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Yetişmiş İnsan
		 Gelişmiş Toplum

Pek çok eğitim ve kişisel gelişim kaynaklarında yatırımın en sağlıklısının ve kârlısının insan yetiştirmek olduğu
anlatılır. Peki böyle kazandıran bir sisteme ülkemizde ne kadar ihtimam gösteriliyor, değer veriliyor. Eğitimli nesiller
nasıl yetiştirilir? Onların altyapıları, uzun vade de dönüşümleri nelerdir, ne olmalıdır? Bütün bu suallerin cevapları aslında toplum yapısı ve tarihi ile alakalı durumdur. Öncelikle nitelikli, eğitimli yetişmiş insanlarla örgün bir toplumun
refah düzeyi sosyo ekonomik yapısı da buna denk oranda gelişir.
Ekonomik bağımsızlığını elde etmiş eğitimli, donanımlı ve insancıl ferdlerden müteşekkil bir toplumda kavga,
arbede, cinayet anarşisine rastlanmaz. İnsan olma formasyonunu almış gençler toplumuna daha hakkaniyetli, eşit,
sorumluluk duygusu içerisinde yaklaşır.
Gelecek nesillere vatan sevgisi, bayrak sevgisi birlik beraberlik sevgisi aşılanıp bebeklikten formatlamalıyız. Bu aziz
vatanın yıllarca durumunu oryantalistler tarif etmişler bizlere de onların yazdıklarını okumak kalmış. Ancak artık
bizim ve bizim gibi düşünen insanlarımızın harekete geçip kendi insan programımızı millileştirip dokumuza uygun bir
yazılımla insanımıza adapte ederek Milli Türkiye Gençliği yetiştirirsek dışardan gelecek taarruz, müdahale (Siyonizim
Masonluk vesair sapkın benzeri akımlar) ve girişimlerin önünü keseriz.
Eğitimin temelinde kişilik, şahsiyet, sorumluluk, görev alabilme vicdan ve maneviyat olursa sonrası ki birbirimizin
şahsına fikirlerine, haklarına tecavüz etmeden kardeşçe, paylaşarak yaşamak çok daha kolay olur.
İnanın müsbet ilimlerin (matematik,fizik ,kimya) yanında insanımıza yalan söylememeyi, kul hakkından kaçınmayı en önemlisi Allah korkusunu yerleştirirsek (kişinin vicdanı avukatı değil savcısı olmalı) bu günlerde düştüğümüz
durumlara bir daha düşmeyiz.
Doğru dürüst güvenilir yöneten ve yönetilen kaliteli insanlardan mürekkep bir toplum her sağduyulu ferdin hayalidir.
Rabbim bizlere kaliteli insanlardan örülü bir toplum nasip etsin…
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KURBANIN HİKMETLERİNDEN
Mehmed ALACAGOĞAN

İnsanda saldırganlık, kan akıtma, vurma-kırma,
dövme, işkence etme gibi duygular var. Kur’an insanın bu yönünü veciz üslubu içinde şöyle beyan ediyor:”Ey Habibim, o vakti hatırla ki Rabbin meleklere;’ Ben yeryüzünde (hükümlerimi yerine getirecek)
bir halife (bir insan) yaratacağım’ demişti. Melekler
de ;’Biz Sana hamd ederek tesbih ve noksanlıklardan
tenzih etmekte olduğumuz halde orada fesat çıkaracak ve kan dökecek kimse mi yaratacaksın?’ demişlerdi. Allah; ‘Ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim’
buyurdu. Ayette görüldüğü üzere Allah meleklere
“kan akıtmayacaklar” demiyor, “Ben bilirim siz bilmezsiniz” diyor. Demek ki bu tür duygular hayatın
gerçekleri. Nitekim ilk insanlarla birlikte başlıyor
çekişmeler. Habil ile Kabil’i düşününüz.
İnsandan karşı cinse olan duyguları çekip alınız,
bakınız dünyanın haline: nesiller çoğalmaz, dünya
boşalır. Saldırganlık duygusunu çekip alınız, zorluklarla dolu olan günlük işlerinde birçok sıkıntıya düşer
insan. “Serçe kuşundaki manevra kabiliyeti, atmaca
kuşunun tasallutuyla (musallat olmasıyla) inkişaf
eder (gelişir). Fakat bu saldırganlık fazlası insan için
zararlı. Bu duygular meşru daireye çekilmeli. Karşı
cinse duyulan ilgi evlilik müessesesi ile nasıl meşru
hale getiriliyorsa saldırganlık duygusu da kurban ile
yatıştırılıyor işte kurbanın ehemmiyeti burada ortaya
çıkıyor. Kurban; insandaki kan akıtma, kan dökme,
vurma-kırma, yıkma duygularını dengeleyen bir ibadettir. Yoksa hayvanlara eziyet etmek için gelmemiştir kurban müessesesi. Hele hele yirmi birinci asırda
kurban kesmek daha da önem kazandı. Eskiden insanlardaki bu gerilimi azaltmak için harpler ve düellolar vardı. Günümüzde bunlar azalmıştır. Dolayısıyla saldırganlık duygusundan kaynaklanan gerilim
çekilip alınamıyor. Alınamayınca da bazı bünyeleri
patlama noktasına getiriyor, hastalıklara yol açıyor
ya da aile bireyleri arasındaki ilişkilerin sertleşmesine, geçimsizliklere ve dolayısıyla sosyal patlamalara,
terör, anarşi ve intihara sürüklüyor.
İşte kurban, insandaki bu duyguları ne sıfıra indiriyor ne de patlama derecesinde bırakıyor. Onu insanı
rahatsız etmeyecek bir dengeye götürüyor. Gayesi ki-
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şiyi kandan tiksindirmek olan kurbanı kişinin bizzat
kendisinin kesmesi makbuldür. Ama “kan akıtmaya
benim içim elvermiyor” diyorsunuz. Güzel... Bu kan
akıtma eğiliminin yumuşadığını gösterir. Koyun canı
yakamıyorsan insan canı da yakamazsın. O zaman
siz kesmez başkasına kestirirsiniz. Fakat kesilinceye
kadar da başında duracaksınız. Çünkü bütün mesele
akan kanı görmekte ve ölüm anını yaşamakta düğümlenmiştir.
Bilindiği üzere kurban hadisesi dinimizde Hz İbrahim’in oğlu Hz İsmail’i kurban etme hadisesi ile
başlar. Ve Allah bir koç göndererek İsmail’in yerine
bu koçun kurban edilmesini emreder. Burada bir,
teslimiyet sınavı vardır. Bir de evladın kıymetini bildirme vardır
Bir diğer husus ta koçtan akan kan Hz İsmail’den
akacak kana bedel olmaktadır. Burada yine hindi
tavuk gibi kümes hayvanlarının neden kurban edilemedikleri de ortaya çıkıyor: Çünkü bu hayvanlardan akan kan insandan akacak kanı dengelemiyor.
Sığır bu dengeyi fazlasıyla sağladığından kurban
edilebiliyor. Hz İbrahim’e Koç’un gönderilmesiyle
Hz İsmail’in hayata kavuşması, baba oğul arasın
münasebetlerde yeni bir merhale teşkil etmiştir.
Böylece baba oğul arası ilişkiler sevgi şefkat dostluk
merhamet duygularıyla daha yumuşak daha esnek
bir hal almıştır. Baba oğul arası ilişkiler yani beşeri (insani) ilişkiler... Bu da bizi şu tespiti yapmaya
götürmektedir: kurban kesmek beşeri münasebetlerdeki sertlikleri gidermekte ve insanlar arası
ilişkilerde yumuşaklık esneklik ve elastikiyet getirmektedir. Kurban kanı akıtmak, insan kan akıtmaya
engel olmaktadır. Koçun kurban edilmesi yani kan
akıtılması Hz İsmail’in kurban edilmesine yani kanın akıtılmasına engel olmuştur.
İnsanlar kan görme ihtiyaçlarını eskiden çeşitli
şekillerde gideriyorlardı dedik. Fakat zamanımızda
bunlar daha makul hale getirilerek bu şiddet duygularını tatmin ediliyor. Filmlerdeki şiddet sahnelerini,
Frankensteinları hatırlayınız.

K A PA K

Mesela günümüzde yine boks, Tayland boksu,
boğa güreşleri ve çeşitli kan gölüne dönen karnavalları düşününüz. Çeşitli göz boyayıcı faaliyetlerle,
basınıyla, yayın organlarıyla, ona spor denirse dövüş sporlarının, boksun propagandası yapılıyor. Sonunda belki de o ana kadar birbirini hiç tanımayan
iki insan ringe çıkıyor. Alabildiğine birbirine saldırıyorlar. Ölümler sakatlıklar birbirini kovalıyor.
Niçin? Seyirci kan görecek, gerilimden kurtulacak,
stres atacak, boşalacak. Futbol maçlarında da bir
sürü tedbir alınıyor. Seyirci ile saha arasına çelikten
ağlar geriliyor. Kurt köpekli silahlı polisler cirit atıyor. Burası bir spor sahası mı yoksa harp meydanı
mı? Maç esnasında tahrik olan seyirci bokstaki gibi
fazla kan göremediğinden bu sefer kendisi kan akıtıyor. O zamana kadar görmediği bir başka seyirciye
saldırıyor. Stadyumu yıkıyor. Mesele saldırganlık ve
kan akıtma eğiliminin patlama noktasına gelmesi ve
tatmin yollarının aranmasıdır.
Kurban kesmeyen milletlerin karakteristik sporları durumunda olan diğer spor dallarını da dikkatle incelediğimizde bu sporlarının ateş- kan-ölüm
üzerine bina edilmiş oldukları görülür. Otomobil
yarışları, Rus ruleti gibi...
Kurban kesen milletlerin ise sporları daha yumuşak ve estetik; güreş, at yarışları, cirit oyunları,
atıcılık, yüzme, koşu gibi. Bu spor türleri içinde
en serti olarak bilinen güreş dahil hemen hepsinin
prensipleri itibariyle çok yumuşak ve esnek bir tablo
çizmekte oldukları görülebilir. Mesela bizim medeniyetimizin ürünü olan güreşler bilindiği gibi çayır
üzerinde yapılır. Ot kökleriyle kabarıp süngerleşen
bu yer sathında yapılacak güreş müsabakalarında
düşmekten, yere çarpmaktan doğabilecek kaza ihtimali çok azdır. Güreşlerde yağlanarak daha zararsız
bir mücadele imkanı sağlanır. Ayrıca seyirciler ile
güreşçiler arasında herhangi bir engelin bulunmaması, müsabaka esnasında seyirciler arasındaki
tezahüratın muayyen bir seviyenin üzerine çıkmaması gibi hadiseler de ayrı bir güzellik taşımaktadır.
Kurban kesmeyen milletlerin eğlence tarzları da
kendi içlerinde vurma kırma şeklinde şiddet üzere
oluyor. Kurban kesmeyen milletlerin harplerde düşmanlarına karşı takındıkları tavırlar çok sert olmasına karşılık, kurban kesen milletler harplerde çok
daha mutedil ve ılımlı davranmaktadır. Bunun da
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sebebi; kurban kesmeyen milletlerdeki kan akıtma
birikiminin çok fazla olmasıdır. Bu milletler bu birikimi kanun ve sosyal çevre baskısından dışa vuramıyorlar. Harpler bu birikimi dışa vurmak için bir
imkan oluyor onlar için... Kurban kesen milletler ile
kesmeyen milletlerdeki efendi-köle münasebetleri
de çok farklı olmuş. Bir batılı düşünür; bu farklılık
hakkında, Ortaçağda İslam âlemindeki bir kölenin
bir batılı hürden daha şerefli olduğunu söylüyor. Batıda başta işkence, öldürme, yakma olmak üzere her
türlü eziyet reva görülürken İslam aleminde köleler,
efendilerinin yediğinden yiyor, giydiğinden giyiyor,
hatta bazan efendi ile köle birbirinden ayırt bile edilemiyordu.
Bir de katledilen insanlar karşısında kılı kıpırdamayan hayvanseverler kurban kesilmesini vahşilik
olarak değerlendirirler. Bunu yaparken deri çantalar ve kürkleri ile kebap yerken beyanat vermeyi
kendilerine yakıştırabilirler. “Bayram yapabilmek
için ille de bir can mı yakmak gerekir” derler. Fakat
bir türlü şunu anlayamıyorlar. Kurban kesme hadisesinde koyuna bir eziyet edilmemektedir. Her canlı
gibi koyun da bir gün ölecek. Kurbanda kesilmezse
ertesi gün mezbahaya gidecek v e yine kesilecek. O
zaman onu öyle kesmeli ki etin haricinde insanlara
ek bir fayda sağlasın. Bayramda bu yapılır mı? Bayramda kesilişin sebebi kesimdeki bütünlüğü sağlamaktır. Hadise müesseseleşmez ve herkes gelişigüzel keserse istenen fayda elde edilemez. an akacak.
Kişi akan kanı görecek. Bu kan kişilerin kendi aralarında kan akmasına engel olacak. Ayrıca burada
olaya bayram havası verilerek kan akıtma hadisesi
sertlikten yumuşaklığa doğru seyrettiriliyor. Hem
istenen mesaj veriliyor hem de bayram havasına
büründürmek suretiyle kan akıtma duygusunun
tatmini sert değil yumuşak bir ortamda cereyan
ediyor. Hristiyan Batı, kurban müessesesini bahane
ederek İslam’a saldırırken kendi İcraatlarını nedense unutuyor. Yılbaşı kutlamalarını bir göz önüne
getiriniz. Akla hemen hindi ve çam gelmektedir.
Ve ondan sonra yılbaşı gecelerinde meydana gelen
hadiseleri tahayyül ediniz. İşte bu şekilde cemiyette
dengesizlik sürüp gidiyor.
Ayrıca batıl dinlerde bile kurban kesme olayının
bulunduğunu düşünecek olursak bu olayın insanın
özünde var olduğu anlaşılır.
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HACCIN RUH İKLİMİ
Alparslan TÜRKMEN
Hac; “Saygı duyulan, sevilen büyük ve mühim olan”
a yönelmektir.

Hac; Yeniden doğuştur, zulmeti boğuştur, ibadetlerin ışığıyla varoluştur. Mü’min mü’mine yâr oluştur.

Hac; İmkan sahibi Mü’minin ibadet maksatlı ziyaretleşmesidir.

Hac; Beden ile ruhun birleşmesi ve hürleşmesidir,
zahiri ve batıni yönleriyle bütünleşmedir.

Hac; Kâbe’de tavaftır, Safa-Merve’de sa’y’dir, Arafat’ta
vakfe’dir. Müzdelife’de duruştur, Mina’da hedefe
doğru varıştır, şeytanlara taş atıştır, müminler arasında manevi yarıştır.

Hac; Ruhlara kapılar açmadır, köprüler kurmadır,
nefsin esaretinden kurtulmadır.

Hac; Her ırktan, her renkten, her soydan, her boydan, her cinsten, her dilden, her kültürden, mü’minlerin ayrım yapmadan kardeşlik ve eşitlik inkılâbını
yaşamaları ve yaşatmaları ameliyesidir.

Hac; “Sadefin derûnunda saklanın hakikat incilerini
toplamak”tır.

Hac; “Ben”liği yıkmadır, “Biz”liği öne çıkarma ve
“ikame etme”dir.
Hac; İrade ve Sabır eğitimidir, nefis terbiyesidir.
Hac; Dini duygu, his ve düşüncelerin ihlasına ve samimiyetine ulaşabilmenin doruk noktasına çıkıştır.
Hac; İslami bilinçlenmedir, imanı aksiyondur, irfani
bakıştır, manevi kirlerden arınıştır, gönülleri bütün
safiyetiyle yaradan’a açıştır, şeytandan ve şeytanilerden kaçıştır.
Hac; Ruhi yenilenmedir, dünyalık kaygılardan sıyrılmadır, ahiret yolculuğunu kolaylaştırmadır.
Hac; Teslimiyet-i ve takdir-i ilahiye boyun eğebilmenin anlamının ve idrakinin yaşanmasıdır.
Hac; Müslümanın hayat ekseninin dönüm noktasıdır, maneviyatını geliştirmesinin ve yenileyebilmesinin çok mühim fırsatıdır.

Hac; Sosyolojik soluklanmadır, psikolojik rahatlanmadır.
Hac; Külli bir zikirdir, ibadet eksenli fikirdir, muhabbet yüklü şükürdür.
Hac; Tefekkürdür, tevekküldür, teşekkürdür.
Hac; Hırsı yenmedir, kini terketmedir, öfkeyi yutmadır, “Gâlû Belâ” sözünü tutmadır.
Hac; Rabbin ilahi isim ve sıfatlarıyla bütünleşmedir.
Hac; “Mü’min Kimliği” nin hatırlanmasıdır.
Hac; “Nereden geldik? Nereye gideceğiz? Ne olacağız?” Suallerinin dosdoğru cevaplanabilmesinin
imkanının bulunmasıdır, “Ne oldum?” tuzağına düşülmesinden kurtulunmasıdır.
Hac; “Sıladan önce sılaya kavuşabilme sevicini yaşatır.”

Hac; Kalplerin takvalanmasıdır, metafiziğimizin aydınlanmasıdır.

Hac; “Buyur Allah’ım Buyur” çağrısına koşmadır,
“Buyur, ortağın yoktur senin, buyur” düşüncesiyle
coşmadır. “ Hamd sanadır, nimet senin, mülk senindir, ortağın yoktur senin” niyazıyla taşmadır, engelleri aşmadır.

Hac; Mahşerin hatırlanması ve hatırlatılmasıdır.

Hac; “Hac”tır vesselâm !

Hac; Zahmeti yaşatır, rahmeti kuşatır, sürprizlere
hazırlar, negatifleri bitirir, pozitifleri diriltir.
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Hac; Deruni ve tasavvufi derinlik kazanmadır.
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Yardımlaşma
		
Dayanışma
				
Yakınlaşma
Yavuz Selim PINARBAŞI

Yazımızın başlığını dikkat çekmesi için Hac ve
Kurban yerine Türkçe karşılığını kullanarak vurgu
yapmak istedim. Başlıktan da anlaşılacağı gibi bu
ibadetlerin asıl amacı Müslümanlar hatta insanlar
arasında gelir uçurumunu bir nebze olsun azaltmak
ve refah seviyesini dengelemektir.
“Rabbin için kurban kes” derken Kutsal Kitabımız
kestiğiniz kurbanların dörtte üçünü ihtiyaç sahiplerine vermeyi hedefleyip fakirlerin de hiç değilse
yılda bir kez et ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Aslında tüm ibadetlerin temelinde dünya
nizamı, yaşam kalitesi ve huzurlu bir toplumsal yaşamı amaçlamaktadır. “Dünya ahiretin tarlası” sözü
bu yüzden söylenmiştir. Hayattaki insani ilişkilerimiz ahiretteki karnemizi düzenleyecektir.
Yardımlaşma hiyerarşisi yakınlarımızdan dışa doğru daireyi genişleterek büyütmektedir. Öncelik bize
ihtiyacı olan en yakınlarımız ve her Cuma hutbesinde hoca minberden inerken bir ayet okuyor:
“Şüphesiz Allah size iyilik yapmayı yakın akrabaya

bakmayı emreder kötülüğü ve fenalığı yasaklar O
tutasınız diye öğüt verir.” Başka söze hacet var mı?
Hac da yine yılda bir toplu yapılan farz ibadetlerden birisidir. Burada kasıt Müslümanların dünyanın
farklı coğrafyasından gelen toplulukların birbirleriyle tanışıp kaynaşması sınıf farkı gözetmeksizin,
çünkü o ibadet mahşerin bir provası olup o anı yaşatır. O toplulukta sınıf ayrımı olmaz, herkes sadece
ihramlıdır. Eşitlik ilkesi vurgulanır.
Hayata üryan geldik üryan gidiyoruz; neyin kavgasındayız. Kazancımız, paylaştıklarımız ve iyilik doğruluk, dürüstlüğümüz, adaletimiz. Gerisi bomboş
bir hayal... Şan şöhret, makam, para hepsi dünyada
kalacak, bir kırıntı götüren olmamış.
“Bir kabzeihal olur o gonca tenler
Bilmem neden kibreder edenler”
Rabbim hepimizi haddini bilenlerden eylesin.
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STRESE SON!
Aslında belirli ölçüdeki stres zararlı değil faydalıdır. Yeterli stresin kötü bir yanı yoktur. Devamlı
olarak ondan kaçınmanın yollarını aramamız yersizdir. Gerçekten de, hayatımızda belli ölçüde stres
ve gerilim olmasaydı, hiçbir şey yapamazdık. Bu
tür hoş bir gevşeklik içinde olma fikri çok çekici gelmekle birlikte, belli bir süre sonra çoğumuz,
hareketsizliğin can sıkıcı, hattâ stresli olduğunu
farkederiz. Uygun seviyedeki stres, bir problem
oluşturmaz.
Asıl problem, stres değil, bizim ona gösterdiğimiz tepkilerdir. Strese karşı takınılacak tavırdır,
zihnî bakıştır.

