARAK ANILAN PROF. DR. HALİL
İNALCIK, 100 YAŞINDA HAYATINI
KAYBETTİ.
Dünyaca ünlü Osmanlı tarihçisi,
Ankara’daki Güven Hastanesi’nde
çoklu organ yetmezliği nedeniyle
tedavi görüyordu.
Hastane
yetkilileri,
İnalcık’ın
25Temmuz 2016’da TSİ 19:30’da
yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Halil İnalcık’ın kızı Günhan İnalcık, hastane önünde gazetecilere
yaptığı açıklamada, babasının vefatının sadece kendileri için değil,
Türkiye için de çok büyük bir kayıp
olduğunu söyledi.
Dünyanın sayılı bilim adamlarından

Prof. Dr. Halil İnalcık, 1916’da İstanbul’da doğdu. 1940’da Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesinden ezun olan İnalcık,
1942’de Türkiye’de sosyo ekonomik tarih yazıcılığının ilk örneklerinden biri olan “Tanzimat ve
Bulgar Meselesi” başlıklı teziyle
doktor oldu. 1943’te de “Viyana’dan ‘Büyük Ricat’e Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı” teziyle doçent unvanını aldı.1947’de
Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçilen İnalcık, 1949’da İngiltere’de
British Museum’da Türkçe yazmalar üzerinde çalıştı ve Osmanlı tarihine ait kayıtları topladı.1950’li yıllardan sonra yayınları ve öğretim
faaliyetleriyle adı dünya tarih çevreleri tarafından yakından izlenen
İnalcık, 1972’de aldığı davet üzerine Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü’nde imtiyazlı profesör olarak
çalışmaya başladı. 1973’te İngiltere’de “The Ottoman Empire: The

Classical Age, 1300-1600 (Osmanlı
İmparatorluğu Klasik Çağ, 13001600)” adlı eserini yayınladı. Eser,
birçok yabancı dile çevrildi, seçkin
dünya üniversitelerinde okutulan
temel eserlerden biri oldu.Yaklaşık
15 yıl çalıştığı Chicago Üniversitesinden 1986’da emekli olan İnalcık,
1990-1992 yılları arasında Harvard
ve Princeton üniversitelerinde misafir profesör olarak dersler verdi.
1993’te Bilkent Üniversitesi Tarih
Bölümü’nü kurdu.
Prof. Dr. İnalcık’a 1991’de Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca
Yüksek Hizmet Madalya ve Diploması, 2002’de Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, 2005’te
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat
Büyük Ödülü, 2008’de TBMM
Onur Ödülü verildi.
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu ile Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi olan İnalcık,
20. yüzyıl sona ererken Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi
(Cambridge International Biographical Center) tarafından dünyada
sosyal bilimler alanında sayılı 2 bin
bilim adamı arasında gösterildi.
Osmanlı tarihi üzerine çok sayıda
eseri bulunan Prof. Dr. Halil İnalcık,
7 dil biliyordu.
HALİL İNALCIK’TAN HAYAT DERSLERİ

Çalışma: Manalı bir hayat için kendinize uzak, büyük bir gaye koyun.
Sonra da onu gerçekleştirmek için
çok çalışın.
Para: Yetecek kadar olsun. Kendinizi servet yığma hırsına kaptırmayın. Ama bir eviniz olmalı.
Aşk: Çalışma uğruna yalnızlığı seçmeyin, hayatınız noksan kalır. Tanrı
bizi çift yaratmış. Kadınsız hayat
yarım hayattır.
Aile: Ben öyle çok çocuklu bir hayat kuramadım, bir kızım oldu.
Ama çocuk sahibi olmak ilim yapmaya engel değildir.