Stres nasıl tanınır?

Tipik stres halindeki bir kişide; sıcak basması,
şakaklarının zonklaması, tahammülsüzlük, sinirlilik,
öfke, sıkıntı, patlayacakmış gibi olma, göz kararması,
nefes daralması, ellerin ayakların soğuması, soğuk
ter boşanması gibi durumlar ortaya çıkar.
Stresin uzun ve sürekli hale gelmesi vücut için
zararlıdır. Böyle kişilerde adalelerde ağrılı kramplar;
boyun, sırt ve omuzlarda ağrılar, kalp hastalıklarına
eğilim gibi sıkıntılar ortaya çıkabilir.

Neler stres yapar?

Stres’in pek çok sebebi vardır. Fizikî uyaranlardan (gürültü, nem, sıcak, soğuk) veya hissî olanlardan (üzüntü, huzursuzluk, iş hayatında başarısızlık,
monoton ve renksiz yaşama vs.) meydana gelebilir.
Bu tür tesirlere karşı kişilerde farklı tepkiler ortaya
çıkar.
ÇEVREYE AİST STRES FAKTÖRLERİ
İş veya ev ortamı
•
Işığın az olması
•
Rahat olmayan eşyalar
•
Elverişsiz işyerleri
•
Uygunsuz ısılar
•
Gürültü, toz ve diğer kirlilikler
Çevredeki insanlar
•
İlgiye muhtaç, anlaşılması güç veya ne yapacağı tahmin edilemeyen kişiler (aile, arkadaşlar, meslekdaşlar, hastalar.)

Strese karşı dayanıklı olmanın yolları

• Stres meydana getiren şeyleri düşünmelidir. Neyin stresli olabileceğini bilmek hazırlıklı olmaya
yardım eder.
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• Sabırlı olmak, hoşgörülü davranmak, alıngan
olmamak, gerekmeyen şeylere sinirlenmemek ve
bunların tatbikini kendine telkin etmek, günlük
iş yoğunluğu arasında dinlenmeyi ihmal etmemek, sigara ve içki kullanmamak.
• İnançlı olmak. Kanaatkârlık, ahirete iman, hesap gününe teslimiyet de, strese karşı dayanıklılık
verir. Sözgelimi, bir yakını vefat ettiğinde “canı
veren alır” demek. Ölümün sadece bir dünya
değiştirme olduğunu düşünmek. Giderilemeyen
haksızlık veya üzücü bir olay karşısında Allah’a
teslim olmak ve ilahi ceza ve adalete sığınmak.
• Abdest almak, namaz kılmak, dua etmek, zikir
de, stresin menfi tesirlerine karşı şemsiye rolü oynar. İbadet, teslimiyet halidir ve insanı rahatlatır.
• Günlük olayları fazla büyütmemek. Nede hayır
olacağını ancak Allah’ın bildiğini akla getirmek.
Bütün bunlara rağmen stres devam ediyorsa şu
tavsiyelere uyulmalıdır:
1 - Kur’an-ı Kerim okumak ve dinlemek. Kur’an’ın
çok yönlü faydalarından biri de huzur vermesi,
anksiyeteyi (endişe, kaygı hali) azaltmasıdır.
2- Tebdil-i mekan (seyahat etmek). Efendimizin
(sav) tavsiyeleridir. Özellikle de sıla-i rahim yapmak.
3- Sohbet. Ehli hal ile birarada bulunmak. Sevdikleriyle söyleşmek. Dinî ve ilmî fikir alışverişinde bulunmak, kâinat kitabını tefekkür etmek.
4- Dünyada kendisinden kötü durumda olanları
düşünmek ve tevekkül etmek, kendi haline rıza
göstermek.
Çağımız insanı stresle birlikte anılmakta, içinde
bulunduğumuz zamana “stres çağı” denilmektedir. Her türlü iç ve dış faktör insana yüklenmekte,
onu zorlamaktadır. Zorlanan insan ise ya birtakım sıkıntı ve ruhî problemler içine girmekte
veya psikosomatik hastalıklara yakalanmaktadır. Bazı insanlar ise stres yağmurundan alkol
ve uyuşturucuya sığınarak veya birtakım sapık
sekt-lere (dinlere) girerek kurtulmaya çalışmaktadırlar.
Halbuki bu çıkmazdan kurtulmanın yolu mevcuttur. Kitapta da görüldüğü gibi, stres meydana
getiren pekçok faktöre karşı, insanların anormal
yollara sapmasına gerek yoktur. Yeter ki sağlıklı
yollar arayalım ve bunları tatbik edelim.
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ETNİKİ ETERYA, PATRİK GREGORYOS’UN MEKTUBU-1
Irkına, vatanına, tarihine ihanet etmiş olan
Efrad ve akvamın hiçbirini unutma TÜRK oğlu!
Unutma!..
Ve affetme.
Süleyman Nazif

Erdoğan ASLIYÜCE
e_asliyuce@yahoo.com

Osmanlı devletine devamlı isyan halinde bulunan Manyotlarla ilgili olay Temmuz 1614 yılına tesadüf eder.
Mora’nın güneyinde Koron körfezinde dağlık
bir sahaya sıkışmış köye “Malina/Maine” ahalisine
de “Maynalılar” denir. Bu Manyotların isyanı Trablus’tan hareket eden donanmanın müdahalesiyle
bastırılmıştır.
Osmanlı Devletinin Rusya ’ya savaş ilan ettiği
1768 yılı sonarında hazırlanan bir Rus donanması
Kronstadt (Baltık denizinde)’tan Manş ve Cebelitârık yoluyla Akdeniz’e girmiş ve daha önceıI. Katerina tarafından Osmanlı idaresine karşı hazırlanan
Mora isyanını körüklemek için harekete geçmişlerdi. Donanmadaki askerin başını Katerina’nın meşhur aşıklarından KONT Alexis ORLOFF ile kardeşi
Theodore ORLOFF ve Amiral Spiridoff kumanda
ediyordu. (Rus donanmasına bir de İngiliz filosu
iltihak etmişti. İstanbul’da bulunan Fransız Sefiri
KONT de SAİNTPRİEST Rus donanmasının hareketini Osmanlı hükümetine haber verdiği halde,
coğrafya bilgisinden bihaber veya kasten, dönme
devşirme olan devlet erkanı hiç bir tedbir almamıştı.
Hatta vak’anuvis VASIF’ın naklettiğine göre:
“Tedbir almak şöyle dursun, Petersburg’dan Moskovlu’nun donanma çıkarabileceğini dahi kabul etmemişlerdir.”
Cihan devleti Osmanlı’nın ne hale geldiğini Sultan 3. Mustafa (1757-1774)
Yıkılup bu cihan sanma ki bizde düzele
Devleti çarh-ı deni virdi kamü mübtezele
Şimdi ebvâv-ı saadetde gezen hep hazele
İşimiz kaldı heman merhamet-i Lem-yezel’e
beytiyle ifade ederken yerden göğe haklı değil
mi? Devşirme yönetici uyurken Mora sahillerine
yanaşan Kont Orloff, Mayna sahillerine 500 Rus
askeri çıkarıp elli bin MANYOT’un isyanına sebep
olduktan sonra eski veziriazamlardan Muhsin-zade
Mehmet Paşa Mora seraskerliğine tayin edilmişti.
Diğer görevliler karadan, Kaptan-ı Derya Mandelzade Hüsâmüddin Paşa kumandasındaki donanma
denizden hücuma geçmişlerdi. Savaş Rusların Rumları bırakıp kaçmalarıyla neticelenmişti. Neticede
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9 Nisan1770 zaferinde 70 bin kişilik MANYOT
Rum Ordusu Tripolice “Trablice” tepelenmiştir.
Mora isyanı bastırılmasına rağmen baştaki tedbirsizlikler denizde de devam etmiştir. Kaptan-ı
Derya gemilerini Adalarda bırakıp dört gemiyle
Anabolu kalesine asker ve mühimmat sevk ederken,
6 Osmanlı gemisi de Rusların hizmetindeki İngilizlerin saldırısına uğramış ve müsademede 5 Osmanlı
gemisi ricat etmesine rağmen Cezayirli Hasan Bey
kahramanca çarpışarak “üç ambarlı” bir Rus gemisini de batırdıktan sonra Anabolu kalesine çekilmişti.
Rus donanması da Cerigo=Çuka adasına iltica mecburiyetinde kalmıştı. Osmanlı filosuna iltihak eden
Cezayirli Hasan Bey düşmanın takibini istemişse de
kaptan-ı derya tarafından kabul edilmemiştir.
Türk-Rus donanmaları Benetse-Monemvasla
burnu civarında ikinci defa karşı karşıya gelmelerine
rağmen rüzgârsızlıktan dolayı kaydadeğer mühim
bir hareket olmamıştır.Osmanlı donanması Sakız
adasına çekilmişse de bu ada ile Karaburun Adası
arasındaki Sakız boğazına sıralanan Koyun adaları bölgesinde üç filodan oluşan Rus donanmasıyla
üçüncü karşılaşmada sahil tahkimatına dayanarak
hilâli bir vaziyet olan Osmanlı-Rus kapışması dört
saat sürmüş ve bu sırada Amiral ELPHİNSTON’un
gemisi Cezayirli Hasan Paşanın kumandasındaki Osmanlı kapudanesine yanaşmış, çok şiddetli
bir güverte harbi olurken müşkül durumda kalan
düşman, Türk kumanda gemisini yakmaya teşebbüs etmişse de iki gemi birden infilâk etmişti. Türk
gemisinden Hasan Bey ve bir kaç zabit ve düşman
gemisinden Spiridoff ’la Theodore ORLOFF denize
atlayarak kurtulmuşlardı. Bu müthiş infilâkta 700
düşman askeri ölmüştür.
1) Ahmaklık ve Çeşme Faciası
Facia, Türk donanmasının üstünlüğüyle nihayet bulan bu muhabere üzerine Riyale (Hümayun
gemisinin) kumandanı Cafer Bey’in yaptığı yanlış
bir hareketin neticesidir. Yangının kendi gemilerine
sirayetinden korkan Cafer Bey filosunu, Cezayirli
Hasan Bey’in itirazlarına rağmen ÇEŞME limanına
iltica ettirmesi, diğer Osmanlı gemilerinin de aynı
limana dolmasına sebep olmuştur.
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Bu durum düşman için kaçırılmaz bir toplu
hedef teşkil etmişti. Bu durumu iyi değerlendiren
düşman amirali Elphinston’un Dugdale isminde
bir İngiliz zabiti kumandasında gece karanlığındaki
“BRÛLOT” “ateş gemisi” sevk ettiği rivayet edilir:
Bu iki gemi düşmanın iltica edeceğini zanneden
bazı kaptanların İstanbul’da yapılacak zafer alayında nasıl teşhir edileceklerinin hayaline daldıkları bir
sırada Türk gemilerine kundak atmış, ÇEŞME limanını tıklım tıklım dolduran Türk gemilerinin hemen
hepsi yangınlar, infilâklar sonucu yanmış, kurtulan
tek gemi de düşmanline geçmiştir. (6/7 Temmuz
1770 Cuma/Cumartesi günü meydana gelmiştir.)
2) Tepedelenli Halet Efendi ve Mora İsyanı
Tepedelenli Ali Paşa Yanya, Delvina ve
Tırhala mutasarrıflarıyla derbentler başbuğluğu gibi
vazifelerde temayüz etmişti.Büyük oğlu MUHTAR
PAŞA Eğriboz ve Karlı-ali mutasarrıfı, ikinci oğlu
VELİ VELİYÜDDİN PAŞA babasının yerine derbentler nazırı ve MORA valisi ve küçük oğlu Salih
PAŞA da Lepanto (İnebahtı) mutasarrıfı idi. Yani
Güney Arnavutluk ’la Yunanistan Tepedelenli ailesinin elinde.
Osmanlı Devletinin dört bir yanında ihanetler, isyanlar birbi rini takip ederken Tepedelenli
de usta bir politikayla idare edilmesi faydalı görülerek idare edilmeğe çalışılmış, bu esnada ortaya
HALET EFENDİ çıkmıştı. Devlet idaresini ihtiraslarıyla, bir kördüğüm gibi bağlamak isteyen bu haris
adam, Tepedelenli’ye düşmandı. Onun için netice
nereye varırsa varsın temizlenmeliydi.
“Ama Tepedelenli, Yanya valisi imiş; dirayet ve şecâat sahibiimiş; kırk senedir Selânik, Yenişehir ve Yanya sancaklarında iki yüzden fazla çiftliğe
ve hesaba gelmez nufûza sahip olmuş; Rus seferinde
ve Fransızların Mısırla taarruzlarında büyük hizmetler eden oğulları varmış; Mora ve havalisinin
çivisi sayılan bu adama bir hal olursa kan gövdeyi
götürür, dost ağlar, düşman gülermiş… Bunların
hepsi doğru, hepsi gerçek, ama Halet Efendiye ne?
Tepedelenli’nin dişi tırnağı Rumeli’ye geçmiş ve nüfuz mıntıkasında düşmana karşı kale gibi gerilmişse Halet Efendinin de dişi tırnağı devletin yakasına
geçmiş değil miydi? [1]
Kadılıkla iş hayatına atılarak uzun müddet mühürdarlıklarda, kethüdâlıklarda, devlet büyüklerinin birinden ötekine yanaşarak pratik hayat
tecrübeleriyle zekâsını iyi bileyen Halet Efendi, İngiliz hayranlığı dolayısıyla Kütahya’ya sürülmüştü.

Her kılığa girerek Kütahya’dan Sultan Mahmut tarafından affedilen rakiplerine acımayıp avuç avuç
serptiği altınlarla yeniçerileri kışkırtıyor, serptiği
altının bir kaç mislini mal müsadere ederek başkalarının sırtından çıkarıyordu.
Bu Halet Efendinin en büyük zararı Eflâk
ve Boğdan beyleriyle olan hukuku sonucu Fenerli Rum beyleriyle dostluk kurması, Mora isyanını
sultan ve devlet nezdinde ehemmiyetsiz göstererek
ÖRT-BAS etmiş olmasıdır.
“Ayrıca Fener Rum beylerinin hocalıklarıyla, kâtipliklerinde bulunmuş olduğu için, onlara
voyvodalıklar ve tercümanlıklar satarak servet yapmış ve rakiplerine karşı yeniçeri ocağını kullanmıştır. Tepedelenli hadisesindeki entrikalarına bir kaç
sebep gösterilir.
1) Ali Paşadan senede bir kese rüşvet isteyip alamayınca ona düşman olması.
2) Yunan İhtilâli’nin hazırlanmasında büyük rol
oynayan Fener Rumlarının tesiri altında kalması.
3) Sultan Mahmut’un Yeniçeri ocağını ilga tasavvuruna maniolmak için devletin başına bir Yanya
galilesi saçmak istemesi.[2] Halet Efendi’nin entrikalarıyla Tepedelenli’nin ortadan kaldırılmış olması
meydanı boş bulan Rumların Mora’yı baştan başa
ateşe vermesine yol açtı. Rumlara göz açtırmayan
bir otoriteyi ortadan kaldırtması, sonra Sakız isyanının çıkması sonucu Halet Efendi de kellesini vermiştir ama işleri arapsaçına döndürdükten sonra...
3) Etniki Eterya (Milli Ortaklık)
Etniki Eterya Cemiyeti 1814 yılında Yanyalı Athanosios Tsakaloph, Nardalı Nikolaos Skuphas ve Patmoslu Karanthos tarafından kuruldu.
Önce çalışmalarını gizli yürüttü. Bir çok yabancıdan
maddi yardım gördü. 1818 yılında İstanbul’u merkez edindi. Çalışma alanını bütün Yunanistan , Adalar ve Karadeniz kıyılarına kadar genişletti.
Etniki Eterya’nın kasası Münih’te, kafası
Petersburg’da, merkezi İstanbul’da gösterilir. Umumi reisliğine babası Türkler’e ihanet edip Ruslar’a
kaçan hain Konstantin’in oğlu ve Rus çarının yaveri
general Alexandre YPSİLANTİ getirilmiştir. O sırada Rus Hariciye nazırı Capod’istria da Rum olduğu
için Eterya’ya yardım etmiştir. İstanbul’da başta Patrik Gregoryos, piskoposlar ve Fenerli Rum beylerinin büyük bir bölümü de Eterya’ya katılmışlardır.
DEVAMI GELECEK SAYIDA...
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TATİLDE “DİN”LENMEK
Emel OBA