NOBEL TIP ÖDÜLÜ, JAPON HÜCRE BİYOLOĞU YOSHİNORİ OHSUMİ’YE VERİLDİ

2016 Nobel Tıp Ödülü, Japon
hücre biyoloğu Yoshinori Ohsumi’ye verildi.
Yoshinori Ohsumi, hücrelerin
kendilerini arındırmaları ve yenilemeleri üzerine yaptığı araştırmalarla ödüle layık görüldü.
Ohsumi, 8 milyon İsveç Kronu
(yaklaşık 833 bin euro) para ödülünün de sahibi oldu.
Hücrenin kendisini arındıran ve
yenileyen mekanizmasına “otofaji” deniyor.
Nobel Komitesi’nden yapılan
açıklamada, Ohsumi’nin araştırmaları ile “hücresel bileşenleri
ayrıştıran ve geri dönüştüren
temel bir süreç olan otofajinin
altında yatan mekanizmaları keşfedip açığa kavuşturduğu” belirtildi.
Ohsumi bu süreci yöneten genlerin hangileri olduğunu tespit
etmişti.
Ohsumi 2012’de otofajinin çok
popüler olmayan bir konu olduğunu söylemişti.
Japon bilim adamı, “Ben çok
hırslı biri değilim. O yüzden popüler olmasa da yeni araştırma
konuları ararım. Yeni ve kolay bir
konuda araştırma yapmaya başlarsanız yapacak çok şey oluyor”
demişti.
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İS

SES

VE
Süleymaniye Camiinin içinde özgürce uçuyordum. Bazen kubbeye bazen pencerelere doğru kanat çırprp
durdum. Caminin yüzlerce lambası vardı. Dinlenmek için birine kondum.
Namazını kıldıktan sonra birbiriyle tokalaşan iki kişi yaklaştı. Camiyi hayret dolu bakışlarla incelerken konuşmaya başladılar.
O esnada hava kararmaya başladığı için lambalar yandı. Dikkatleri ampullere çekiliverdi. Onlara bakarken
bir tanesi beni farkederek arkadaşına:
“-Kelebeği görüyor musun? dedi.
-Görüyorum görmesine de eskiden olsa acaba oraya konabilir miydi?
-Neden?
-Elektrik olmadığı zamanlar bu şişelerin içine yağ ve fitil koyup tek tek yakıyorlarmış.
-Doğru ya! Zahmetli bir iş. Ama şimdi beni bir düşünce aldı. O kadar ateşin kokusu ve isi insanları rahatsız
etmiyor muymuş?
-Atalarımızın zekası Allah’ın izniyle onu da çözmüş. Ne de olsa buranın Mimarı Sinan...
-Nasıl yani?
-Kubbenin yan taraflarına sis odaları koymuş. Kandillerden yükselen dumanlar küçük deliklerden sızarak
burada toplanıyormuş.
-Vaay! Kimin aklına gelebilirdi ki? Dahiyane bir düşünce.
-Dahası burada yoğunlaşan dumanı mürekkep olarak kullanmışlar.
-Ne, inanmıyorum!
-İnansan da inanmasan da bu bir gerçek. Bu odacıklarda yoğunlaşan sis bir kapta toplanarak yazı işlerinde
değerlendiriliyormuş.Hem daha fazla konuşmayalım. Bu caminin akustik yapısı da bir âlem.
-Sesler de mi saklanıyor yoksa?
-O kadar da değil ama konuşulanlar caminin her köşesinden duyulabiliyor. Denemedim fakat babam anlatırdı. Bir duvarına saat koy, diğerine kulağını daya dinle, derdi. Tabi elektronik saatlerden değil... Duvar ve
kubbelere konan içi boş küpler sayesinde yankılanma sağlanmış.”
İki arkadaş çıkışa doğru yöneldiler. Ben de bir hamle yapıp süzülmeye başladım. İkilinin üstünde bir dolandıktan sonra kubbeye yöneldim.Sis ve mürekkep kısmını pek anlayamadım. Ama demek ki pek gürültü
yapılmamalıymış.
Ben zaten sessiz kanat çırparım. Biliyorum;’Küçük şey yoktur’ derler. Hem ‘Kelebek Etkisi’ diye bir şey de
duymuştum. Tam olarak bilmiyorum. Bir dahaki sefere onu da bana siz anlatırsınız...
Heey beni duyuyor musunuz?
İkrime ÜMİT
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ŞİRİNLERE ŞİİR

MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN ÂMENTÜSÜ
Okur İhlâs, Fâtiha,
İnanırım ALLAh’a,
Erişirken sabaha,
Doludur kalbim iman,
Müslümanım müslüman.
Gökten inen dört KİTAP,
Ederler bize hitap.
İnandım, buldum sevap,
Ederim buna iman
Müslümanım müslüman.
Hakka tapan bir kulum
MUHAMMEDDİR Resûlüm.
Çizilmiş nurlu yolum;
Elimden düşmez KUR’An,
Müslümanım müslüman.
Sözlerime kulak ver;
Allah’tandır HAYIR-ŞER.
KADERE İNANMAK der
Buna Hazreti Kur’an,
Müslümanım müslüman.
Bulmak için selâmet,
Getiririm ŞEHADET.
Farzdır bana ibadet,
Etmişim buna îman,
Müslümanım müslüman.
Ölüp, sonra dirilmek;
AHRET’e iman demek.
Allah’ın kulu MELEK;
Yaratılmıştır nûrdan,
Müslümanım müslüman.
Cemal Oğuz ÖCAL
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SİZDEN GELENLER

S I R D A Ş

PAYLAŞMAK
Paylaşmak…
Belkide hayatın anlamı bu küçücük kelimede gizli.
Paylaşmak…
Bir dilim ekmeği, bir yudum suyu, bir nefes havayı…
Paylaşmak…
Üzüntülerimizi, dertlerimizi, sevinçlerimizi…
Biliriz ki, acılar paylaşıldıkça azalır; mutluluklar paylaşıldıkça artar. Acılarımızın azalması, mutluluklarımızın
artması için paylaşmak hayatı.
Sevgiyi, aşkı paylaşmak. Eğer ki dostumuzu, bir arkadaşımızı, bir öğretmenimizi seviyorsak ona sevdiğimizi
söylemek paylaşmanın diğer adı belki de…
Paylaşmak dünyayı, yeryüzünü; ağaçları, kuşları, buram buram bereket kokan toprağı…
Yolu sevgiden geçen bütün insanlarla aynı sofrayı paylaşmak. Bir dağ başı yalnızlığında rüzgarın elini sıkmak
onlarla, güneşin tebessümünü karşılamak.
Çiçekleri paylaşmak. Yeni açmış bir gülün yaprağındaki masum katreciklere buse kondurmak bütün insanlarla.
Ve duyguları paylaşmak. Duyguların gönüllerde açan çiçekleri olan şiirleri paylaşmak. Şiirlerin beyaz köpüklerinde yıkamak paylaşmaya korktuğumuz bütün günahları. Dostumuzun kalbine gidecek bir yol bulamıyorsak, şiirin basamaklarından gökyüzüne çıkıp güneş ışıklarıyla inmek kalbine.
Sihirli sepetimize bütün yıldızları toplayıp sevdiğimiz insanın saçına takmak.
Yani paylaşmak gökkuşağını.
Paylaşmak yıldızları.
Ve dünyanın bütün çiçeklerini paylaşmak.
Bir avuç gül tohumu serpiyoruz gök yüzüne.
Birazdan gökkuşağında güller açacak.
Dila CEREN
Paylaşmaya hazır mısın?
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GÖZLERİN
Rüyalarımın gerçeği kabullenmesi gibi,
Derin uykularımın en hafif bölünmesidir gözlerin.
Gözlerin ki,
Ufkuna dalıp kaldığım bir yaz akşamı senfonisi.
Ve ben kızıllığınla tutuşan,
Öznel bir sevdanın en gizli öznesi.
Sen ise bu özneyi cümlelerde yaşatan,
Sükûtun en geniş sözcük hazinesi.
Fakat yine de gözlerin,
Bakıp da göremediğim gecenin bizzat kendisi.
Geceyi gece yapan karanlık,
Senin gözlerine sığdırmış semanın yıldız kentini.
Ve gözlerimin gözlerine olan hasreti,
Sabır ehemmiyetinin hayırlara çıkmasında,
Yegâne visalimdir benim.
Şafak vaktinden ziyade,
Yüreğimdeki gece belirler bunun ismini.
Çünkü gözlerin bana ait değil
Çünkü gözlerin senin sahipleneceğin bir şey değil.
Gözlerin dalıp gitmeme sebepse,
Sebebin öncesi, Allah’ın bizzat kendisi.
O da seni sevmemin en güzel vesilesi.
Gerçeğin ölümü kabullenmesi gibi,
Fani yaşayışımın,
Sonsuzluğa uyanışıdır gözlerin.
Hakan AKDENİZ
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EDEBiyat

Ali HAKKOYMAZ ile...