“Seyahat ediniz, sıhhat bulunuz.”-Hadis
Bir seferinde bedevinin birisi Peygamberimizin
önüne geçip bindiği devenin yularını tuttuktan sonra:
- Ey Allah’ın Resulü, beni cennete yaklaştıracak
ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana haber verir misiniz, dedi.
Orada bulunanlar:
- Buna ne oluyor, buna ne oluyor, demeye başladılar. Peygamberimiz:
- Ne olacak, ihtiyacı var ki soruyor, dedikten sonra; Bedeviye, şu cevabı verdi:
-“Allah’a ibadet eder, O’na hiçbir şeyi ortak koşmaz, namazı doğru kılar, zekatı verir, yakınlarını
ziyaret edersin.”
Adam uzaklaşınca Peygamberimiz (sav);
-“Emrolunduğu şeyleri yaparsa cennete girer.”
(Müslim, İman, 4) buyurdu.
Tatil yazısına bir sıla-i rahim hadisiyle başlamamın sebebi, tatilin sadece bedenin dinlenmesi
olarak değerlendirilmemesi, ayni zamanda bir sünnet sevabı kazandıracak şekilde “dini” bir vecibeyi
yerine getirmeye vesile olmasını sağlamaktır. Nitekim; sıla-i rahimi öğütleyen hadisler yanında, aksine davranmanın fısk (Hak yoldan ayrılma, Allah’ın
emirlerine itaatsizlik etme) ve fesat alameti sayıldığına dair ayet-i kerime dahi mevcuttur: “O fâsıklar
(fıskı işleyenler) ki, onlar Allah’a yapılan sözleşmeyi
kabul ettikten sonra bozarlar. Allah’ın emrettiği akrabalık bağını koparırlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır.” (Bakara Suresi, 2/26-27.)
Sıla-i rahim, günümüzde şehirlerarası yolculuğu
gerektirmektedir. Bu da tatilin ilk akla gelen eylemi
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olan seyahate çıkmak eylemini de anlamlı, yararlı
ve olumlu kılar. Öyle ki; sıla-i rahmi yerine getiren
ve hala tatil fırsatı olanlar veya sıla-i rahim yapacak
kimsesi olmayanlar için seyahatin de ibadete çevrilmesi mümkün olacaktır. Hele; aşağıdaki hadisle, bu
eylemin cihat ölçüsünde sevap kazandırmasına ne
dersiniz?
“Şüphesiz ki, ümmetimin seyahati, Aziz ve Celil
olan Allah yolunda cihada çıkmaktır.” (Ebû Dâvud,
Cihad, 6.)
Seyahat ile ilgili Kur’an-ı Kerim’den de aktaracağım aşağıdaki ayet de tefekkür ufkumuzu zenginleştirme açısından benzer bir özellik arz etmektedir:
“De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte Allah, bundan sonra
(aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah, her şeye kâdirdir.” (Ankebût Suresi, 29/20.)
Hatta; turizm konusunda İnanç Turizmi denilen bir alan, giderek popüler hale gelmiştir. Malum;
insanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları, her
zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin
dışında, dini inançlarını gerçekleştirmek ve inanç
çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları
turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde
değerlendirilmesi “İnanç Turizmi” olarak tanımlanmaktadır. İnanç Turizmi demişken; çekilişin kendisine ne zaman isabet edeceğini bilemeyen Hacı
adayları kadar, tatilini Seyahat Acentelerinin uygun
ve elverişli kampanya ve dönemlerine denk getirerek herkesin tatilde Umre’ye gitmesi de bir alternatif
olarak dikkate alınabilir.
Bu itibarla; başlıkta da iki hedefi de gerçekleştirmeye yönelik olarak tatili geçirmemiz, yani hem
bedenen dinlenmemiz, hem de ruhen “din”le iştigal
etmemiz dileğiyle. İyi tatiller!
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Neden Hac’da dönülür,
niçin yedi kez tavaf vardır?
Bunun Fatiha ile ilgisi var mı?
Fatiha’nın gizemi

Kabe’de tavaf yapmanın anlamı kısaca şudur “Müslüman hayatında neyi merkeze aldığın neyin etrafında
döndüğün neyin peşinde olduğun çok önemli, bunun
için hayata çok boyutlu 3D ve 360 dereceden bak, sakın sabit kalma ve ilerle”. mesajı vardır ( Detaylı bilgi
için bkz Kabenin Hayat Şifrleri 2. Baskı İstanbul Coşkun Yayıncılık).
Daha önce bir çok TV kanalında neden KABE’nin
Küp olduğunu, hayatla alakasını, islamın prensipleriyle alakasını detaylıca anlattım. Bunu KABE’NİN HAYAT ŞİFRELERİ ve SEMBOLLERİN DİLİ adlı eserimde de belirttim. Ancak çok önemli bir konu daha var.
Kabe’nin etrafında neden 7 kez tavaf var? İşte aşağıda
Fatiha<’nın hiç bilmediğiniz 7 prensibini yazdım. Düşünen ve anlayarak iman edenlere selam olsun...
Hacca gelen Müslümanlar Kabe’nin etrafında neden yedi kez dönerler?
Bu yedi dönüş aslında Fatiha’yı simgeler. Fatiha sadece bize öğretilen bir dua değil aynı zamanda kulun
Allah ile yaptığı bir akit, bir sözleşmedir.
Bu akit İsrail devlet armasında bulunan yedi kollu
şamdan da dahi olsada onlar bunu çoktan unutmuş biz
ise Fatiha’yı yeterince araştırmamışız.
Kabe’nin etrafında birinci (Tavaf)dönüş;
“Elhamdulillali Rabbul Alemin” için dönülür. Bunun anlamı, “Rabbim beni buraya getirdiğin için sana
hamd olsun. Şeytan, insanı nankörleştireceğini sana
vaad etti, ama ben asla sana Nankörlük etmeyeceğim.
Sana her zaman HAMD edeceğim. Bu HAMD namazımın her başlangıcında yapsamda işte, sana Haccımın
başlangıcında da yapıyorum. Sana her zaman HAMD
edeceğime dair söz veririm”
Kabe’nin etrafında ikinci (Tavaf)dönüş;
“Er Rahman Er Rahim” için dönülür. Bunun anlamı “Rabbim, senin Rahman ve Rahim olduğunu, sonsuz ve yüce bir merhamete, bağışlayıcılığa ve lütfa sahip olduğunu, insana bunca nimeti verirken insandan
hiçbir şey beklemediğini biliyorum. Bu cömertlik ve
nimetlerin bağışlanması senin yüceliğindendir.
Ben de söz veririm ki, senin Rahman ve Rahim
olan isminin tecellisine memur kul olarak görev alacağım, insanlara ve yarattığın tüm varlıklara merhametli,
bağışlayıcı ve toleranslı davranacağım. Asla zulm etmeyecek ve asla merhametsiz bir pinti olmayacağım.
Kazandıklarımdan ihtiyaç sahiplerine vereceğim. Cömert ve bağışlayıcı olacağıma söz veririm”

Kabe’nin etrafında üçüncü (Tavaf)dönüş;
“Maliki Yevmiddin”(Hesap Ceza Sahibi Allah’tır);
Bu isim için yapılan tavafla aslında Rabbimize şu söylenir “Rabbim, sen hesap ve ceza gününün sahibisin,
ben yaptıklarımdan dolayı hesaba çekileceğimin de
bilincindeyim. Asla Müslüman oldum diye paçayı kurtardığım yanılgısıyla hareket edip ve rehavete
kapılarak Şeytan’ın buradan yaklaşarak sorumluluk
bilincimden beni uzaklaştırmasına da müsaade etmeyeceğim. Kendi suç ve günahlarımı (şeytanın yoldan
çıktığında –beni sen saptırdın diyerek - sana yaptığı
gibi) başkalarına yükleyerek kendimi temize çıkarmaya asla kalkmayacağım. Senin yüce adını ve imajını
Müslüman olarak bozan hal ve davranışları her nereye gidersem gideyim ülkemde ve başka ülkelerde asla
yapmayacağım.”
Kabe’nin etrafında dördüncü (Tavaf)dönüş;
“İyyake nabudu ve iyyake nestain”( Ey Rabbimiz!
Ancak sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.)
Bu tavafta biz Allah’a namazda verdiğimiz sözü
yineleriz. Bu sözün anlamı şudur; “Rabbim, ben sana
kulluk ederken ve dua ederken asla herhangi bir şeyi,
bir mezarı, bir insanı veya bir nesneyi aracı kılmayacağım. İsteyeceğim şeyi senden direkt ve aracısız
isteyeceğim. Sen ayetlerde belirttiğin gibi bana ‘şah
damarımdan daha yakınsın’ ve seni dualarımda bunu
gözeterek anacağım. Asla duama ve ibadetime şirki
bulaştırmayacağım. Müşrik(Allaha ortak koşan) olmayacağıma söz veririm.”
Kabe’nin etrafında Beşinci (Tavaf)dönüş;
“İhdinasıratel Mustakim”( Bizi doğru yola ilet)
Bu tavafta insan fatiha’da ettiği “Bizi doğru yola
ilet” nidasında kendi payına düşen ifade de ve akitte,
Sırat aslında üzerinde kurallar bulunan yoldur. Hollandacada Straat, ingilizcede Street, Almanca’da Strasse, Latincede Stradadır. Cadde şehirde bulunur, şehir
Medine demek ve islam medenyeti Sıratsız (Kuran
Caddesiz) OLMAZZ.
Rabbim! Ben elimden geldiğince senin yolunda
yürüme ve kendimi de arındırma gayreti içinde olacağım. Bu çaba ve gayretten asla vaz geçmeyeceğim.
Biliyorum ki sen Al’a suresinde belirttiğin gibi ‘arınma
çabasında olanlarla berabersin’. Bu çabayı hep göstereceğime söz veriyorum”
Yazının devamını Kabe’nin Hayat Şifreleri adlı kitabımdan takip ediniz...
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DAĞLARDAKİ DESTAN
Abdurrahman PAMUK

Sakınırken gözünden Mehmed’i ana
O dağlarda yuva kurar, iz arar
Uğrunda ölmeyi bugün vatana
Düğün sayar, bayram sayar, aşk sayar
Ah o dağlar sanki ana kucağı
Tabutuna sarılsın bugün sancağı
Beklese de yâri, hem de ocağı
Düğünü mahşerde elbet var sayar
Bayraktepe, Kuştepe ve Masa Dağı
Yedi düvel çevrede kurmuş tuzağı
Kursa da en lanet bir kahpe ağı
Tarihler yazmayı tek işi sayar
Ne yarla ne şerle avunma günü
Ne gelecek kaygısı, ne anmaz dünü
Kıtalar dolaşsa Mehmed’in ünü
Baş ucunda Fatiha, tek lütuf sayar
Ne matem sesi olsun, ne de gözyaşı
Bir dirinin kalkıyor bugün naaşı
Yirmi mi, yirmi beş mi o kadar yaşı
Gençliği cennette yaşamak sayar
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GÜZEL İNSAN OLMAK İÇİN

İnsanız, Müslümanız, dinimiz için yaşarız,
Vatan, millet, devlet sevgisiyle dolup, taşarız,
İlim, irfan, iman yolunda donanıp koşarız,
Allah rızasından başka derdimiz yoktur bizim.
Şehidlerin sayesinde vatanımız vatandır,
Bütün zalimler, hainler, insanları satandır,
Kul hakkını düşünmeyen haramları yutandır,
Allah rızasından başka derdimiz yoktur bizim.
Savaşçı darbecinin karşısında duranlarız,
“Milli irade” gücüyle meclisi kuranlarız,
Ümmet huzuru için kafamızı yoranlarız,
Allah rızasından başka derdimiz yoktur bizim.
Devlet-millet el ele verip şerre karşı durduk,
“Demokrasi nöbetiyle” hedefleri tutturduk,
Sevinçleri arttırdık, acıları unutturduk,
Allah rızasından başka derdimiz yoktur bizim.
Gaziye şifa diler, şehide dua ederiz,
Hak bildiğimiz yolumuzda, durmadan gideriz,
“Galu Bela”dan verilen sözümüzü güderiz,
Allah rızasından başka derdimiz yoktur bizim.
Sabr-ı Cemil ufkuyla elde bayrak gidenleriz,
Birbirimizi yalnız Allah için sevenleriz,
Can Türkiye’miz lider olsun diyenleriz,
Allah rızasından başka derdimiz yoktur bizim.
Cankul KEMALOĞLU
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Erdoğan’ın Putin ziyareti
neyi simgeliyor?

600 yıllık Osmanlı geleneğinden gelen Türkiye
Cumhuriyeti, 20. yüzyılın başlarında kuruldu. Kurulduğu günden bu yana, daima Doğu ve Batı cephesinin kesişme noktasındaydı. Ne zaman Batıya
yönelse Doğu’nun, ne zaman Doğu’ya yönelse Batı’nın tehdidini kapısında hissetti.
1923 yılında Yeni Türkiye’nin bağımsızlığını belgeleyecek olan Lozan görüşmeleri kesintiye uğradığında, İngiltere’nin baskısı altında kalan Türkiye,
Rusya’ya yakınlaşmıştı. Lozan masasındaki Türkiye
için bu yakınlaşma Avrupa’ya karşı elini güçlendiren
bir unsur, Batı için ise bir tehditti. Fakat İngiltere’nin
başı çektiği Batı, aynı zamanda stratejik öneme sahip Türkiye’nin “elden gitmemesi” gerektiğini düşünüyordu.
1946’da çok partili dönemin hemen sonrasında
Doğu’ya yöneliş, artık Türkiye için oldukça riskliydi.
Doğu’yla dostluk anlaşmalarına yönelen, ticaretini
veya askeri işbirliğini güçlendiren her Türk hükümeti, dış tehditlerle ve en nihayetinde dış destekli
darbelerle karşılık buldu. Soğuk savaş dönemi en
fazla Türkiye’yi etkilemiş, iki kutbun tam ortasında,
hatta kesişme noktasında bulunan Türkiye, müthiş
bir risk altında kalmıştı. Rusya, Batı tehdidi karşısında Boğazları elde etmenin en etkili yol olacağını
düşünmekte ve Türkiye’yi saldırı hattının içine dahil etmekteydi. ABD, muhtemel bir Rusya-Türkiye
yakınlığından dolayı dehşete kapılmıştı ve boğazların hakimiyetini elde etmiş bir Rusya’nın büyük bir
tehlike olacağına inanıyordu. Türkiye’nin NATO’ya
girişi, Soğuk Savaş’ta Türkiye’nin konumunu netleştirirken, iki kutuplu dünyayı daha fazla uçlara ayırmıştı.
20. yüzyıl, dünya savaşlarından çıkmış ülkelerin
kontrolsüz hale geldiği, müthiş bir akıl tutulmasının
yaşandığı, sapkın ideolojilerin etkisiyle şiddet belasının içine gömüldüğü dehşetli bir yüzyıldı. İçinde
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bulunduğumuz yüzyılda, bu dehşeti farklı açılardan
yaşıyoruz belki. Ama dünyada hemen herkes, artık,
kutuplara ayrılmış bir dünya modelinin bizi daha
iyiye götürmeyeceğini çok iyi anlamış durumda.
Bunu kavramış ülkelerden biri de Türkiye. Şu
anda Soğuk Savaş yok; dolayısıyla Türkiye, biri istiyor diye diğerine cephe almak zorunda değil. Çoğu
insan, Türkiye’nin NATO üyeliğini, bir Batı paktının
üyeliği olarak yorumluyor olabilir. Bu doğrudur;
NATO temelde bir Batı paktıdır. Fakat böyle olmak
zorunda değildir. Keza NATO, barışı tesis etmek
amacıyla kurulmuştur. Şu durumda, Doğu’yu da içine alıp bu güzergahta bir istikamet belirlemesi daha
güzel olur. Yıllar önce belirtmiştik: Eğer Rusya da
NATO’nun bir üyesi haline getirilseydi, dünya çok
daha barışçıl bir yer olurdu. Fakat nedense bir kısım
reelpolitik çıkarlar, dünyanın hala iki farklı cephe
olarak kalmasını gerektiriyor. Bu da, daima belaların kapısını açıyor.
Türkiye’ye dönecek olursak, NATO üyeliği elbette önemli bir faktör. Fakat artık bugün, NATO’nun
Türkiye’ye, Türkiye’nin NATO’ya olandan daha fazla
ihtiyaç duyduğu kesin. Şu durumda hiçbir tarafın,
Türkiye’yi “bu tarafa yönel” diyerek zorlayacak bir
durumu yok.
Konuyu Türkiye-Rusya yakınlaşması açısından
değerlendirecek olursak şu önemli gerçekle karşılaşırız: Türkiye, Rusya ile uzun zamandır devam eden
dostluğunu pekiştirirken, NATO’ya ve Batı ittifakına hiçbir zaman sırtını dönmedi. Darbe girişimi
sırasında Türkiye’yi ilk arayan ülke olan Rusya’yla
yakınlaşma kuşkusuz daha da artacak, son görüşmelerin yansıttığı kadarıyla dostluk ilişkileri daha
hızlı pekişecek. Bu yakınlaşma, Türkiye’nin büyük
bir kazancıdır ve Rusya, bundan önce olduğu gibi
bundan sonra da Türkiye’nin müttefiki olacaktır.
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Fakat bunlar olurken Türkiye, aynı zamanda Batı ittifaklarını da güçlü tutmaya
devam edecektir. Çünkü Türkiye, içinde
bulunduğumuz bu yüzyılda, artık kutuplaşmaların değil ittifakların gerçek çözüm
yolu olduğunu anlamış bir ülkedir. Yaşadığımız dehşetli darbe girişimi, çözümlerin
çıkarlarda değil dostluklarda yattığını bir
güçlü şekilde hatırlatmıştır. Kutuplaşmaların zaman zaman kendini hissettirdiği
Türkiye’de, sadece bir gecede böylesine büyük bir birlik havasının oluşması bunun en
önemli delilidir. Türkiye bu birlik ruhunu,
komşularıyla ve müttefikleriyle de devam
ettirecektir. Türkiye’nin müttefikleri, kimi
zaman birbirleriyle uzlaşamayan veya birbirlerini tehdit olarak gören ülkelerden
oluşabilir. Fakat bu, Türkiye’nin bu ülkelerle müstakil dostluğuna hiçbir zaman engel
değildir. Dolayısıyla St. Petersburg’da iki liderin el sıkıştığı o güzel görüntüler, Batı’ya
tavır almış bir Türkiye’nin değil, Doğu ile
de Batı ile de dost olabilen bir Türkiye’nin
portresini çizmiştir.

Rusya ve Türkiye yakınlaşmasının Suriye açısından önemli sonuçlar doğuracak bir atılım olduğunu
da burada ayrıca hatırlatmak gerekmektedir. Rusya
ve Türkiye, geçmişten beri Suriye konusunda farklı
fikirlerde olmalarına rağmen uzlaşmayı başarmış iki
ülkedir. Ancak geçen haftaki görüşmede fikir birliği
olmuş, Suriye ile ilgili olarak iki taraf da “toprak bütünlüğü”nün önemine özellikle vurgu yapmışlardır.
Bu, ortak bir paydadır. Bu payda üzerinden harekete geçilmesi, Suriye konusunda önemli kararların
alınmasına, ortak bir birliktelik kurulmasına imkan
tanıyabilecektir. İşte bu noktada Türkiye’nin NATO
üyeliği büyük bir önem arz etmektedir. Batı ve Doğu
dünyasının köprüsü konumundaki Türkiye, Suriye
konusunda atılacak adımların arabulucusu olabilir.
Ortadoğu’nun değerli ülkelerinin birlik halinde desteği de, bu çözümde önemli rol oynayacaktır.
Dostluk güzeldir. Bir ülkenin diğeriyle dostluğu
üzerine politik krizler yaratmak, reelpolitiğin soğuk
ve sevgisiz dünyasına ait izahlardır.
Dünya siyaseti ve medyası artık bu bakış açısını
bırakmalıdır. Yaşanan acıların çapı artık çok genişlemiş ve büyümüştür.
Bunlara çözüm, devletlerin çıkar öncelikleriyle değil, sevgi birliği ve güçlü ittifaklarla mümkün
olabilir.

17

sirdergisi.com

H O Ş S A DA

Eylül 2016

SIR EVLİYANIN

SIR evliyanın nimet Huda’nın
Şükrü bu hanın Elhamdülillah
Sofraya himmet kârını ümmet
Gönderdi nimet Elhamdülillah
Muhammed erdir Nûrü’l-beşerdir
Sahibi zaferdir Elhamdülillah
Hak tâlibi ol nefsine bul yol
Hak’ta kerem bul Elhamdülillah
Geldi Muhammed olduk biz ümmet
Yeter bu devlet Elhamdülillah
İlahi
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EVLİYADAN SIR SORANA

Evliyâdan sır sorana,
Dokuz türlü nişân gerek.
Evvel kapu şeriattır,
Güneş gibi ayân gerek.