Soru: Edeb nedir? Edeb ile edebiyat munasebetini izah edebilir misiniz?
Cevab: Edeb... sınırları ve sinirleri zorlamamak, hayatı horlamamak, bunca nimeti göre duya, onlara burun kıvırmamak yani sevildiğini bilmek... Peki ya edebiyat? Edepli yaşamayı öğreten bir şeydir diye/bilirim.
Edep gidince mi edebiyat gitti yoksa edebiyatın ne
işe yaradığı unutulunca mı! Okullar neden sevdiremez
bu edebiyatı? Edebiyatın iflas ettiği bir yerde; okul
yoktur, fırıncı yoktur, hizmet yoktur. Edebiyatsızlık üslûbun yani yolun yordam’ın izinin silinmiş hali değilse
nedir?
Soru: İstanbul bir edebiyat müessesesi midir?
Cevab: İstanbul’un kendisi edebiyat... İstanbul şiirlerinin buncalığı nedir? Romanlarda mekanların İstanbulluluğu bir adres tarifi değil midir? Taşların, kuşların, vapur seslerinin, ezanların hayatımıza ra derinden
kazınışı hangi okul sıralarında var! İstanbul müderris
bir şehir...
Gönül ister ki İstanbul tekrar İstanbul olsun. Taşı
toprağı altın denince sadece geçim için gibi geçici şeyler anlaşılmasın. Mezar taşları, eserlerin üstündeki
kitabeler, adım başı Sinan’ın ve öteki Sinanların taşları
santim milim işlemeleri kaç şehadetnâme yani diploma... Evet altın... Sabah çıkın; akşam eve dönünce
kaç ders dinleyip gelmiş gibi olursunuz bu şehirde. Ki
elimizde kalan çok az bir İstanbul olmasına rağmen.
Soru: İstanbul’daki edebiyat mecralari eskiden
nasıldı, şimdi neler yapılıyor?
Cevap: Eski mecralar aynen kalmalıydı. Oralara
sinmiş bir hava var. Bu nevzuhur şeyler çok şeyi savurdu ne yazık ki. Şimdilerde ne o eski hürriyet var
ne de o dingin zamanlar... O İstanbul Türkçesini geri
getirirsek; hasretimiz diner diye düşünüyorum. Şimdi
bir de edebiyattan “korku” var. Edebiyat ışıktır; yarasalar rahatsız olur. Osmanlı sanatı öz evlâdı gibi sevdi
ki sesimizi cihana duyurduk. Şimdi sanat bizim üvey
evlâdımız bile değil. İltifatın olmadığı yerde ne durur
ki sanat dursun. O da gitti. Yetmişli yıllara kadar gele-
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bilen sanat mahfilleri sırra kadem bastı. Sanat ciddî bir
hadise; biz çok resmîleştik. Resmiyet günü kurtarmaktır; ciddiyet bütün zamanlara seslenir.
Soru: Edebiyat ve edebiyatçılar ne durumda?
Cevab: Edebiyat okullarda sevdirilemiyor. Edebiyatın ruhu tefekkür... Tefekkürden rahatsız olanlar çok...
Edebiyatçılardan edebiyatın hakiki yönünü görenler
az diye görüyorum. Edebiyatın ne olduğu bilindiğinde; nefeslerimizin, adımlarımızın adını daha rahat koyabileceğiz.
Neden kalemi, kelâmı temayüz etmişler, okullarda
ders vermez? Nice nitelikli şair ve yazarlarımız evlerinden dışarı pek çıkmaz. Çok kişi o gün yüzü görmemiş
kelimeleriyle {muhassalasıyla} kabre girmekte... Edebiyatçısı terk edilmiş toplumlar da metruk evler gibi
tozlanır, paslanır, vesairelenir.
Soru: Yaşadığınız bir dua hatıranız varsa paylaşabilir misiniz?
Cevab: Oğlum büyük bir kaza geçirmişti. Duanın
elle tutulur bir şey olduğunu o saat anladım. Kıpırdayan dudakların, gözyaşlarının ne anlama geldiğini
öğrendim. Oğlum iyileşti. Maddî ve manevî dualar yan
yana gelince; ne güzellikler gün yüzüne, gül yüzüne çıkıyormuş meğer.
Her yanımız dua yani ihtiyaç hâli... Herkesin anlatacağı dua hatırası vardır ve çok vardır. Dua... harika
bir rahatlayış, derleniş toparlanıştır.
Soru: Şiir sanatı ile insana hizmet nasıl olmalıdır?
Cevab: İnsanın içindeki ve dışındaki ahengi duyurmayı is edinen şiirin selâmını alanlara, aldıranlara
selâm olsun.
Hasılı şiir inceliği çocukluktan başlatılmalı. Kafiyeli
atasözlerinden, mânilerden, çocuk değil ama çocukluk şiirlerinden okumalı, okutmalı... Annelere çok iş
düşüyor. Ninniler az şiir mi!
Soru: Edebiyat ve Bediüzaman deyince neler söylemek istersiniz?
Cevab: Said Nursî unuttuğumuz, attığımız, horladığımız Türkçemizi bize iade etti. Edebiyatın sonsuzluğa
giden yolda bizi nasıl rahatlattığını gösterdi. Ediplerin
edepli olması gerektiğini hatırlattı. Kelimelerin hayatımızdaki yerini yine hayatımızdan örneklerle sabitledi. Bana kalırsa; Risaleler edebiyatı tekrarlamıyor
yani yeni bir edebiyat ortaya koyuyor. Muhakemat’ı
okuyanlar bu mübalağa gibi görünen ifadelerime hak
vereceklerdir. Bediüzaman sadece edebiyatın değil;
dünyanın tıkanan nefesini açtı.
Risaleler, geç kaldıklarımızı, unuttuklarımızı telâfi
hattâ iade eden yepyeni ifâde, duyuş, düşünüş haritası, halitası, harikası...
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İlker KARATAŞ