Yedincisi ‘Safiyye’dir,
Halka ivân etmek olmaz.
Andan geçip ulaşmaya,
Cân Hazret’e kurban gerek.

Ayet ile hadis ile,
Anlayana verdim cevap,
Andan öte içeriye,
‘Levvâme’ye seyrân gerek.

Sekizinci budur makam,
“Ayn-el yakîn, Hakk-el yakîn.”
Kim âşıksa bu meydânda,
Gayrullahtan uryân gerek.

Şeriattan tarikattan,
İçerisi sır iledir.
Akl ana ârifdurur,
‘Mülhime’ye vicdân gerek.

Dokuz sıfattan içeru,
Bir sır diyem anlar isen.
İnsân adın bunda koyup,
‘Mahv u gark’ta nihân gerek.

Dördüncüsü “Mutmainne”,
Mansûr bilir bu menzili.
Pîr yüzüne ulaşmaya,
İkrâr eden bir cân gerek.

VEHHAB ÜMMÎ’nin tevhidi,
Hatırına güç gelmesin.
Bu mânâyı fethetmeye,
Sâfî nûrdan insân gerek.

İhtiyarim elde değil.
Lazım geldi söylemesi.
Beşincisi ‘Kâmile’dir,
İyân değil nihân gerek.
Yol erenin tevhidin,
Arif gerek anlamaya.
Akıncısı ’Merdiyye’dir,
Bunda burhân Kur’an gerek.

Vahab Ümmî (1004-1595)
XVI. yüzyıl mutasavvıf şairlerimizdendir. Halveti Tarikatının orta kolunu temsil eden Ahmet Şemsü’d-din Marmaravî’den feyz almıştır. Kendileri de,
mutasavvıf, şair ve yazarlardan Ramazan Armağani
ve Elmalılı Şeyh Eroğlu Yahşi Efendiyi yetiştirmiştir,
aynı zamanda Halvetiliğin çevrede etkin bir dergâh
hâline gelmesinde öncü olmuştur.
Vahab Ümmi’nin oldukça zengin bir divanı vardır. Ahmet Fikrinin rık’a hattı ile 1260 (1844) yılında yazılmış bir nüshası, Elmalı Halk Kütüphanesi
yazma eserler bölümü 7 numarada kayıtlıdır. Mezarı; Elmalı Pınarbaşı’nda sonradan tekrar yapılan ahşap bir türbe içinde eşi ve iki çocuğu ile bir aradadır.
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TA H L İ L
Zekeriya TÜMER

Srebrenitsa soykırımı 21’inci yılında anılıyor. Yakınlarını kaybedenler yıllar geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu söylüyor.
Avrupa’da, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından
en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve
8 binden fazla Boşnak Müslüman’ın katledildiği
Srebrenitsa’daki soykırımın izleri, aradan geçen 21
yıla rağmen hala belirgin. 21 yıl geçmesine rağmen
toplu mezarlardan hala kemikler çıkarılıyor. 2016’da
bulunan insan kemikleri yapılan DNA testlerinden
sonra 127 kişiye ait olduğu belirlendi. Kimlik tespiti
yapılan cenazeler bugün Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 127 kişinin ardından kimliği
belirlenen soykırım kurbanlarının sayısı 6 bin 504’e
yükseldi. Yakınlarının kemiklerinin içinde olduğu
tabutlara sarılan aileler acıyı ilk günkü tazeliğiyle
yeniden yaşadı.
PEKİ SREBRENİTSA’DA NELER YAŞANDI?
“Çocukları Küçük Kurşunla Öldürürler Değil mi
Anne!..”

Fikret Bila bir köşe yazısında şu şekilde bahsetmiştir:
”Sırbistan sınırına 10km uzaklıkta Boşnak şehri Srebrenica’da yaşayan, adını bilmediğim bir çocuk sormuş bu
soruyu annesine. Ardından da, ne yazık ki, 11 Temmuz
1995 tarihinde yapılan katliamda henüz 4 yaşındayken
öldürülmüş.”Bir çocuk tarafından söylenmiş bu söz bu
lanet katliamın acısının boyutunu ortaya çıkarıyor değil
mi? 14 YAŞ ÜSTÜ 8372 BOSNA’LI ERKEK ORMANDA TOPLU OLARAK KATLEDİLDİ Birleşmiş Milletler’in güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa’yı 11 Temmuz
1995’te işgal eden savaş dönemindeki Bosnalı Sırpların
askeri lideri Ratko Mladiç komutasındaki birlikler, BM
bünyesinde görev yapan Hollandalı birliklere sığınan 14
yaş üstü Boşnak erkekleri, götürdükleri ormanlık alanlarda katlederek Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşadığı en büyük soykırımı gerçekleştirmişti. (Son
yılların TÜRK DÜŞMANLIĞI kaynaklı ve ÖÇ ALMA;
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İNTİKAM VE KATLİAM dayanaklı kalkışması esnasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: (1993 – 2000)
Süleyman DEMİREL., Başbakanı ise: (25 Haziran 1993
– 06 Mart 1996) Tansu ÇİLLER’dir. Bütün çağrılara,
bildirim ve yalvarmalara rağmen Süleyman Demirel ve
Tansu Çiller ilgisiz, duyarsız ve kayıtsız kaldılar. Oysa
BM nezdinde veya doğrudan bir müdahale ile bu soykırım def edilebilirdi…) Toplam 8372 Boşnak erkeğin
katledildiği Srebrenitsa’nın acısı aradan 20 yıl geçmesine
rağmen dinmedi
SREBRENİTSA’NIN ACISI ARADAN 20 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN DİNMEDİ
II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı
Srebrenitsa Katliamı, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana
Avrupa’da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı olarak kayıtlara geçti. 11 Temmuz 1995 günü General Ratko Mladic komutasındaki Sırplar Birleşmiş Milletler’in
koruması altındaki kente hiç zorlanmadan girdi. Sırplar,
genç yaşlı demeden Boşnak erkekleri yollarda, dağlarda
vahşice öldürdü. Sırp askerler cesetlerin kimlikleri tespit edilmesin diye cesetleri parçalayarak toplu mezarlara
gömdü. Hayvanların parçaladığı insan vücudundan organlar ormanın her yerine dağılmıştı Bosnalı fotoğrafçı Tarık Samarah Srebrenitsa Katliamı’nda yaşananları
fotoğraflarla tekrar insanlığa hatırlatıyor:“1992-1995
savaşını kuşatma altındaki Saraybosna’da geçirdikten
sonra Bosna’nın doğusuna gittim. Saraybosna’da her gün
masum sivillerin öldürülmesine tanık olsam da, doğu
Bosna dağlarında beni bekleyen görüntülere kesinlikle
hazırlıklı değildim.” Tarık Samarah, katliamın diğer insanlara anlatılması gerektiğinin farkına varır: “Hayvanların parçaladığı insan vücudundan organlar ormanın
her yerine dağılmıştı. O anda sadece gözlemci olmamam
gerektiğini zira böyle bir katliama şahit bir kişinin bilgili
ve sorumlu tanık olması gerektiğini anladım.”

KİŞİSEL GELİŞİM
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Birol VURAL

Topluluk Önünde Konuşmakta Çekinmek Yok…

Topluluk önünde konuşma korkusu çoğu insan
için yükseklik korkusundan daha önce geliyor.
Siz de bu gruba dâhilseniz, İnsanların önünde
konuşmaya çalışırken elleriniz terler, ağzınız kurur,
bacaklarınız ve sesiniz titrer, kalbiniz hızla atar, oradan bir an önce kurtulmaya çalışırsınız.
Kalmak mı kaçmak mı?
Vücudumuz bu tepkileri verirken aklımızdan
geçen şey bir an önce oradan uzaklaşmak yerine bununla savaşmak olmalıdır.
Karşımızda dinleyiciler ve yeterli zaman var, istediğimiz mesajı onlara aktarabiliriz. Peki, neden bu
kadar korkuyoruz? İşte bazıları:
• Karşınızdaki tüm insanlar kötü şekilde sizi yargılayabilir,
• Hata yapıp dikkatinizi dağıtabilir,.
• Kendinizi aptal gibi hissedebilirsiniz,
• Başkaları kadar iyi olmayabilirsiniz,
• Sizden hoşlanmayabilirler,
• Anlatmak istediğinizi anlamayabilirler,
• Küçük düşürülebilirsiniz,
Vb…
Bu durumla nasıl başa çıkabiliriz?
Topluluk içinde konuşurken biraz heyecanlanmak normaldir. Asıl anormal olan insanların karşısına konuşurken heyecanlanmamanızdır. Heyecan
sizi uyanık tutar, dolayısıyla hata yapmanıza engel
olur. Heyecanınızı kontrol edebilirseniz tekdüze bir
sunum yerine insanların can kulağıyla dinleyeceği
bir sunum gerçekleştirebilirsiniz.
Topluluk önünde konuşurken kendine güven nasıl kurulur?
• Dinleyicinizin gücünü kendinizde hisedin
Doğal olarak, dinleyiciler sizin başarılı olmanızı
isterler, sizden yararlanmak için gelmişlerdir ve sizin yanınızdadır. Bu yüzden sizden hoşlanmayacaklarına dair önyargılarınızdan kurtulun.
• Ortak nokta bulun
Karşınızdaki insanlar tesadüfen bir araya gelmiş
bir sürüden ibaret değiller, onlar gerçek insanlar.
Onlarla iletişim kurmak için ortak noktalar bulmaya çalışın. Onlar konuşmasa bile beden diliyle iki

yönlü bir iletişim kurabilirsiniz.
Önemli bir noktaya değindiğinizde insanların
beden diline bakın. Bazıları size katılacak bazılarıysa kesinlikle karşı çıkacaktır. İnsanların beden dillerini harekete geçirebiliyorsanız sizi dinliyorlar ve
hakimiyeti ele geçirmişsiniz demektir.
• Onları uyanık tutun
Sunumunuz sırasında istemediğiniz şeylerden
biri de dinleyicilerinizin uykuya dalmasıdır. Onları
uyanık tutmak için:
• Cevap amacı gütmeyen sorular sorun
• Mümkün olduğunca çok kişiyle 1-2 saniyelik
göz kontağı kurun
• Meraklandırıcı ve ilginç olun
• Sesinizin tonunu iyi kullanın,
Hata yapmak çok normaldir.
Herkes hata yapabilir tıpkı dinleyici gibi. Hata
yaparsanız endişe etmeden hemen düzeltin. Bu,
dinleyicinizi rahatlatacak sizinle daha iyi bağ kuracaklardır.
Mizahi yönünüz kullanın.
Özelikle konu ile ilgili, fıkra, anektotlar bulup
kullanın. Konunuzu espirili bir hale getirmek için
her zaman bir yol bulabilirsiniz. Hatta hiç ilgisiz bile
olabilir. Bununla dinleyicilerinizi şaşırtarak asıl konuya odaklanmasını isteyebilirsiniz.
Hikâyeler anlatın.
Vermek istediğiniz mesajları kendi kişisel deneyimlerinize ve hikâyelere dayanarak aktarın. Bu sizi
sadece bilgi veren bir insan imajından çıkarıp gerçek
bir insan yerine koyar.
Alanınızı ve beden dilinizi iyi kullanın
Sahnede iseniz, tek bir yerde durmaktan kaçının.
Sizin için ayrılan alanın mümkün olduğunca çoğunu kullanmaya çalışın. Hareket edin. Eğer küçük bir
toplantı odasında veya bir masada konuşuyorsanız
beden dilinizin, jest ve mimiklerinizin güçlü olmasına önem verin.
Bolca alıştırma yapın
Mümkünse, ayna karşısında veya yakın arkadaş
ve dostlarınızla, süre tutarak gerçek konuşmalar
yapın. Topluluk önünde konuşmaya alıştıkça, insanlara mesajınızı daha verimli şekilde ulaştırabilecek
hale geleceksiniz.

21

sirdergisi.com

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

Eylül 2016

VELÎLER DELÎLDİR
Haçkalı Baba
Nuri KAHRAMAN

Muhiddin-i Arabi; ’İnsan delildir’ der. Evet herşey
O’na bir değil bin delil… Ama insan en büyük delillerden. Hele bu bir velî ise…
Bir de ‘yol gösteren’ mânası var delîl kelimesinin,
yani mürşid… Bu yönüyle cemiyetin bir pusulası olduğuna şüphe yok evliyanın. Onlar bir muvazene unsuru;
ona göre insanların kendine çeki-düzen verdiği, bir saat
kulesi; herkesin ona bakarak vakti ayarladığı, zamanı
okuduğu…
Haçkalı Baba, Karadeniz insanının tezcanlığının tecellisiyle,deli-dolu bir velî. Bir-iki yıl önce Haçka Yaylası’na çıkıp kabrini ziyaret etmek nasib oldu. Ekteki fotoğraf da, o ziyaretimiz esnasında çekildi. Güzel bir büyük
cami yapılmış. Minarelerinin arasından dolunayı yakalamak nasip oldu. Türbesinin de bulunduğu eski küçük
cami’ de yanında göz kırpıyor.
Her sene Haçkalı Baba Anma Programları yapılıyor.
Bir de adına kurulmuş Dernek var.Aşağıda o Derneğin
sitesi olan www.hackalibaba.org’ dan O’nun kısaca hayatına ve bazı menkıbelerine yer verdik. Teferruatlı malumat web sitesinden edinilebilir:
“Haçkalı Hoca (Rh.A.), son devir Trabzon evliyalarındandır. Hakkında en çok malumat ve menkıbe bulunan tasavvuf ehli meşhur evliyadır. Asıl adı Mustafa
Tarhan’dır. ‘Haçkalı Hoca’ diye meşhur olmuştur. Kuş
Mustafa, Beyaz Hoca, Haçkalı Baba diye de anılmaktadır.
Haçkalı Hoca, Trabzon’un Of ilçesinin Dağönü (eski
ismi Hanlut) köyünde 1864 yılında doğmuştur. Babası
Mollahasanoğulları’ndan İbrahim Efendi’dir. Onun da
babası Hacı Durmuş olarak Haçka’daki mezarındaki
kitabesinde yazılıdır. Haçkalı Baba’nın mezarındaki kitabesinde Durmuş’un babası Buharalı Kutbuzzaman
Mollahasan Efendi olarak geçer. Yrd. Doç. Dr. Hanefi
Bostan’ın incelemelerinde , 1681 tarihindeki Of Avarız
Defterlerinde Hanlut’ta vergi verenler arasında Hasan
Efendi’nin geçmesi Hacı Durmuş’un kimliğini doğrular.
Mekke’den Buhara’ya, Buhara’dan Erzurum’a oradan da
Of ’un Dağönü (Hanlut) Köyüne (bu köy şimdi Hayrat
ilçesine bağlıdır) tebliğ için gelmiştir. Haçkalı Hoca’nın
dedesi Hacı Durmuş’un mezarı şu anda Of ’un Dağönü
köyünün Varhali mahallesinde bulunmaktadır. Haçkalı
Hoca’nın babası İbrahim Efendi, oğlu Mustafa (Haçkalı
Hoca) çok küçük yaşta iken fahri imamlık yapmak için
oğlu ile birlikte Of ’tan ayrılıp Haçka’ya (Düzköy) yerleş-
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mişlerdir. Dağönü köyündeki evinin yeri ve satmış olduğu bir miktar arazi şu anda orada bulunan Mollahasanoğulları’nın elindedir.
Haçkalı Hoca, babası gibi Haçka’da Doğanköy (Muzura) merkez camiinde fahri imam hatipliğe başlamış.
Bu görevi yürüttüğü sırada kendisine bir gece manevi
bir hal ile “kalk” deniliyor. Çünkü ona büyük görev verilecekti, manevi işareti almıştı. Bu işarete göre Çorum
iline gitmek gerekiyordu ve gitmiştir. Orada bulunan zamanın kutbu Çorumlu Hacı Mustafa’nın huzuruna varır.
Dergâhın etrafında yüzlerce derviş bulunan Çorumlu
Murşid-i Kamil ‘Trabzon’dan benim misafirim gelecek,
o gelmeden hiçbirinizi kabul etmeyeceğim’ diyerek yüzlerce insanı bekletip Haçkalı Hoca’yı bizzat gözetleyerek
ziyaretçi kabul etmemiştir. Haçkalı Hoca, huzuruna
vardığında o Murşid-i Kamil “Kuş Mustafa geldin mi?”
diyerek ona Kuş Mustafa ismini vermiştir. Haçkalı Hoca’nın diğer hocası Boztepe’de Evren Dede’nin ayakucunda yatan Akçaabatlı Veli Hakkı Baba’dır. Fakat en fazla
bilgiyi Çorumlu Mustafa Efendi’den almıştır. Ayrıca
Trabzonlu hocalardan da çeşitli dersler almıştır. Gümüşhaneli İsmail Bey de hocalarındandır. Arapça ve Farsça
konuşmaktaydı.
Haçkalı Hoca iki defa evlenmiştir. İlk eşi Emine Hanım, ikinci eşi ise Zehra Hanım’dır. Emine Hanım’dan
Zeliha (Haskız) adını verdiği bir kız çocuğu olmuştur.
Tek evladı Haskız Hanım’dır. Haskız Hanım, Abdullah
Kazancı ile evlenmiş, bu evlilikten Yılmaz Kazancı ve Süleyman Kazancı adlı iki oğlu ve Gülşen, Saadet, Sabahat
(Hafız), Olcay isimlerinde 4 kızı olmuştur. Kızı Haskız
Hanım 1983 yılında, torunu Gülşen Hanım ise 2002 yılında vefat etmiş olup diğer 5 torunu halen hayattadır.
İlk eşi Emine Hanım aslen Tonya’ lıdır. Bu Hanım
genç kızken ciddi bir hastalık geçirmiş, erkek kardeşi
Haçkalı Hoca’ya başvurmuş, ‘Kardeşimi ancak siz iyileştirirsiniz’ diyerek onu Tonya’ya götürmüştür. Hoca Baba
Emine Hanım’ı görünce, ‘Sen yakında Allah’ın izniyle
iyileşeceksin’ demiş, bir süre sonra da hakikaten sağlığına ve efendisine kavuşmuştur.
Haçkalı Hoca 1949 senesinin Ramazan ayında Akçaabat’ın bir köyünde hastalandı. At ile şu anda yattığı
makama Haçka (Düzköy) yaylasına götürdüler. Ramazan ayının dördüncü günü (Cuma günü) şu anda yanında yatan Haskız annemizin (Zeliha Kazancı) kucağında
vefat etmiştir.
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Haçkalı Hoca’nın torunu Yılmaz Kazancı’nın anlattığına göre; ‘Haçkalı Hoca Haçka Yaylası’ndaki evinde
vefat ederken açık olan pencereden içeri küçük bir kuş
girip göğsüne kondu. 3 gün boyunca orada kalan kuş kovulmaya çalışılsa da kaçmadı ve sadece cenaze yıkanırken göğsünden uçtu, yıkama işleminden sonra yine gelip
mübarek göğsü üzerinde bekledi. Cenaze toprağa verilirken de kaçmayan bu kuş sonuçta cenaze ile defnedildi.’ Müridleri o yıllar yaz kış demeden Türbesi’ni de içine
alan küçük bir cami inşa ettiler. Şimdi bu küçük caminin
yanında çok büyük bir cami inşa edilmiştir. Ziyaretgâhı
için Trabzon belediyesi tarafından düzenli olarak otobüs
seferleri düzenlenmektedir.”
*1994’lerde Haçka’ya giden bir polis memuru Haçkalı Hoca’nın evini sormuş. O tarihten 45 sene evvel Hakka
yürüyen Haçkalı’nın evi sorulunca:
-Hayırdır, Haçkalı’yı nerden tanıyorsun? diye sormuşlar.
-Güneydoğu’dan, demiş polis memuru.
-Güneydoğu?
-Evet! Urfa, Mardin, Diyarbakır!
Ne iş yaparsın?
-Polisim.
-Hocayla işin ne?
-Oradaki çatışmalarda kendisinden çok yardım gördüm. Eğer o yardım etmeseydi, beni hastaneye götürmeseydi, Allah bilir ya şimdi çoktan ölmüş olacaktım.
Kendisine teşekküre geldim.
Polis memuru böyle söyleyince, Haçkalı Hoca’nın
akıl sır ermez işlerine az çok âgâh ve âşinâ olan Haçkalılar, cami ve türbesini göstererek:
-Gazan mübarek olsun evladım, Haçkalı Hoca, işine
gücüne akıl sır ermez bir ermişdir. Yıllar evvel Rabbisine
varmıştır. İşte camisi ve türbesi. Git orada ziyaret et. Senin gördüğün onun ruhaniyetidir, demişler.
*Bir tarihte Maçka’nın kuraklıktan kavrulduğu günlerde Haçkalı Hoca’ya;
-Ortalık çok kurudu Hocam. Bir dua etseniz de yağmur yağsa… diye niyaz etmişler.
Haçkalı Hoca bunun üzerine oradaki bir dükkana
girerek külekteki tereyağına elini sürerek:
-Yağ yağ!… Halis yağ, yiyin yağ! Yağdır, yağdır!…
der demez, az sonra, çatır çatır şimşek
çakmaya, gök gürlemeye ve hemen ardından şarıl şarıl yağmaya başlamış.
Sonra, bu sefer de çok yoğun yağmur yağınca Haçkalı Hoca ortalığa bir miktar kuru ceviz ve
fındık saçarak:
-Yağmadur, yağmadur! Alan alsın! Yağmadur! demiş
ve bir müddet sonra yağmur dinmiş.