KÖFTELİ PATLICAN GÜVECİ
MALZEMESİ
1 kilo alacalı soyulmuş patlıcan
400 gram kıyma
1 adet rendelenmiş kuru soğan
5 adet olgun domates halka şeklinde kesilmiş
4-5 tane mürdüm erik
2 çorba kaşığı zeytinyağı
7-8 tane sivri biber
1.5 bardak kaynar su

Yeterince tuz ve karabiber
Öncelikle bir kasede kıymayı 1 çorba kaşığı galeta ununu kuru soğan rendesini tuzu ve karabiberi koyup
güzelce yoğurun daha sonra köfte şekilleri vererek bir kenara koyun güveç kabını biraz yağlayın daha sonra
bir sıra patlıcan bir sıra köfte üzerine domates ve sivri biberi aralara erik parçalarını koyup malzemeler
bitene kadar bu şekilde yerleştirin. Daha sonra 1.5 su bardak suda 1 çorba kaşığı domates salçasını eritin
yeterince tuzu ve karabiberi koyup zeytinyağını da ilave edin. Bu sosu güvecteki malzemelerin her tarafına
gezdirin. Ağzını alimünyum folyoyla varsa kapağını kapatın. Önceden ısıtılmış 200 C derece fırında 1 saat
pişirin. Fırını kapatıp 20 dakika kadar fırında bekletin . Sonra servis yapın.
ISIRGANLI-PEYNİRLİ BÖREK
MALZEMESİ
6 adet hazır baklavalık yufka
2 orta boy soğan
2 demet ayıklanmış yıkanmış ısırgan
1 kâse ufalanmış beyaz peynir
2 çorba kaşığı tereyağı
2 su bardağı ılık tavuk suyu
1 yumurta
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Kuru soğanları ince ince kıyın. Yağda pembeleşene kadar kavurun. Isırganı, peyniri tuz ve karabiberi
ilave edip kavurmaya de vam edin. Soğumaya bırakın. Tepsiyi yağlayın. Baklavalık yufkayı teker teker yayın
içini tavuk suyu ile ıslatın daha sonra yeterince ısırganlı harçtan koyun yuvarlayarak tepsiye yerleştirin.
sırayla diğer yufkaları da aynı işlem yaparak tepsiye yuvarlayın. 1 çorba ka şığı yoğurtla bir yumurtayı çırpıp
üstüne sürün. 175 derece fırında 45-50 dakika pişirip sıcak servis yapın.
ELMALI-ARMUTLU LAHANA SALATASI
MALZEMESİ
1 büyük kase ince kıyılmış beyaz lahana
2 adet kırmızı elma rendesi
1 adet armut rendesi
3 çorba kaşığı nar ekşisi
1 kaşık bal
1 tatlı kaşığı hardal
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım demet kıyılmış dereotu
Yeterince tuz ve karabiber
Öncelikle bir kasede nar ekşisi, bal, hardal, limon suyunu karabiber ve tuzu güzelce koyup güzelce karıştırın diğer tarafta kaseye koyduğunuz, lahanayı, dereotunu, rendelenmiş elma ve armudu koyup karıştırın
üzerine hazırladığınız sosu güzelce her tarafına dökün. Tekrar karıştırın ve servis yapın.
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Kitap Tanıtım

KİTAP

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Kitabın Adı: Görsel Algılama

Yazarı: Ümit Parsıl
Yayınevi: An Yayıncılık
Sayfa: 91
Tür: Sanat
Algı, kolaylıkla duyum
ile karıştırılabilmektedir. Ayrımı belirleyen
temel etken, duyumda
bir yorumlama, anlama
söz konusu olmamasıdır. Bir zihin süreci olan
algılama, duyu organlarına gelen uyarıcıların
yorumlanması ve anlamlı hale getirilmesidir.
Algının en önemli özelliklerinden biri de seçici
oluşudur. Kitapta bilinen
ve sık sık kullanılan algı,
algılama, algılamanın
çeşitliliği, görsel algılamadaki görme, ışık ve
renk ayrı ayrı başlıklar
altında incelenmektedir.
Eser, İlk ve Orta Öğretimde Resim ve Elişi
Dersleri ve Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel
Sa-natlar Fakültelerinde
Temel Sanat Dersleri
öğretmen ve öğrencileri
ile görsellik ve algılama
kavramlarına ilgi duyan tüm ebeveynler ve
kişisel gelişim okurları
içinde temel başvuru
kaynağıdır.
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Kitabın Adı: Aşkçakal
Kalbine İyi Bak
Yazarı: Adem Özbay
Yayınevi: Az Kitap
Sayfa: 160
Tür: Deneme
Bir sabah;
Yüzünü rüzgârın serinliği ile yıka.
Bir çiçeğin kokusunu
sürün,
Yeryüzünün ahengini
al yanı başına,
Kalbini özgür bırak.
Acılarını,
Hüzünlerini,
Yalnızlıklarını,
Pişmanlıklarını…
Ve kalbinin içindeki güzel hatıraların
ellerinden tut. Başka
hiçbir şeyi ama başka
hiçbir şeyi anımsamadan, sadece sevgini ve
aşkın güzelliklerini al
kalbinden. El ele, gönül
gönüle yeni bir hayata
başla onunla.
Hoş ver ne varsa,
geçmişten kalan kötü
anıları,
Kalbine ve kendine
merhametle, sevgiyle,
aşkla dokun.
Gülümse.
Teşekkür et,
Şükret.Aşkçakal.Kalbine iyi bak...

Kitabın Adı: 13 Vakti Kayıp Ruh
Yazarı: Tülin Baturu Ocak
Yayınevi: İkinci Adam Yayınları
Sayfa: 415
Tür: Roman
Lightning Legent, soy
ismimin yok olması kadar, yeni hayatımın bir
Shining olarak kanımın
ölümsüzlüğü ile her şeyin değişeceğini nereden bilebilirdim. Hayatımın sırları ne bir rüya
ne de bir hayaldi.
Ruhu acırcasına onurlu,
gururlu ve soylulukları
ile cennet ve cehennemi
yaşatan, aşkın gücü ile
hayatın acı gerçeklerinin
kötü bir yansımasıydı.
Vazgeçemeyen tutku ile
derin, çıkışı olmayan bir
labirente itilmemi kimse
engelleyemezdi Dibine
kadar nefret ve hiçliğe
doğru gidiyordum.
Güçlü olarak ayakta
durmayı yalnız ve sevgisiz olarak yaşamayı
kendime yaşam olarak
seçmiştim; Gücüm, hızım ve başka bir gezegenin başka bir boyutunda KAYIP bir RUH
olarak…