İÇMEZ ÂNI MÜSLÜMAN,
İÇER ÂNI ABRAS OLAN…
*Mustafa Öner (Fermanoğlu) arkadaşlarıyla yaylaya
gidiyor. Arkadaşının biri Hocaya bal hediye
getiriyor. Niyeti sigara hakkında soru sormak. Dergaha gidiliyor, oturuluyor. “Oraya bıraktığın
nedir?” diye Hoca soruyor;
-Baldır.
-Ooo... Siz bu balı nasıl yapıyorsunuz?
-Bizim petekler vardır. İçerisine arılar konur, senelik
bal yaparız. Senede bir bunları sağarız.
-Nasıl sağarsınız, bunlar adamı vurur?
-Biz bir yama yakarız. Deliğin içine duman üfleriz.
Geri çekilirler, önden balı alırız.
-Sen de sigara çektiğin zaman iman da geri çekilir.
Sohbette niyetinde iken açamıyor bahsi. Hoca bu
agacık sigara için soru sormaya geldi.
-Senin oğlun var mı?
-Var.
-Sen ona harçlık veriyor musun?
-Evet, veriyorum.
-Senin verdiğin paraya kibrit çakıp yaksa ona ne
edersin?
-Niye yakacak, döverim onu. Gitsin birşeyler alsın
onunla.
-Sen onu döverim diyorsun, sen yakmıyor musun?
-Doğrusunuz Hocam. Yakıyorum. İnşallah bırakacağım, der.
*Torunu Hafız (Sabahat) Kolot’un anlattığına göre;
Ölmeden (1949 yılında) bir hafta önce;
-Evlatlarım gideceğim ve beni artık bulamayacaksınız… dediğinde, ona;
-Seni . Akçaabat’a gitsen orada buluruz, başka yere
gitsen yine buluruz…. dediklerinde,
-Uçacağım.. göklere uçacağım…beni artık bulamazsınız…diye cevap vermiş.
*Haçkalıbaba vefatından bir yıl önce kendi kendine
arasıra söylenirmiş;
–Allah Rahmet etsin iyi adamdı Haçkalı Hoca.

*Haçkalıbabanın sigara için söylediği meşhur öğüt
dolu bir şiiri vardır:
TÜTÜN,
YIKTI ALEMI BÜTÜN.
BEVL-İ İBLİSTEN ZUHUR ETTİ DUMAN;
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KURBAN DUALARI
O. NUR

Kurban kesmek dinen zengin sayılan her Müslüman’a vaciptir. Kurbanların bayramın üç gününde
kesilmesi lâzım gelir. Kurban, deve, sığır manda,
koyun ve keçiden kesilir. Devenin beş seneliği, sığır
ve mandanın iki seneliği, koyun ve keçinin bir seneliği veya cüsseli ve gösterişli olmak şartıyla altı aylığı
kurban edilebilir. Tavuk ve horoz gibi hayvanlardan
kurban olmaz

HAYATIN SIRLARI adlı yazısında Hacı ÖZKUL: “HACCa gitmeyi kolaylaştıran yol; Ezan
okunduktan sonra önce ezan duasını oku, arkasından telbiye(Lebbeyk Allahumme lebbeyk lebbeyke
la şerike leke lebbeyk innel’hamde ve’n ni’mete leke
ve’l mülk la şerike lek) getir ve sonra da Rabbena
Âtina ile Rabbenağfirli duasını oku. İnşallah u Teâlâ
Hacca gidesin.(Tecrübe edilmiştir)” der
Kurban kesilirken kıbleye çevrilir. Eziyet etmeden sol yanı üzerine yatırılır ve:
“Allahumme inni veccehtu vechiye lillezî fetara’s-semâvâti ve’l-erda hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikîn duası okunur. ve:
“Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi’l
hamd” diye 3 kere tekbir getirilir. Tekbir bitince:
“Bismillahi Allahü ekber” diyerek bıçağı çeker ve
kurbanı keser kurban kesilince kurban kesen Allah
rızası için iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra:
“Allahümme inne salâti ve nüsükî ve mahyâye ve
memâtî lillahi rabbi’l-âlemîne lâ şerike leh” diye dua
eder. Mevla’mız onun ibadetini inşallah kabul eder.
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ESMA-İ HÜSNA

Rahmet,merhamet,şefkat eden.En iyi şekilde koruyup bağışlayan;rahmet ve merhamet sahibi…bağışlama sahibi.
RAHİM ismi Kur’an-ı kerim’de 220 defa geçmektedir.Şefkate ve merhamete ihtiyacı olmayan hiç bir varlık yoktur.Bu yüzden akıllı veya akılsız,bilinçli yada bilinçsiz hemen her varlıkda rahmet ve merhamet eseri
görülmektedir.Sadece insanlara değil,hayvanlara,bitkilere bile merhamet etmek,eş dost,akraba ve yakınlara
merhametli davranmak gerekir.İnsan veya hayvan,yakın veya uzak herkese merhamet etmek,Yüce Allah’ın
ahlakı ile ahlaklı olmak demektir.Merhametli olmak aynı zamanda merhamet görmek ve onu hak etmek
demektir.Bu açıdan bakıldığında Yüce Allah’ın hiç bir ayrım yapmadan her türlü varlığa gösterdiği geniş ve
engin merhametinin nedeni açıkca anlaşılmaktadır.
EBCED DEĞERİ VE ZİKİR SAATİ:
Yüce Allah’ın “Rahim” isminin ebced değeri ve zikri(258) adettir.Zikir saati Güneş,Günü pazardır.
Özellikleri ve faydaları:
Bu ismin zikrine her namazdan sonra devam eden kimse anlamına uygun olarak ahiret nimetlerine
kavuşur.Dünyada da nasibini alır,maddi-manevi sıkıntılardan kurtulur.Bir çok nimetlere kavuşur.Çevresinde ilgi ve sevgi görürü.Duası dergahı ilahide makbul olur.Bütün kaza ve belalardan,yer gök afetlerinden
korunur.
Öfkeli ve asabi bir kimse okursa öfkesi geçer,sakinleşir.İçinde gam ve keder olan okursa,ferahlık ve huzur
kazanır.Sıkıntılı okursa gönlüne genişlik ve içine ferahlık dolar.Bu mübarek isim,herhangi bir zalimin üzerine okursa,zalim zulmü bırakıp,adaletle hareket etmeye başlar.
Beş vakit namazını kılıp arkasından bu ismi (279) defa okumaya devam eden kimseye Yüce Allah,güzel
ahlak sahibi yapar, bolca rızık verir, bereket ihsan eder.Sıhhat ve afiyet sahibi yapar, aklına gelmedik nimet
ve ihsanlarda bulunur.
Darda ve sıkıntıda olanlarla,çaresiz durumda olanlar“Ya Rahman,Ya Rahim” şeklinde okumaya devam
ederse,sıkıntıları gider,çaresizlikleri ortadan kalkar,çeşitli lutuflara ihsan ve ikramlara kavuşur.
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İBRAHİM A.S MIN TEVHİD MÜCADELESİ
Hamza ALGÜL
İbrahim a.s nesebi şöyledir:
İbrahim a.s babası Tarih, babası Nahur, babası Sarug, Ragu, Falig, Abir, Şalih, Erfahşiz, Sam, Nuh a.s’
ma dayanmaktadır.
Hafız Bin Asakir İbrahim a.s mın tarihini bu şekilde not düşmektedir. Annesinin ismi Ümeyledir. İbrahim a.s Harran da doğdu, babası bu civarda vefat etti. Babil’de Keldani isminde bir şehir. Sahih olan görüş
budur. İbni Abbas r.a İbrahim a.s mın Gavta Dimeşkte bir karyede doğduğunu söyler. Kasyon denilen dağlık
bir mahalde. Sahih olan İbrahim a.s mın Babil de doğduğudur. Lut bin Haran a.s amcasının oğludur, aynı
zamanda kendisine yardımcıdır. İbrahim a.s Sare annemizi kendisine eş edindi Sare annemiz kendisi kısır
idi.
Tarih diğer ismi Azer oğlu İbrahim, eşi Sare, kardeşinin oğlu Lut a.s’ la Keldani den, Kenan illerine göç
ettiler. Harran’a vardıklarında Tarih, Harran da vefat etti, vefat ettiğin de yaşı iki yüz elliydi.
Kenan illeri dediğimiz mahal Beytil Makdis yani Mescidi Aksadır.
Şam ehli yedi tane yıldıza taparlardı. onlar şimal(kuzey) tarafına doğru yönelip yedi yıldıza ibadet ederlerdi. Dimeşkte yedi kapı vardır, bu yedi kapı her bir yıldız için heykel vardır. Aynı şekilde Harran halkıda
yıldızlara ve putlara taparlardı, orada İbrahim a.s dan başka ne kadar topluluk varsa hepsi putlara taparlardı.
İbrahim a.s’ mın eşi ve amcasının oğlundan başka. İbrahim a.s’ mın kendisi tevhid şuurundaydı. Kendisi
bu delaletten beriydi. Allahü Teâlâ Hz.leri kendisine genç yaşta akıl ve tevhid şuuru verdi. İbrahim a.s’ mı
ilerleyen yaşlarda Allahü Teâlâ Hz.leri kendisini Halil dost ittihaz etti edindi.

َولَقَدْ �آتَيْنَا � ْب َرا ِه َمي ُر ْشدَ ُه ِم ْن قَ ْب ُل َو ُكنَّا ِب ِه عَا ِل ِمني
إ

“And olsun ki biz İbrahim’e peygamberlikten önce rüşd akıl olgunluğu verdik. Elbette biz onu biliyorduk.” (Enbiya 51)
İbrahim a.s kavmine :

ِ َّ ُون
ِ َّ ُون
ون لَ ُ ْك
ِ ون ِم ْن د
ِ ون ِم ْن د
َ َّ َو� ْب َرا ِه َمي � ْذ قَا َل ِل َق ْو ِم ِه ا ْع ُبدُ وا
َ الل أ�و َثنً و َ ْتلُ ُق
َ ُون �ن َّ َما تَ ْع ُبد
َ الل َوات َّ ُقو ُه َذ ِل ُ ْك خ ْ ٌَي لَ ُ ْك � ْن ُك ْن ُت تَ ْعلَم
َ الل َل ي َ ْم ِل ُك
َ ُون �فْ ًك � َّن َّ ِال َين تَ ْع ُبد
ِ ِ ُْ ْ َ َ إ إ
ُ َ َ ِ إ ْ ُ َإ
ْ
ْ
َ
ْالل الْ َخل َق
ِ َّ َإرِزْ قًا فَابْ َت إ ُغوا ِع ْند
َّ
َ
َ
َ
ِ
ُ
ِ
َّ
ّ
ُ َّ ُون َو� ْن تُكذبُوا فَقَدْ كذ َب أ� َم ٌم م ْن قَ ْبلك َو َما عَل َّالر ُسولِ �ل ال َبلغ ال ُمب ُِني أ� َول ْم يَ َر ْوا ك ْي َف يُ ْبدئ
َ الل ّالرِزْ َق َوا ْع ُبدُ و ُه َو ْاشك ُروا ُل �ل ْيه تُ ْر َج ُع
إ
إ
ِ َّ ُ َّث يُ ِعيدُ ُه � َّن َذ ِ َل عَ َل
ّ ِ ُ الل عَ َل
ش ٍء قَ ِد ٌير يُ َع ِّذ ُب َم ْن ي َشَ ا ُء َويَ ْر َح ُم َم ْن
ُ َّ الل ي َِسريٌ ُق ْل ِسريُوا ِف ْ َأال ْر ِض فَان ُْظ ُروا إ َك ْي َف بَدَ أ� الْ َخلْ َق ُ َّث
َ َّ الل يُن ْ ِش ُئ الن َّشْ �أ َة ْالآ ِخ َر َة � َّن
َْ ك
إ
إ
ِ َّ ُون
ِ َّ الل ِم ْن َو ِ ٍ ّل َو َل ن َِص ٍري َو َّ ِال َين َكف َُروا ِب� آ َي ِت
الل َو ِل َقائِ ِه أ�ولَ ِئ َك ي َ ِئ ُسوا ِم ْن َر ْح َِت َو أ�ولَ ِئ َك
ِ الس َما ِء َو َما لَ ُ ْك ِم ْن د
َ ي َشَ ا ُء َو�لَ ْي ِه تُ ْقلَ ُب
َّ ون َو َما أ�ن ُ ْْت ِب ُم ْعجِ ِز َين ِف ْ َأال ْر ِض َو َل ِف
ِ َّ ُون
الل أ� ْو َثنً َم َو َّد َة بَيْ ِن ُ ْك ِف
ِ ون َوقَا َل �ن َّ َما َّات َْذ ُ ْت ِم ْن د
ُ َّ لَه ُْم عَ َذ إابٌ أ� ِل ٌمي فَ َما َك َن َج َو َاب قَ ْو ِم ِه � َّل أ� ْن قَالُوا ا ْق ُتلُو ُه أ� ْو َح ّ ِر ُقو ُه فَ�أ ْنَا ُه
َ ُالل ِم َن النَّارِ � َّن ِف َذ ِ َل َلآ َي ٍت ِل َق ْو ٍم يُؤْ ِمن
إ
إ
إ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ٌ ص َين فَ� آ َم َن ُل ل
وط َوقَا َل � ِ ّن ُمهَاجِ ٌر � َل َر ِ ّب �ن َّ ُه ه َُو ال َع ِز ُيز ال َح ِك ُمي َو َو َه ْبنَا
ِ ِ َالْ َح َيا ِة ادلُّ نْ َيا ُ َّث ي َ ْو َم الْ ِقيَا َم ِة يَ ْك ُف ُر ب َ ْعضُ ُ ْك ِب َب ْع ٍض َويَلْ َع ُن ب َ ْعضُ ُ ْك ب َ ْعضً ا َو َم�أ َو ُ ُاك النَّ ُار َو َما ل ْك ِم ْن ن
إ
ِْ إ
إ
الصا ِل ِح َني
َ َوب َو َج َعلْنَا ِف ُذ ّ ِري َّ ِت ِه النُّ ُب َّو َة َوالكت
َ َ ُل � ْس ََاق َوي َ ْع ُق
َّ اب َو�آتَيْنَا ُه أ� ْج َر ُه ِف ادلُّ نْ َيا َو�ن َّ ُه ِف ْالآ ِخ َر ِة لَ ِم َن
إ
إ

“Allaha ibadet ediniz putlara tapmaktan sakının! Eğer biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Sizler
ancak taşlara tapıyorsunuz. Bu ilahımızdır diyerek Allah’a iftira atıyorsunuz. Muhakkak ki Allahtan başkasına ibadet etmekte tapmış olduğunuz şeyle size ne bir rızık verir nede Allah indinden bir rızık getirebilir.
Allah’a ibadet edin, ona şükür edin, ona döndürüleceksiniz. Şayet bu sözlerimi yalanlarsanız, elbette sizden
önceki ümmetlerde yalanlamıştı bana apaçık şekilde tebliğ etmek vardır. Görmez misiniz ki Allah insanı
nasıl yaratıyor sonra onları tekrar iade edecek diriltecek. Bu(diriltmek) Allahü Teâlâ Hz.lerine çok kolaydır.
Onlara de ki; Yeryüzünde yürüyün! Allahü Teâlâ Hz.lerinin yarattıklarının sonlarına bakın, sonra Allahü
Teâlâ Hz.leri o toplulukları başka bir inşa, yaratma ile diriltecek. Allahü Teâlâ her şeye kadirdir. Allah dilediğine azab eder, dilediğine rahmet eder. O Allahü Teâlâ Hz.lerine döneceksiniz.
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O Allahü Teâlâ Hz.lerini siz yerdekiler ve göktekiler asla aciz bırakamazlar. Allahü Teâlâ Hz.lerinden
başkada veli ve yardımcı yoktur. Allahü Teâlâ Hz.lerini, ayetlerini, ona kavuşmayı (kıyamet gününü) inkar
edenler, işte onlar Allahü Teâlâ Hz.lerinden ümidini kesmiş kimselerdir. Onlar için apaçık azab vardır.”
Bu konuşmalara rağmen onların cevabı:
“İbrahim’i öldürünüz yada yakınız! Demekten başka bir şey olmadı.”
“Allahü Teâlâ Hz.leri İbrahim a.s’ mı ateşten kurtardı. İşte bunda(kurtarmada)inanan kavim için deliller,
ibretler vardır.
Ancak sizler ve Allahtan başka edinmiş olduğunuz putlarınız, aranızda bir muhabbet ve sevgi edinmekten başka bir şey değildir, sonra kıyamet gününde bazınız bazınızı yalanlayacak, bazınız bazınıza lanet
edecek, sizin varacağınız yer cehennemdir. Sizin için yardımcı da yoktur.
Lut a.s ona iman etti. İbrahim a.s “Ben rabbime hicret ediyorum” dedi.
Biz o İbrahim’e İshak’ı Yakub’u hibe ettik. Onun zürriyetine nübüvvet, kitab verdik ona(İbrahim’e) dünyada ecir, (verilir) ahirette de Salihlerdendir. (Ankebut 16/27)
İbrahim a.s’ mın babasıyla mücadelesini Allahü Teâlâ hz.leri aşağıdaki ayetlerde bize anlatmaktadır.
İbrahim a.s ilk önce babasını davet etti. Babası putperestti. Kişinin babası nasihate Allaha davet edilmeye
en layık olandır.