Kitabın Adı: Elveda Çocukluğum
Yazarı: Erdal Arslan
Yayınevi: Petra Yayınları
Sayfa: 96
Tür: Roman
Elveda Çocukluğum;
15 yaşında liseye henüz başlamış ancak bu
sırada amansız bir hastalığa tutulmuş Halil’in
hayatını psikolojik bir
dille anlatır. Kitap uzun
öykü kısa roman formatında yazılmış olmasına rağmen uzun bir
romandan beklenilen
performansı gösterir.
Her kelimesi düşündürücü, her paragrafı
tekrar tekrar okumaya
değecek edebi üslupla yazılmış olan kitap
okuyucularına hayatın
öteki yüzünü göstererek şükür penceresini
bir daha kapatmamak
üzere açmaları gerektiğini hatırlatır.

sirdergisi.com

FOTOĞRAF

Ekim 2016

Kıymetli okurlarımız.
Fotoğraf hayatın aynısını yansıtmasa da hayatın aynasıdır. Biz de “Aynayı gösteren sır” olmak
istiyoruz.
Aynayı gösteren arkasındaki sırdır. Biz de sizin
eserlerinize ayna olmak isteriz. Çektiğiniz fotoğraflara bu sayfada yer verebiliriz. Çalışmalarınızı
sir@sirdergisi.com adresine gönderebilirsiniz.
Güzel manzaralı günler dileklerimizle...

BAKIŞ- Fatih BEDİR/ İSTANBUL

ÇAY İÇİ’N- Zehra ŞÜKRAN/ TRABZON

UÇUŞ- Neriman BETÜL- HOLLANDA

DOĞUŞ- Ayşegül KÜBRA/ RİZE
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Eren KURŞUN - SPOR UZMANI

ATA SPORLARIMIZDAN CİRİT

Cirit, at üzerinde oynanan spor dallarından biridir. At üzerindeki sporcunun süngü veya mızrağını (ciridini)
rakibe karşı isabetli bir şekilde atmasını, muharebe anında kendisine ve bineğine olan hakimiyetini ve bu yolla
rakibine üstün gelmesini amaç edinen, kuralları olan bir spordur. Genellikle Kars,Ardahan Uşak ve Erzurum’da
oynanır.