ص َو َل يُغ ِْن َع ْن َك شَ يْئًا
ُ ِ ون َو ْاذ ُك ْر ِف ْال ِكتَ ِاب � ْب َرا ِه َمي �ن َّ ُه َك َن ِص ِّديقًا ن َ ِبيًّا � ْذ قَا َل ِ َألبِي ِه َي أ�ب َ ِت ِل َم تَ ْع ُبدُ َما َل ي َْس َم ُع َو َل يُ ْب
َ �نَّ َن ُْن نَ ِر ُث ْ َأال ْر َض َو َم ْن عَلَيْ َا َو�لَ ْينَا يُ ْر َج ُع
ِص ًاطا َإس ِو ًّي َي إ أ�ب َ ِت َل تَ ْع ُب ِد ال�شَّ ْي َ إط َان � َّن ال�شَّ ْي َط َان َك َن ِل َّلر ْح َِن ع َِصيًّا َي أ�ب َ ِت � ِ ّن أ�خ َُاف أ� ْن ي َ َم َّس َك عَ َذابٌ م َن
َِ َإَي أ�ب َ ِت � ِ ّن قَدْ َج َاء ِن ِم َن الْ ِع ْ ِل َما إ ل َ ْم يَ�أ ِت َك فَات َّ ِب ْع ِن أ� ْه ِدك
إ
إ
إ
ون ِلل�شَّ ْي َط ِان َو ِليًّا قَا َل أ� َرا ِغ ٌب أ�ن َْت ع َْن � آ ِله َِت َي � ْب َرا ِه ُمي ل َ ِ ْئ لَ ْم تَنْتَ ِه َ َأل ْر ُ َجنَّ َك َو ْاه ُْر ِن َم ِل ًّيا قَا َل َس َل ٌم عَلَ ْي َك َس�أ ْ�س َت ْغ ِف ُر َ َل َر ِ ّب �ن َّ ُه َك َن ِب َح ِفيًّا َو أ�ع َْتِلُ ُ ْك َو َما
َ َّالر ْح َِن فَتَ ُك
إ
إ
ِ َّ ُون
ون بِدُ عَا ِء َر ِ ّب شَ ِقيًّا
ِ ُون ِم ْن د
َ الل َو أ� ْدعُو َر ِ ّب ع ََس أ� َّل أ� ُك
َ تَدْ ع
“İbrahim’i hatırla o Sıddıklardan nebilerdendi.
İbrahim babasına:
“Ey babacığım niçin işitmeyen, görmeyen, senden hiçbir şeyi def edemeyecek olan şeye taparsın.
Ey babacığım muhakkak ki bana, Allah tarafından sana gelmeyen bir ilim geldi. Bana tabi ol seni dosdoğru yola ulaştırayım.
Ey babacığım şeytana tapma muhakkak ki şeytan Rahmana karşı asidir.
Ey babacığım ben sana rahman tarafından gelecek olan bir azabtan, şeytanın senin dostun olmasında
korkarım.”
İbrahim a.s mın babası Azer:
“Ey İbrahim benim ilahlarıma tapacak mısın? Eğer bu işine son vermezsen seni taşlarım, beni bırak!”
İbrahim a.s:
“Senin için rabbime istiğfar edeceğim, muhakkak ki o gizli olanı bilir. Allahtan başkasına çağırdıklarınızdan kaçınız! Rabbime yöneliniz, Allahü Teâlâ Hz.leri benim size davet ettiğim bu şeyde (tebliğ vazifesinde)
Allah beni zarara uğratmaz.” (Meryem 41/48)
Yukarıda zikr olunan ayeti kerimelerde İbrahim a.s ile babasının arasında gecen mücadeleler anlatılmaktadır. İbrahim a.s babasını sonra derece yumuşaklıkla Allah’a davet etti. “Sana menfaat vermeyen işitmeyen
şeylere ibadet edecek misin?” diye babasına sordu. Bundan sonra Allahü Teâlâ Hz.lerinin kendisine hidayet
yolu gösterdiğini anlatmaktadır.
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Recep KARA

Çelik yürekli yiğitler
Çelik yürekli yiğitler demir yığınlarını paçavraya
döndürdü…
Öldüğünü düşündüğümüz ve hayıflandığımız “ÇANAKKALE RUHU” meğer derunumuzda yaşıyormuş
da biz farkında değilmişiz. Farkına vardık. Artık sokaklarda, otobüslerde ve metrobüslerde daha farklı bakıyoruz birbirimize…
Sokaklar kahraman doldu, meydanlar buna şahit
oldu...
Karnında bebeği askeri araca meydan okuyan abladan Hüseyni duruşu öğrendik, tankın önüne yatan abiden vatan sevgisinin ne demek olduğunu, yaralı bacımız
“ artık bu bayrakta benim de kanım var ne mutlu bana
diyerek” bize bayrak sevgisini öğretti. 4 evladım daha var
bu vatan için onlar ve hatta bende ölmeye hazırım diyen
amca gözlerimizi yaşarttı. Şehit Ömer Halisdemir kıyamın ne demek olduğunu öğretti ve karanlık yarınları
vurdu alnının ortasından …(ona ve tüm şehitlere fatiha)
Ayrıca koca yürekli bir şairin kehaneti gerçekleşti
“Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim
iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.(M. Akif Ersoy)”
Garbın, şarkın tüm Anadolu’nun afakını saran çelik
zırhlı duvarı anaların duası, babaların mücadelesi, gençlerin Tek-Bir’i deldi… Tüm dünya vatan sevgisi nedir bu
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milletten bir kez daha öğrendi.
Ve bir ayetin sıcaklığı sardı yüreğimizi “Gevşeklik
göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız,
üstün gelecek olan sizsiniz.”(Âl-i İmran, 3/139)”
16 Temmuz sabahı üzülmemiz gerektiğini öğrendik.
Şimdi gevşeklik göstermeme zamanı… O zaman hâkimiyetimizin muştusu saracak aydınlık yarınları…
Ve şiirimiz hissedenlere hediyemizdir:
Gidiyorum oğlum
Namlusundan salyalar akıtan canavarlara,
Timsahları şaşırtan gözyaşlarına inat;
Senin sevgin vatan sevgisi Ve hürriyet aşkına
Gidiyorum meydanlara...
İmanımız kalkan,
Tekbirimiz mermi,
Hangi tank devirir
Hangi bomba yıldırır ki bizi.
Gidiyorum oğlum!
Namlusundan salyalar akıtan canavarlara,
Timsahları şaşırtan gözyaşlarına inat …
Senin sevgin, vatan sevgisi,
Ve hürriyet aşkına
Gidiyorum meydanlara...
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Sabit OSMANOĞLU
Ekonomist

VERGİDEN KAÇIN AMA KAÇIRMA

Zenginlerin vergi kanunlarındaki boşluklardan
yararlanarak, daha çok vergi vermekten kaçındıklarına dair yaygın bir inanış vardır. Ne zaman vergi
kanunları değişse, vergi hukukçuları ile hükümet
arasında değişmez bir düello meydana gelir ve vergi
hukukçuları eski kanunlar geçersiz olur-olmaz yeni
kanunlarda boşluklar aramaya başlarlar. Kamu politikası açısından, vergi kanunlarındaki boşlukların
yapısını anlamak iki nedenden dolayı zorunludur.
Birincisi; yeni vergi kanununun toplam etkisi, verginin genel tasarımı kadar özel hükümlerine bağlıdır. Yürürlüğe konması halinde, eğer yüksek vergi
oranlarına karşı boşluklardan yararlanma yöntemleri sağlıyorsa, artan oranlı yeni bir vergi tarifesinin
etkisi az bir farklılığa yol açacaktır. İkincisi; anılan
özel hükümlerin neden olduğu yatırım ve tasarruf
modellerindeki çarpıtmalar, tekdüze sermaye vergilendirmesinin neden olduğu yatırım ve tasarruflardaki çarpıtmalardan daha kayda değerdir.
Konu olarak; vergiden kaçınma, vergi kaçırmanın tamamen zıddıdır. Vergi kaçırma, yasa dışıdır;
vergiden kaçınma ise kişinin vergi yükümlülüklerini azaltmak için vergi kanununun hükümlerinden
tam olarak yararlanmayı gerektirir. Vergi kaçırma,
kişinin gelirinin tamamını bildirmemeyi ihtiva eder.
Vergiden kaçınma ise, vergi kanunlarıyla uyum
içinde kalmayı ihtiva eder ama kişilerin gelirin
değişik biçimlerini farklı biçimde vergilendirmeyi
ayırt etmektir. Kişiyi vergiden ‘kaçmaya’ -veya vergi
yükümlülüklerini azaltmaya- izin veren vergi kanunlarındaki hükümlere boşluklar denilmektedir.
Ama; çoğunlukla, bir boşluğu neyin oluşturduğu
konusunda anlaşmazlıklar meydana gelmektedir.
Örneğin; petrol endüstrisinin genişlemesini teşvik
eden bir hüküm düşünün. Eleştirmenler, özellikle
bu hükmü yersiz bulan bazı özel çıkar gruplarının
etkisi ile hükmü bir ‘boşluk’ olarak yaftalayacaktır,
çünkü bu hüküm petrol endüstrisindeki yatırımcıların vergilerini düşürmeye yöneliktir. Diğer taraftan; bazıları da bu teşviğin bir vergi harcaması
olarak taraftarı olabilmektedir ki, hükümetin kasıtlı
bir kararının yansıması olarak bu hayati endüstrinin
teşvik edilmesinde vergi teşvikleri kullanılmaktadır.
Tıpkı güzellik gibi, boşluklar bakanın gözüne göre
değişir. Kanunu yazarken meydana gelen yanlışlar
sonucu bazı boşluklar yanlışlıkla vergi kanunlarına
girmiş de olabilirler. Bunlardan bazıları, her temel
vergi kanunu yürürlüğe girdikten bir yıl kadar sonra

çıkarılan teknik düzeltme yasalarıyla düzeltilmektedir. Gerçekte bu tür yanlışlar, vergi sisteminin
karmaşıklığına tanıklık etmektir ve karmaşık bir
ekonomide açık hukuki tanımların yapmanın zorluğudur.
Joseph E. Stiglitz; 3. Baskısı 2000 yılında basılan
Kamu Sektörü Ekonomisi kitabında, 1986 yılında
hükümete geçen Ronald Reagan yönetimi döneminde ABD vergi sisteminin esaslı bir şekilde reforma tabi tutulduğunu yazmaktadır. 1993 ve 1997
yıllarında yapılan vergi yasalarındaki değişiklikler
bir dizi yeni hükümler sunmuştur. Bu yasaları savunanlar, bu değişikliklerin eğitim ve yatırımları
(özellikle yenilikçi KOBİ’lerin yatırımlarını) teşvik
etmekte olduğunu iddia ederlerken; muhalifler ise
bu değişikliklerin vergiden kaçınma konusunda
yeni fırsatlara yol açtığını iddia etmişlerdir.
VERGİDEN KAÇINMANIN İLKELERİ
Gelir Vergisi’nde vergi kaçınma konusunda 2 temel ilke vardır. Birincisi, vergilerin tecilleridir. İkincisi; farklı kişilerin ya da farklı gelir türlerinin farklı
vergilendirilmesinden faydalanmasıdır.
1. VERGİLERİN TECİLLERİ
Bugünkü bir dolar, gelecek yılki bir dolardan
daha değerlidir, çünkü paranın zaman değeri (the
time value of money) vardır. Dolayısıyla, eğer bir
kişinin bir tercihi varsa, her zaman vergilerini tecil
etmek onun yararınadır (tabii ki, vergi oranlarının
yükselmeyeceğini varsayıyoruz). Vergilerin tecillerinin birçok temel yöntemleri vardır.
1.1. MUHASEBE HİLELERİ
Muhasebe araçları, geliri tanıtmayı geciktirmekte kullanılabilir. Örneğin varlık satışlarında varlığın
devir tarihinin varlığın transfer edildiği en son tarihe ertelenmesi. Kişi bir iş veya varlık satın aldığında,
satıcı genellikle alıcıya malını satış fiyatının bir bölümüne kiralar ve alıcı bunu uzun yıllarda geri öder.
Böylece sermaye kazancı vergisini ertelemiş olur. Bu
durumda; varlık satışı gerçekte ne zaman olmuştur
ve böyle satıcı sermaye kazancının vergisini ödemelidir? Varlığının kontrolünün alcıya geçtiği zaman
mı, yoksa alıcının borcunu tam olarak ödediği zaman mı?
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Cevap satışın ne zaman evrakta düzenlediği
tarihtir. Bu tür işlemler, taksitli alışverişler olarak
adlandırılmaktadır. İnşaat projelerinde ve savunma
sözleşmelerinde sözleşme tamamlanmadan önce
yapılan kısmi ödemeler, proje için ödeme olarak
gösterilmeyip ‘borçlar’ olarak gösterilmektedir. Bu
alıcının gelir vergilerinin, projenin tamamlanmasına ve borcun tamamının ödenmesine kadar ertelenmesine izin vermektedir.
1.2. SERMAYE KAZANÇLARI VE VERGİLERİN TECİLLERİ
Varlık satışında sadece satışta vergi alındığından, satış yapılmadıkça vergi ertelenebilir. Varlığın
bir kısmı satılıp tüketim maddesi satın alınacaksa,
varlık karşılık gösterilerek borç almak daha uygun
olabilir. Tahminlere göre, sermaye kazancı ertelemesi etkin vergi oranını % 25 düşürür.
2. YER DEĞİŞTİRME VE VERGİ ARBİTRAJI
Vergiden kaçınma için ikinci temel strateji, farklı
oranlarda farklı kişilere ve farklı gelir türlerine tahakkuk eden vergilere dayanmaktadır.
2.1. GELİRİN YER DEĞİŞTİRMESİ (GELİR
TRANSFERİ)
Artan marjinal oranların olduğu bir vergi yapısında mükellef, gelirlerini düşük marjinal oranlı
tarifeye geçirmek ister. Örneğin kişiler gelir getirici
varlıklarını çocuklarının üzerine yaparlar. Kişinin
bu transfer ile elde edeceği vergi tasarrufunun bir
sınırı vardır (aile ve çocuğun marjinal vergi oranı
eşitlenene kadar). Devlet, düzenlemeleri ile bu tasarrufların bir kısmını engelleyebilir. Örneğin boşanmada mal paylaşımı yerine nafaka ödemede,
ödeyenin vergi oranı nafaka alanınkinden yüksekse,
bu ödeme vergiden düşüldüğünden, avantajlı bir
durum vardır. Vergi kaybına neden olan Kurumsal
Transfer ve ayrıcalıklı davranma avantajları olan
Sermaye Kazançlarına transfer şeklinde 2 farklı
transfer çeşidi vardır:
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2.1.1. KURUMSAL TRANSFER
Şirketler; büyük yatırımlarında vergi kredisi denilebilecek amortisman indirimine tabidir. Ancak
şirket gelir elde etmezse, amortisman indiriminin
değeri olmaz. Örneğin bir şirket araba satın alırsa,
amortisman hemen indirilmez. Ancak kiralama
(leasing) yoluyla alırsa, kiraya veren de vergi kazancının bir kısmını rekabet nedeniyle kiracısına yansıtabilir. Yansıma nedeniyle vergi indiriminden kimin
faydalanacağını kestirmek zordur. Bu amortisman
tutarını vergiden düşen mükellef karlı olmayabilir.
2.1.2. SERMAYE KAZANÇLARI
ABD’de 1997 yılında çıkarılan vergi kanunu ile
sermaye kazançları üzerindeki oranlar, (sıradan gelirler üzerinde % 40’a yakın, yüksek gelirler için %
28’den % 20’ye kadar) önemli ölçüde düşürüldü. Örneğin 1 milyon $’luk varlığın değerinin % 10 arttığını varsayalım. Eğer vergilendirilmeksizin faiz oranı
% 10 ise, birey varlığı satın almakta kayıtsız kalabilir.
Eğer birey bunu kiralayarak satın aldığında, faiz vergiden düşürülebiliyorsa, örneğin % 40 bir marjinal
vergi oranında, vergiden sonraki faiz maliyeti % 4’e
inecektir (60.000 $). Ama sermaye kazancı sadece %
20 vergilendiriliyorsa, sermaye kazancı üzerindeki
vergi 8*100,000$= 80.000 $ olacaktır. Vergiden sonra; birey, 20.000 $ net kazanç sağlamaktadır. Bütün
kazanç, aşağıda açıklanacak ‘vergi arbitrajı’ nedeniyle elde edilmektedir.
2.2. VERGİ ARBİTRAJI
Arbitraj, bir malın fiyat değişiminden faydalanmayı ifade eder. Örneğin; eğer altının onsu, New
York’ta 350 $’dan ve Zürih’te 375 $’dan satılıyor ve
bu iki şehir arasındaki taşıma maliyeti 20 $ ise, herhangi bir kişinin altını New York’ta alıp, Zürih’e götürmesi daha karlıdır. Vergi arbitrajı ise, vergilendirilen farklı gelir türleri ve farklı bireylere farklı vergi
oranları uygulanmasından faydalanmaktır. Arbitraj
terimi, kazancın kesin olması demek iken, vergi kanunlarında ise vergiden kaçınmanın bazı risk varsayımları vardır. Farklı kişiler, farklı vergi oranlarına
tabi olduğunda da arbitraj söz konusu olur. Ayrıca;
kişiler vergiden muaf tahvil almak için borç aldıklarında ya da ev almak için borç alıp, faizini vergiden
düşüldüğünde de arbitraj gerçekleşir. Zira devlet,
kişinin gerçekten borca ihtiyacı olup olmadığını
bilemez. Ev almak için bir kişi, bankadan % 6 faizle, 100.000 $ mortgage (konut) kredisi alan bir kişi,
hesabındaki 100.000 $’ı % 4 faizle vergiden muaf
hazine bonosu satın alıyor, ayrıca % 6 faiz oranın %
50’sini de vergiden düşürüyor.
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Dolayısıyla; o kişinin mortgage kredisinin süresi
tamamlanana kadar her yıl 1.000 $ ekstra harcayacağı parası oluyor. (Bu mortgage kredi faizinin vergiden sonraki net maliyeti, sadece % 3, yani 3.000
$ olmuş ve kişi vergiden muaf hazine bonosundan
4.000 $ elde etmiştir.)
2.3. VERGİ SIĞINAKLARI
Kişinin vergi yükünü azaltan yatırım programına vergi sığınağı denir. Bir gelir kaynağından yapılacak indirim,
başka bir kaynaktan gelecek geliri telafi etmesi söz konusu
olduğunda vergi sığınağından bahsedilir.