Tarihçe
Cirit, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinmektedir. Daha sonraki dönemlerde Anadolu ‘da oynanan ve atlı spor olarak da anılan cirit , başlangıçtan
beri nesilden nesle intikal ederek günümüzde de varlığını devam ettirmektedir. Alparslan döneminde Anadolu ‘da oynanan bu spor dalı, özellikle Doğu ve İç Anadolu’nun farklı yörelerinde daha yaygındır. Anadolu
‘da 11-16. yüzyıllarda bir savaş oyunu olarak oynanan cirit, sonraki dönemlerde özellikle 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ülkesi ve sarayında en büyük gösteri sporuydu. Müsabakalarda yaşanan hayati tehlike
nedeniyle II. Mahmut döneminde bu oyunun oynanması yasaklanmış, daha sonra tekrar bir gösteri oyunu
olarak Anadolu ‘da oynanmaya başlanmıştır. Türkiye ‘de Cirit sporuna günümüzde yoğun ilginin Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan insanlarca gösterildiği gözlemlenmektedir.Bu bölgede yer alan Erzurum İlinde ilk
Atlı Spor İhtisas Kulübü 1957 yılında kurulmuştur. Bu ile bağlı ilçe, belde ve köylerindeki Atlı Spor Kulübü
sayısı toplam 11 dir.
Oyunun özellikleri
Savaşta düşmanı takım halinde alt etmeye, mağlup etmeye yönelik davranışlar ve sonuçta güçlü olanın galibiyeti cirit
müsabakalarının ana temasıdır. Hal böyle iken , hiçbir spor müsabakasında bulunmayan sadece ciritte olan ‘rakibi affetme, bağışlama’ davranışı, ciride farklı bir anlam yüklemektedir.Rakibini bağışlayan sporcuya ve takımına puan kazandırmaktadır. Zayıf düşene el kaldırmamanın, güçsüze vurmak yerine onu bağışlamanın gerekliliğini ifade eden bu davranış,
adeta spor ve erdemin bir arada sergilenişidir. Hasmının önünü kesip, ona ciritle vurma fırsatı varken vurmayan, rakibini
affeden sporcuların bu anlamlı davranışları onların asaletini ortaya koymaktadır.Özellikle Erzurum , Bayburt ,Erzincan
, Sivas , Tokat ve Söğüt yörelerinde Cirit müsabakaları yapılırken insanların bu spora karşı ilgisi yoğundur. Anadolu ‘da
günden güne sayısı artan Cirit (Atlı Spor) Kulüpleri hem kendi aralarında yöresel olarak ve hemde zaman zaman Türkiye
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile yılın her mevsiminde müsabakalar düzenlemektedirler. Federasyon olarak Türkiye’de oynanan cirit oyunları Türkler ‘in ciride verdikleri önemin göstergesidir.
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Soldan Sağa
1) Dünyadaki tüm Müslümanların her nerede bulunurlarsa bulunsunlar namaz kılmak için, kıble olarak döndükleri, Mekke’de bulunan küp şeklindeki ibadethane (Ortadaki
resim). 2) Başkenti Roma olan Avrupa’da bir ülke. – Aynı
zamanda Arap Alfabesinin ilk harfi olan, bir kadın adı. 3) Bir
kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı, üstlence. - Formülü C8H18 olan
doymuş hidrokarbonlara verilen ad. – Gelecek, istikbal. 4)
Bir işletmede kullanılan bina, makine, demirbaş gibi yatırım araçlarının yıllık aşınma ve eskime payı. – Rey. 5) Bir
nota. – Felç. 6) İbtidası (öncesi) ve/ya başlangıcı olmayan
zaman.- Bir binek hayvanı. 7) Büyüme, gelişme, çoğalma. –
Yasaklama. 8) Atmaktan emir. – Şirketlerde bulunan İnsan
Kaynakları departmanının kısaltılmışı. 9) Fatih Sultan Mehmet’in şiirlerinde kullandığı mahlası. – Tantal’ın simgesi.
10) Konut, hane. – İlkel bir su taşıtı. 11) Şairi Mehmet Akif
Ersoy tarafından “Kahraman Ordumuza” ithafıyla yazılan
ve TBMM tarafından 12 Mart 1921’de kabul edilen, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin millî marşı. 12)
Baryum’un simgesi. – Mühendislerin kullandığı bir cetvel.
– Halk dilinde köpek. - Osmanlı İmparatorluğunda padişah
öldüğünde tahta geçecek oğlunun devlet yönetimindeki
etkili gruplarca kabul edilip onaylanması. 13) İlke ile ilgili,
prensip olarak. – Sodyum’un simgesi. – Bir soru eki. 14) Ün,
ad. - Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini
sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plasenta. – Olgunlaşmamış.
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Yukarıdan Aşağıya
1) İslam inancına göre, insanların iki tarafında bulunup,
sevap ve günahlarını yazan meleklerin adı. 2) Atomlara
ayırmak. - Müslümanları bayram veya cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı haber
vermek amacıyla, camilerden okunan dua. 3) Danslı ve özel
giysili gece eğlencesi. - Birine geçici olarak bırakılan ve teslim alınan kişice korunması gereken eşya, kimse vb., inam,
vedia. – Kilometre’nin kısaltılmışı. 4) Bir uzvumuz. - Alman
fizikçi Albert Einstein’ın Özel Görelilik Kuramı ya da İzafiyet teorisi. 5) Vücutta çok az bulunan, tiroit hormonlarının
üretimine katılmasıyla önem kazanan, eksikliğinde tiroit
bezinin büyümesiyle belirgin guatr hastalığına neden olan
mineral. – Para torbası. 6) Akdeniz dolaylarında yaygın, yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. – Bir besin
maddesi. 7) Trabzonspor’un kısaltılmışı. – Toplumun yapıtaşı olan birim. 8) Erkek kişi, insan. – Litre’nin kısaltılmışı. 9)
Bir olumsuzluk takısı. – “Hangi şey” anlamında bir soru. 10)
Alfabemizin son harfi. - Hoş olmayan muamelelerle olan
mücazat veya şiddetli cezalandırma. – Kalın kumaş. 11) Karışık renkli – Modern, çağdaş. 12) Yalan söyleme hastalığı.
– Derece, safha. 13) Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik.
– Bir bireyin genetik yapılanması, irsiyet, soyaçekim.

SAMURAİ SUDOKU
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Sudoku’ya benzer şekilde beş bölüm doldurularak tamamlanır.
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