En bilineni yeraltından gaz ve petrol çıkarma işlemindedir. Amortisman mantığındaki gibi, gaz ve
petrol çıkardıkça kuyuların değerinin azaldığı kabul
edilir. Devlet bunu “tükenme payı” (depletion allowance) olarak kabul ettiği için, vergiden düşülür.
Tükenme payı ile kuyunun değeri arasındaki ilişki
amortismana göre daha zayıftır. Örneğin, kuyunun
ömrü boyunca indirilen tükenme payı kuyunun
satış değerini geçebilir. Ayrıca; kuyunun satılması
veya kiralanması durumunda tükenme payı dikkate
alınmadan orijinal fiyat esas alınacaktır. Bu durum,
devletin kuyunun değerindeki düşüşe çifte vergi indirimi (double tax deductions) uygulaması gibidir.
Mükellef de buradan sağlayacağı vergi indirimini,
başka gelirlerinin vergilemesine sığınak olarak kullanabilir. Petrol endüstrisinde vergi sığınağı örneğini ele alalım. Bu örnekteki vergi sığınağından 5 kişi
faydalanabilir:
•
Petrol çıkaranlar- “amaçlanan” yararlanıcı
(“intended” beneficiary)
•
Tüketiciler- daha ucuz petrol
•
Kuyunun bulunduğu arsa sahipleri
•
Borsadaki firmalar- Vergi sığınağını uygulayarak
•
Aşırı işlem maliyetlerine yayılabilir.
Bu faydanın kimde kalacağını, işlem maliyetinin olmadığı varsayımı altında arz ve talep eğrisinin esnekliği belirler. Aşağıdaki soldaki grafikte
esnekliği oldukça yüksek arz eğrisi olduğu durum
gösterilmiştir. Burada hayvancılığa devletin sübvansiyonu açıklanabilir. Üretim maliyeti, özel bir vergi
uygulaması ile azaltılmıştır, bu durumda üretim artar ve arz eğrisi sağa doğru ilerler. Yüksek esnek arz
eğrisi ile piyasa fiyatı sübvansiyon kadar düşer ve
bu durumda sübvansiyondan üretici değil tüketici
yararlanır (PEP*E* yamuğu). PGEF yamuğu üretici kazancını gösterir, E*EF refah kaybı (DeadWeight Loss) olarak çok geniş alanı temsil etmektedir.
Sağdaki grafikte gösterilen ikinci durumda ise esnek

olmayan (inelastik) arz eğrisi, petrol ve gaz için uygulanan vergi indirimlerini göstermektedir. Uzun
dönemde arz göreli olarak inelastiktir.

Tüketiciler tarafından ödenen fiyatlar artık göreli
olarak sabit kalır. Burada endüstri vergiden yararlanarak refahını artırmaktadır (better-off). Arazi sahipleri
de sübvansiyondan yararlanırlar. Saptırıcı etki sosyal
açıdan daha az gerçekleşmekte ve görüldüğü gibi refah
kaybı üçgeni daha küçük oluşmaktadır. Kısa dönemde;
endüstri sahipleri ve vergi sığınaklarını piyasaya yayan
firmalar bundan yararlanırken, uzun dönemde, endüstrinin arz ettiği düşük fiyatlar sonucu tüketiciler yararlanır. Ancak; vergi sığınaklarından dolayı, bu vergiden
kaçınma yöntemini kullanamayan diğer mükellefler ve
kaynakların yanlış tahsisi sonucu ekonomi zarar görür.
Grafik: Vergi sığınağından elde edilen faydanın yansıması- Arz esnekliği

PEFG à Üretici kazancı
PEE*P*à Tüketici kazancı
E*EFà Refah kaybı (DWL)
Bu itibarla; vergi kanunlarındaki boşluklardan yararlanarak vergiden kaçınmak işadamlarının işine gelen bir
konudur. Ayni zamanda; muhasebeci ve mali müşavirlerin de gelir kapısı olarak düşünülebilir. Önemli olan;
devletin, bunun suiistimalinin ve yozlaştırılmasının da
önüne geçmesinin gerekli olduğu açıktır.
KAYNAK: Economics of the Public Sector, Joseph E.
Stiglitz, 2000, Third Edition, W. W. Norton & Company,
New York/London, www.wwnorton.com, (678-688. sayfaların özet çevirisidir: PART SIX: TAXATION IN THE
UNITED STATES, 24. A Student’s Guide to Tax Avoidance)
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Namık Kemal HÜRDOĞMUŞ
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Gel demek kadar gitme deme de önemli, gitmeme de önemli.
Mevlana gel derken gitme demeyi de bilmistir:
“ Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme.
Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme.”
Mevcudu muhafaza...
Mevcutla iktifa dunhimmetliktir derler ama kazanırken kaybetmemeye de dikkat
etmeli.
Kemiyet-keyfiyet tartışması yapılır ya hani, ikisi de ihmal edilmemeli.
Hani bir başarıyı elde etme kadar onu muhafaza daha muhimdir ya...
Dışarıdakiyle uğraşırken içeridekini kaybetmemeye çalışmalı.
Karşıdakine şirin goruneyim derken dostu ihmal etmemeli.
Onçün gitme demeli.
Gelmeyene gitmeli, gitmek isteyene kal demeli, ona da gitmeli.
Gidilecekse daha iyiye gitmeli, iyi gitmeli.
Gidilecekse daha güzele gitmeli, güzel gitmeli.
El üstünde tutamadik belki seni ama gönül istiyor ki ellere gitme.
Bizim diyarimiz cennet değil belki ama varacagin yer cehennemse gitme.
Geride boynu bükük kalacaklar varsa yolun açık değildir gitme.Öyle bir yere öyle bir
diyare gitmeli ki gidilecekse yâre götürmeli, sakın agyare gitme.
Gidilecekse bu hicret olmalı, Nebî eksenli degilse hikmeti yok gitme.
Anka Kuşu Kaf daginin arkasina varinca Hakikatin geldigi yerde olduğunu öğrenir.
Bir boşluk icindeysen icine dogru gidebilirsin boşa gitme, boşuna gitme.
Dur anlamında değil dururken bile yerinde say; doğrudan egriye gitme.
İlle gideceğim diyorsan daha iyiye git öyleyse hoşça kal!
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İlker KARATAŞ

Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. - AYET
KURBAN YEMEKLERİ
BAYRAM ŞERBETİ

Malzemeler:1 adet yeşil elma, 4-5 adet kırmızı erik, 1 adet limon ,1 adet portakal, 3-4 adet gün kurusu, 1 küçük salkım siyah üzüm, 1 adet köy armudu, ½ kahve
fincanı kuşburnu, 1 adet kabuk tarçın, 3-4 adet karanfil, 1 tutam hibisküs, 2-3 adet
kakule, 2 adet defne yaprağı, 1 tutam zencefil, 2 litre içme suyu, 250 gr toz şeker,
50 gr çam balı
Uygulama: taze meyveler kabuklu ve şekilsiz bir şekilde yıkanarak doğranır.
portakal ve limon kabukları ince şekilde rendelenir ve kalan kısımları tencereye
su ve şeker eklenerek kaynamaya bırakılır.sırasıyla kuşburnu ,taze meyveler ve baharatların tümü eklenerek kısık ateşte ortalama 45 dakika kaynatılır.kaynadıktan
sonra çam balı eklenir.15-2- dakika dinlendirildikten sonra tülbentte süzülür.oda
sıcaklığında 2 saat,ardından buzdolabında 1 gün dinlendirilerek taze nane ve yeşil
limon dilimleriyle arzuya göre buz ile servis edilir.

CİĞER KAVURMA
Bayramda eskiler kurban kesilmeden kahvaltı etmezlerdi. İlk olarak
özellikle ciğer kavrularak kurban eti yiyerek güne başlarlardı.
İşte hemen herkesin bildiği, yaptığı ve yapabileceği pratik bir ciğer kavurma tarifi:
Ciğer ince doğranır, tavadaki yağ biraz kızdırılır ve ciğer tavaya konulur. Üzerine baharatlar, tuzu ve biberi eklenir. İstenirse biraz kavurduktan
sonra yaklaşık 2 dk sonra domates eklenir. Kısık ateşte kapak kapalı bir
şekilde pişinceye kadar ocakta kalır. Sonra afiyetle yenir.

BAYRAM KAVURMA
Sonra da sıra etlere gelir tabii ki; Kuyruk yağı incecik doğranarak, tencerede yağını salana kadar kavrulur. İçerisine kuşbaşı doğranmış et ilave
edilir. Kısık ateşte yaklaşık 1 saat kendi suyu ile pişirilir.Tencere kapalı bir
şekilde arada bir silkelenerek etlerin yer değiştirmesi ve yağ ile teması sağlanır. Et pişince üzerine tuz, karabiber ve kekik ilave edilir. Sıcak olarak
servis yapılır.

SURA(KABURGA DOLMASI)
Kurban etinin kaburga kemiklerinin bulunduğu bölüm kesilerek, büyük et parçası çıkarılır.Kaburga kemikleriyle et kısmının arası tuz ve baharatla oğulduktan sonra, iç pilavla doldurulur. Doldurulan kısmın etrafı
pişerken pirinçler dağılıp dökülmesin diye yorgan iğnesiyle dikilir. Kuzu
tenceresi denilen büyük bakır tencerede pişirilir. Daha sonra bir tepsiye
alınarak, üzeri salçalı tereyağı ile yağlandıktan sonra, fırına sürülür. Pembeleşinceye kadar kızartılır. Sıcak olarak servis yapılır.

AFİYET OLSUN...
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DUA İLE ZAYIFLAMA
M.RASİM
Ortalama 0.1 ton civarındaydım. 110 kiloya dayandığım da oluyordu. Diyete niyet ettiğimde 90ın altına
inemiyordum.
Bu hususta irade önemliydi. İrademi dua ile desteklemeye karar verdim. İrade-i cüz’iyenin irade-i külliye
ile rezonansı dua idi. “Yâ Rab sağlıklı bir şekilde zayıflamamda yardımcı ol!” dedim. Fiilî dua ile birleşince
dualarım kabul oldu.
Yemede ölçü ise şu olmalı; Efendimizin “acıkmadan yememe, doymadan sofradan kalkma” düsturu.
Ümmetin şerlisi göbeklilerden olmama endişesi. İbni Sinanın; “ilm-i tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün
güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört beş saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır.
Yani, kolayca hazmedeceğin miktarı ye, nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne yemektir.”
sözü. Bediüzzaman’ın; “vücuda en muzır, dört beş saat fasıla vermeden yemek yemek, veyahut telezzüz için
mütenevvi yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır” haşiyesi.
Boyum 1.82 idi. 3 aşağı, 3 yukarısı arasında olmam gerekiyordu. Yani 79-85 arası. Bir de arkadaşlar arasında uyguladığımız yaptırımın da desteği oldu. Üst sınırın her kilosu için 100 lira sadaka veriyorduk. Gerçi
bu sevaptan mahrum kalmamak için zayıflamayanlar da vardı(!) ama verilen kilolar için de şükür sadakası
verilerek bu durum telafi edilebilir.
Birden zayıflamanın zararı olacağı için süreye dikkat edilmeli tabii ki. Benim zayıflama sürecim yaklaşık
bir yılı buldu. Bunu Ramazanla da taçlandırarak Allah’ın izniyle muvaffak olduk. Yoksa “bir kişilik oruç
tutup üç kişilik iftar yapmak”la aksi neticeler alınabilir de...
Kaç kiloya düştüğümü merak etmiyorsunuz? Üzerimdeki hafif elbiselerimle 80. Yaklaşık bir kilo çıkaracak olursak 79. Burada, tartılırken başındaki takkeyi bile çıkaran arkadaşları yad edelim. Ortalama yaklaşık
20 kilo verdim diyebilirim. Bedenen, hareketlerimde bir rahatlama hissettim. Allah’a şükür. Hedefim 80i
geçmemeye çalışmak. Anne ve hanım yemekleri badirelerine karşı dikkatli olmayı hatırlatmak ta boynumuzun borcu.
Asıl mühim olan ise bu formu muhafaza etmek. Yoksa bünye çok kolay eski halini almaya hazır. Bu da
yine daha büyük irade ve dua gerektiriyor. Bu seferki duamız:”Ya Rabbi, bu formu muhafazada yardım
eyle!” Amin.

İLAÇ SAATİ
Ortalama 0.1 ton civarındaydım. 110 kiloya dayandığım da oluyordu. Diyete niyet ettiğimde 90ın altına inemiyordum.
Bu hususta irade önemliydi. İrademi dua ile desteklemeye karar
verdim. İrade-i cüz’iyenin irade-i külliye ile rezonansı dua idi. “Yâ Rab
sağlıklı bir şekilde zayıflamamda yardımcı ol!” dedim. Fiilî dua ile birleşince dualarım kabul oldu.
Yemede ölçü ise şu olmalı; Efendimizin “acıkmadan yememe, doymadan sofradan kalkma” düsturu. Ümmetin şerlisi göbeklilerden olmama endişesi. İbni Sinanın; “ilm-i tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün
güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört beş saat
kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani, kolayca hazmedeceğin miktarı
ye, nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne yemektir.”
sözü. Bediüzzaman’ın; “vücuda en muzır, dört beş saat fasıla vermeden
yemek yemek, veyahut telezzüz için mütenevvi yemekleri birbiri üstüne
mideye doldurmaktır” haşiyesi.
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AYET
-Muhakkak Biz, sana Kevseri’i verdik. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!(Kevser Suresi)
-İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya incelmiş binekler üstünde (uzak yollardan) her
derin vadiyi aşarak sana gelsinler.(HAC Suresi 27)

HADİS
-Ebû Hüreyre (r.a.) dedi ki, ben Resûlullah (s.a.s.) ‘ın şöyle buyurduğunu işittim:
“Kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak (evine) döner.” (Buhârî, “Hac”, 4, “Muhsar”, 10)
-Zeyd b. Erkam`dan şöyle dediği rivayet olunmuştur:
Allah Resulünün ashabı
“Ey Allah`ın Resulü, bu kurbanların mahiyeti nedir?” dediler.Resul-i Ekrem:
“Babanız Hz. İbrahim`in sünnetidir.” buyurdu.Ashap:
“Ya Resulullah, bu hususta bize ne vardır?” dediler.Efendimiz:
“Her kıl karşılığında bir hasene (sevap) vardır” cevabını verdi.Ashap:
“Ey Allah`ın Resulü, yün de böyle mi dediler?”Resulullah (s.a.v) :
“Evet, yünden her tel karşılığında da bir sevap vardır.” buyurdu. (İbni Mace c.2,s.1045)

HACI UĞURLAMA ŞİİRİ
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Gittiğiniz yollara
Bizden selam götürün
Hak dost diyen dillere
Bizden selam götürün

Her yönelen Allah’a
Çıkar nurlu sabaha
Âl-i Resûlullaha
Bizden selam götürün

Kutlu Hicaz çölüne
Hakkın solmaz gülüne
O mü’minler seline
Bizden selam götürün

Tekbir alın boyuna
Koşun zemzem suyuna
Benî-Hâşim soyuna
Bizden selam götürün

Yağan nur-ı Hüdâ’ya
Merve ile Safâ’ya
Muhammed Mustafa’ya
Bizden selam götürün

Girerseniz ihrama
El sürmeyin harama
Sabahleyin kirâma
Bizden selam götürün

Varıp da Rabbimize
Dualar edin bize
Muazzam Kâbe’mize
Bizden selam götürün

Mekke ile Medine
İki eşsiz hazîne
Çâr-ı yâr-ı güzîne
Bizden selam götürün
Kavrulan açık başa

Gözlerden akan yaşa
Mübarek siyah taşa
Bizden selam götürün
Tekbir alan ihvana
Kesilen her kurbana
Bütün ehl-i imana
Bizden selam götürün
Girerler dost bağına
Düşme küfr ocağına
Mübârak nur dağına
Bizden selam götürün
Yetişir Cemâl gayri
Çok sözün yoktur
hayrı
Hüccâca ayrı ayrı
Bizden selam götürün
Kağızmanlı Cemal Hoca

FOTOĞRAF

sirdergisi.com

Eylül 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...

BEKLEYİŞ - Fatih BEDİR / TRABZON

DİRENİŞ - Hüseyin DOĞRU / KONYA

POZ - Zehra ŞÜKRAN / İZMİR

PİSİkopat - Onur YILMAZ / EDİRNE

PRENSES - Neriman BETÜL / HOLLANDA

METROBÜS - Mehmed ATIF / İSTANBUL
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Bir Cüneyt Arkın Filmi - Alın Yazısı - 1972
Yönetmen

Orhan Aksoy

Senarist

Orhan Aksoy

Firma

Erman Film

Yapımcı

Hürrem Erman

Oyuncular

Cüneyt ARKIN
Fatma BELGEN
Erol TAŞ

M.Tunahan PINARBAŞI

Alın Yazısı - 400 e yakın Cüneyt Arkın filmlerinden biri. Alın
Yazısı geçmiş zaman İstanbulunun kabadayılarına yakılmış bir
ağıt, Baba Ökkeşin iki yiğit oğlu Osman ve Haydarın son kuşak
temsilcileri oldukları bu insanların hayatlarının inandıkları o güne
kadar öğrendikleri mertlik kurallarına karşı artık ait olmadıklarını
düşündükleri bir dünyaya kanlarıyla ödedikleri bedelin hikayesidir. Film genç bir kızın intiharı ile açılır, ilerleyen dakikalarda böyle bir işe kalkışması için hiçbir sebebin olmadığını düşünen ailesi
genç kızın göğsünde taşıdığı mektubun ortaya çıkmasıyla beraber
kızın iğfal edildiği gerçeğini öğrenirler. Geçmiş zaman İstanbulunda sokağa çıktımı bir bakanın tekrar dönüp baktığı, “saygı” ile kendinde imrenme yaratan sigarasından elinde tuttuğu tespihe çakısından yumurta topuklu ayakkabısına, jilet
gibi kendisini giyen elbiselerinden belindeki çakısına yedi mahalleye namını duyuran kabadayılar vardır.
Toplumun içindeki yazılı olmayan ahlak, namus ve saygı kurallarının temsilcileri bu coğrafyanın geçmişten
gelen soylu adetlerinin bir vücut içerisinde can bulmuş şekilleridir. Kendini öldüren kız bu insanlardan
Osman ve Ökkeş in kardeşidir. Kardeşlerin en büyüğü Osman tövbekar olmuş artık kasaplık yapmakta olan
bir insandır.Gerçeğin ortaya çıkmasıyla beraber yemini bozar ve bıçağını tekrar kınına takar. İntikamını
elleriyle alacağı; babasından, amcasından öğrendiği gibi ölen kız kardeşinin kanını yerde bırakmayacağı;
lekelenmiş namusunu temizleyeceği için bir an tereddüt etmez.

UNUTULMAZ REPLİKLER
[DÜNYA SİNEMASINDAN]

“Nereye gittiğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin bir önemi yok.” [Alice in Wonderland]
“Doğru kararlar tecrübeden gelir ama tecrübe kötü kararlardan oluşur.” [The Mechanic (2011)]
“Hepimize mutlu bir sona inanmamız öğretildi.” [South Park]
“Kimsesi olmayan kişi ihanete uğramaz.” [The Usual Suspects (1995)]
“Bazen bir iyilik, seni kurşundan daha hızlı ölüme götürür.” [Carlito’s Way (1993)]
“Bir insanın gerçek kişiliği iyilik yapmak zorunda olmadığı insanlara karşı davranışlarından belli olur..”
[Görevimiz Tehlike]
“Sadece en ileriye gitme riskini alanlar, nereye kadar gidebileceklerini bilirler.” [Fringe (2008)]
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B İ YO G R A F İ
Emre YILMAZ

Steven Paul Jobs (24 Şubat 1955 - 5 Ekim 2011), Apple Computer, Inc.’ın kurucu ortaklarından
biridir.Ölümünden 5 hafta öncesine kadar yeni adıyla Apple Inc. de CEO olarak görev yapmıştır.
Bilgisayar endüstrisinin önderlerinden olarak kabul edilir.Next Computer ve Pixar Animasyon
Stüdyoları’nı da kurmuş ve yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Yönettiği Apple firmasını zirveye çıkardığı yıllarda pankreas kanserine yakalanmış, 7 yıl içinde 56 yaşında ölmüştür.
1970’lerin sonunda, diğer kurucu ortak Steve Wozniak’la birlikte, ticari başarı sağlayan ilk kişisel bilgisayarlardan birini yarattı. Jobs, 1980’lerin başında, fare (mouse) ile kullanılan GUI (Grafik
Kullanıcı Arayüzü)’n ticari potansiyelini fark edenlerin arasında yer alır. 1985’te yönetim kurulunda kaybettiği güç mücadelesinin ardından Jobs Apple Yönetim Kurulu’ndan çıkartıldı; yüksek öğrenim ve iş dünyası için bilgisayar platformu üretmeyi hedefleyen NeXT bilgisayar şirketini kurdu.
1986 yılında da Lucasfilm firmasından Pixar’ı satın aldı. 1997 yılında Apple Computer şirketinin
NeXT’i satın almasıyla Jobs kurucusu olduğu şirkete geri döndü. O zamandan itibaren icra kurulu
başkanı (CEO) olarak çalıştı. Fortune dergisi 2007 yılında Steve Jobs’u En Güçlü İşadamı olarak
göstermiştir.
Jobs, önceden Lucasfilm şirketinin bilgisayar grafiği bölümü olan Pixar Animasyon Stüdyoları’nı 1986 yılında satın alır. 2006 yılında Walt Disney Şirketi tarafından satın alınıncaya kadar şirketin CEO’su ve en büyük hissedarıydı. Jobs hayata gözlerini yumana kadar Walt Disney Şirketi’nin
en büyük gerçek kişi hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olmuştur.
Jobs’un iş dünyasındaki geçmişi, alışılmışın dışındaki bireysel Silikon Vadisi girişimcisi kişiliğinin yarattığı söylentilerle doludur. Estetiğin toplumsal ilgi odağı oluşturmadaki rolünü iyi bilerek
tasarımın önemini vurgular. İşlevsel ve zarif olan ürünler geliştirmesi sayesinde sadık bir hayran
kitlesi edinmiştir.
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İbrahim BİÇER

DIŞ TİCARET NEDİR?
DIŞ TİCARET
1. Dış Ticaret: Ticaret, üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak
üzere ikiye ayrılır.
Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım satım
işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir.
Bu nedenle ülkelerde ihracatın artırılması, ithalatın
azaltılması önemli hedefler arasındadır. Ülekelerin
bu hedeflere ulaşmak için aldıkları kararlar ve tedbirler dış dış ticaret politikasını oluşturur.
Dış ticaret politikası açısından bir devletin dış
ticaretini etkileyebilecek unsurların başlıcaları yasaklar, gümrük resmi, ticaret antlaşmaları, primler,
sübvansiyonlar ve idari korumacılık olarak sınıflandırılabilir. Bunlardan yasaklar, ithalat ve ihracat yasaklarıyla transit geçiş yasakları şeklinde bir ayırıma
tabi tutulurken; gümrük resmi de aynı şekilde ithalat, ihracat ve transit ticarette uygulananlar olarak
üçe ayrılmaktadır.
tir.

Dış ticaretle ilgili kavramlar aşağıda belirtilmiş-

1.1. Döviz: Uluslararası ödemelerde geçerli olan,
yabancı paralar, para işlevi gören her türlü bono,
çek, poliçe, kredi mektubu, havale ve benzeri varlıkların tümü. Nakit şeklinde olan eldeki paraya
“efektif ”, nakde dönüştürülebilir herhangi bir araç
şeklinde olanlara(banka havalesi, ödeme emri, döviz poliçeleri, mevduat sertifikaları, seyahat çekleri
vb.) da “döviz” adı verilmektedir.
Döviz, çeşitli şekillerde ifade edilebilen bir kelimedir. Türk Parasını Koruma Kanunu, dövizi efektif
dahil, yabancı parayla ödemeyi sağlayan her türlü
hesap, belge ve araç olarak ifade etmektedir.
1.2. Kambiyo: Kambiyo, para ya da para yerine
geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Kambiyo senetleri ise, karşılığı yabancı para ile ödenmek
üzere düzenlenen ve uluslararası ticarette kullanılan
senetlerdir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri
kapsar. Kambiyo senedi ise kıymetli evrakın tüm
özelliklerini taşıyan ve uygulamada en yaygın ola-
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rak kullanılan kıymetli evrak çeşididir. Kanunen
emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen,
ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerinden dolayı Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak
düzenlenmiştir.
Kambiyo, nakit para veya para yerine geçen her
türlü araç ve senetlerin alım ve satımı iken millî para
ve yabancı paraların dolaşımına ilişkin olarak kambiyo ise; para yerine geçen ve ödeme aracı olarak
kullanılabilen her türlü bono, çek, poliçe ve diğer
menkul kıymetler anlamında da tanımlanabilir.
Kambiyo Mevzuatı: Para ve diğer menkul kıymetler ile maden ve taşların iç piyasada tedavülü
ve ülkeden ihraç veya ülkeye ithaline ilişkin usul
ve esasları düzenleyen hukuki metinler bütününe
kambiyo Mevzuatı denilir.
FOB (Free On Board): Malların belirtilen yükleme limanında gemi bordasına aktarılmasıyla satıcının teslim yükümlülüğünün yerine getirildiği
anlamına gelir.
CIF (Cost, Insurance, Freight): Satıcının, mal bedeli ve navlunun yanı sıra taşıma sırasında malların
kayıp ve hasar riskine karşı deniz sigortası sağlama
yükümlülüğü olduğu anlamına gelir.
CFR (Cost And Freight): İşleme konu olan malların, belirlenen varış yerine kadar taşınması için
gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının
ödemesi anlamına gelir.
Konvertibl Dövizler: Uluslararası para piyasalarında bütün ülkelerce kabul gören ve bu sebeple bir
diğer ülke parasına serbestçe çevrilebilme imkânına
sahip dövizlerdir.
Döviz Alım Belgesi (DAB): İhracat bedellerinin ve ihracatçının bankası tarafından talep edilen
banka komisyonlarının alışı yapılırken düzenlenen
belgeye denir.
Döviz Satım Belgesi (DSB): Dışarıya ödenen ithalat bedelleri, aracı komisyoncunun komisyonları,
yurt içindeki bankanın yurt dışındaki muhabir şubelerinin talep ettiği komisyonlar vb. için düzenlenen belgeye denir.
DEVAMI GELECEK SAYIDA...

sirdergisi.com

ŞİİR

Eylül 2016

Fatma YAŞAR

SİDELYA
Ah Sidelya yüreği matemli kadın
Kaç bahar geçti bu sevdanın üzerinden
Ve kaç zemheri ayazı işledi iliklerine
Ve kaç hazan ve kaç yaz geçti kim bilir
Ne çeyrek kalalara inat unuttu seni yüreğim
Ne çeyrek gece ne tam ne yarım saatlere inat
Ah Sidelya her saniyesinde aklımdasın zamanın
Ve her yitik hatıranın art arda anımsanması gibi
Ah Sidelya yüreği efkârlı kadın
Yoğun karlı tipilerin akşamında
Yüreğimi sıcacık ısıtan gülüşün
Ve her nisan yağmurunda serinliğimsin
Ah Sidelya gece karanlığında ıssız
Ürperen mum alevleri gibi sessiz
Ve çığlık çığlığa serzenişler
Vaveylalar kopar yüreğimin derinlerinde
Yokluğun bin matemin adıdır şimdi
Varlığının güneşi getirdiği misali
Ne geceye inat siyah gözlerin
Ne gündüzlere yakın beyaz tenin
Ah Sidelya gün batımlarında neşesiz
Biliyorsun buralar sensiz yaşamaz nefessiz
Yürek atımlarının ardı sıra pırıltılı
Bu şehir yaşar seni sensiz ve kimsesiz
Ah Sidelya hayatımın tutsak romanısın
Sen hülyalı bakışlarımın masum kadınısın
Sen bu kalbimin en güzel yanısın
Sen bu hikâyenin en güzel yalanısın
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Nihat BAYCAN

HUZURLU OLMAK İSTİYOR MUYUZ.
Kainatın emrine müsahhar kılındığı, yaratılanların en şereflisi olarak dünyaya gönderilen insanoğlunun, en büyük ihtiyacı huzurdur. Bütün dinler,
suhuf ve kitaplar bu huzurun temini ve devamı için
indirilmiştir. Huzur sadece barış ve güven ikliminde
çiçek açar. Huzur çiçeklerinin o muhteşem manzara
ve rayihasında yaşamak için güven bahçesinin tesis
edilmesi barış suyuyla sulanması, tefani güneşiyle
ısıtılması, şükür gözlüğüyle bakılması gerekiyor.
Bu yaklaşımlar, bütün hücre ve duygularıyla
önce vücüt sarayımızda hayat bulmalı, pencerelerinde sızan huzur ışığı, önce mukaddes bir çatı olan
aileyi, akabinde iş, eğitim başta olmak üzere bütün
sosyal ve fiziki çevreyi aydınlatarak canlı cansız bütün üyeleri sermest etmelidir.
Yazılması oldukça kolay olan bu satırların sadırlarda neşvünema bulabilmesinin çok hızlı kolay olduğunu idia etmek realiten uzak yaşamak demektir.
İnsanlığın ilk anne-babası olan Adem ile Havva’nın
izinde hayırlı evlatlar olmaları için insanlık tarihi
kadar eski bir birikimin gözden geçirilmesi gerekiyor. Anne babanın; “kuş değil, koyun misali” kutsal
çatı oluşturan veya o çatı altında yaşayanların çevresini ve onu ayakta tutan sütunları çatlatmamaları
için hizmetlerine sunması hayati bir durum arzediyor. Halil Cibran’ın ifadesiyle; “Evlilik bir üçüncünün dünyaya gelebilmesi için iki yüce varlığın beraberliğidir.”
birlikte insanlık medeniyetini inşa ederken en
temel kurum olan “Evlilik” birey ve toplumdaki düzeni, inancı, değerleri, kültür ve geleneklerin oluşması ve süreklilğin sağlanması, nesillerin yetişmesi,
hayata hazırlanması, sorumluluğun tesisi, geleceğin
güven altına alınması açısından hasasiyetle üzerinde
titrenmesi gereken hayati bir kurumdur. Bu kurumda bireylerin “iç huzuru” ve mutluluğu doyasıya yaşamaları için evliliğin sağlam ve meşru bir temele
oturtulması gerekiyor.
Bu geçmiş hazine içinden “huzur” anahtar kelimesiyle yapılacak taramada aile ve insanlık alemini
cennet bahçelerine çevirecek muhteşem mücevherlerin ayıklanıp sunulması ben-i Adem’in geleceği
adına çok büyük faydalar sağlayacaktır.

ADALET
Alınganlık, kırgınlık, dargınlık, ayrılık ve boşanmaların nedenlerinin başında aile yuvasında yaşanan haklara riayet edilmemesi, güvenin kaybolması
gelmektedir. Adaletin olmadığı yerde huzur ve mutluluğun olması mükün olamayacaktır.
Hak ve hukuk gözetilmeden, adaletin dolayısıyla
güvenin sağlanması düşünülemez. Onun için Efendimiz; “Sizden biriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz.” [1]
“Kim, cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı isterse, ölümünü, Allah’a ve âhirete inanmış
olarak karşılasın. Bir de başkalarına karşı, kendisine
nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa öyle davransın.”[2] Buyuruyor.
Bir ismi de Adil olan Rabbimiz; “Eğer (karı-koca) arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir
hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının
ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak (taraflar da barışmak)
isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir,
her şeyin aslından haberdardır.” [3]
Ayetiyle adaletin tesisine dikkat çekiyor. İnsanların melekler gibi hatasız ve günahsız olduğunu
varsayarsak hata ederiz. İnsanlar varoldukça, hayat
devam ettikçe hatalar olacak, bu hatalar zararlara sebebiyet verecektir. Bir hakem veya hakim tarafından
bu zarar tazmin edilmez, sıkıntı

giderilmezse; geri dönüşü oldukça zor olan çok büyük zincirleme facialara davetiye çıkarılmış olacaktır.
Hakka riayet eden Hakkı razı eder. İbrahim Cücük
Hocanın ifadesiyle “Hakkı razı edeni de Hak razı eder...
Evin gerçek huzurunun önce Hakk’ın hakkını sonra
halkın hakkını özellikle de ev halkının hakkını gözeten
olduğunu idrak edelim de birbirimizin haklarını gözetelim”
1.
2.
3.

Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71-72; Tirmizî,
Kıyâmet, 59; Nesâî, Îmân, 19, 33; İbn Mâce,
Mukaddime, 9.
Müslim, İmâre, 46; Nesâî, Bey’at, 25; İbn Mâce,
Fiten, 9.
Nisâ sûresi (4), 35.

DEVAMI GELECEK SAYIDA...
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Tıpta Yeni Gelişmeler
M.Batuhan PINARBAŞI

1. 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.

2. 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 ilaçlarının verilmesiyle geri kalan kanser hücreleri 4 ila 6 ay içinde ölüyor.

3. 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.

4. Kanser Geni Testi

Bilim adamları kanser hastalarında büyük çaplı olarak, kansere neden olan mutasyonlar tespit
etti. Bu metodun geliştirilmesiyle yakında kanser risklerinin gelişimi incelenebilecek. SNaPshot
testi ile 50 iyi bilinen mutasyon bölgesindeki 14 anahtar kanser geni test edilebiliyor.

5. 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.

6. Kronik Yorgunluk Sendromu

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

8. 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.
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EVREN VE SIRLARI
Cumhur ALTINELLİ
Her zaman merak ve SIR konusu olan EVREN biz
dünyalıların daima ilgisini çekmektedir.
Evren var olan her şeyi anlatan bir kelimedir.Gördüğümüz bildiğimiz her şey evrenin içindedir.
Evren uzaydan ve uzayda bulunan sayısız varlıklardan meydana gelmiştir.
Evrenin oluşumu hakkında çeşitli araştırmalar yapan bilim adamları,önce bir gaz kütlesi halinde
meydana geldiği sonra yavaş yavaş maddelerin doğmaya başladığı fikrinde birleşmişlerdir.
Bilim adamları galaksi adı verilen yıldızlar topluluğunun birbirlerinden uzaklaşmasını ölçü alarak
evrenin yaşının 5 milyar olduğunu ortaya çıkarmışlardır.
Bu rakam dünyanın ve yıldızların diğer usuller ile
hesaplanan yaşlarına da uymaktadır.
Güneşin merkezinde olmak üzere her biri güneşin
etrafında birer elips şeklinde yörünge çizerek
dönen gök cisimlerine gezegen denir.
Gezegenler tıpkı dünyamız gibi güneşin çekim alanına tabi birer uydudur.
Dünya da dahil olarak,güneş etrafında yörüngelerinde dolanan dokuz gezegen mevcuttur.
Güneşin çekim alanına tabi bu dokuz gezegen güneşten uzaklıkları sırası ile,
Merkür, Venüs, Dünya, Mars (Merih), Jüpiter, Satürn
(Zuhal), Uranüs, Neptün, Plüto dur.
Gezegenler uzaydaki yıldızlardan kolaylıkla ayırt
edilebilirler.
Gezegenlerin ışıkları yıldızların ki gibi kırpışmaz,ışıkları atmosferden direkt olarak alırlar.
Dünyamıza uzaklıkları bakımından da farklıdırlar.
Gezegenler güneşin çevrelerinde döndükleri gibi
kendi eksenleri etrafında da dönerler.
Evren sandığımızdan çok daha ilginçtir.Onu anlamak için çok çaba sarf etmemize rağmen,
hala her gün yeni keşifler yapılıyor.
*Gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar çok uzun süredir oradalar.
Gözlenebilen yıldızların % 95 i 4 ile 11 milyar yıl
önce oluşmuştur.Yani bu dönemde çok fazla yıldız oluşmuyor.
Scientific American a göre şu andaki yıldız oluşum

hızı,11 milyar yıl önceki oluşum hızının sadece % 3 ü
kadar.
*Bütün dünyadaki kum tanelerinin sayısı evrendeki
yıldızların sayısından azdır.
Evrende tahmini olarak 10 seksilyon yıldız var.(1
den sonra tam 22 adet 0)
Dünyadaki tüm kum tanelerinin hesaplanan sayısı
ise 2.5 ile 5 seksilyon arasındadır.
*Güneşin ışınları dünyaya 8 dakikada ulaşır.Bunu
hepimiz biliriz.
Güneşin ışınları çekirdekteki füzyon reaksiyonu sonucu oluşurlar ve merkezdeki çekirdekten yüzeye ulaşmaları
tam 30.000 yıl sürer.Yani 8 dakikada yaklaşık 150
milyon kilometreyi aşmayı başaran ışınlar,
güneşten kurtulmak için 30.000 yılı harcamaktadır.
*Gökyüzüne baktığımızda aslında geçmişe bakıyoruz.Gördüğümüz yıldız ışıkları yüzlerce,binlerce hatta
milyonlarca yıl önce yola çıkan ışınlardır.
Yıldızlara bakıp dilek tutuyorsanız bir kez daha düşünün derim.
*Yıldız kaydı dediğimizde,
aslında kayan şeyin yıldız olmadığını,bir göktaşı
olduğunu hepimiz biliriz.Ancak kayan yıldız olarak adlandırabileceğimiz
gerçek yıldızlarda vardır.Bunlar süper hızlı yıldızlardır.Çift yıldızı olan bir yıldız sistemi,dev bir karadelik tarafından
yutulmaya başlarsa,yıldızlardan biri çekilir,diğeri
ise itilir.Bu da kayan yıldız görüntüsü oluşturur.
*Astronotlara göre uzay ,dağlanmış biftek,sıcak metal ve kaynak dumanı gibi kokuyor.
*Evrendeki tüm yıldızlar,galaksiler ve görebildiğimiz tüm madde,evrenin yalnızca % 5 ini oluşturmaktadır.
Hiç akla uygun gelmiyor ama,kalan % 95 inin ne olduğu bilinmiyor.
Bilim adamları bu maddeye karanlık madde (Dark
Matter) ismini koymuşlar,ancak şu ana kadar
nerede olduğu ve neden oluştuğu hala bir SIR.

45

sirdergisi.com

TA S AV V U F

Eylül 2016

EVLİYAULLAH - MÜRŞİD
Mehmet DEMİROK
EVLİYA: (Veli) yakın, yâr, dost, yardımcı, muhabbet besleyen manalarına gelir. Evliya velinin çoğulu olup veliler demektir. Evliyaullah ise Allahın
velileri demektir.
‘’İyi bilin ki, Allahın dostlarına korku yoktur,
onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar Allah’a inanmış ve
O’na karşı gelmekten sakınmışlardır. Dünya hayatında da ahrette de müjde onlaradır.’’[1]
‘’-Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz
ve kendisine ilim öğrettiğimiz-‘’ [2]
‘’ Allah’a karşı gelmekten sakınanlar güçlü hükümdarın katında, yüksek bir derecede cennetlerde
ferahlık ve aydınlık içindedirler.’’ [3]
‘’ Dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.’’ [4]
Allah-ü Teâla, Yüce kitabında veli ve müstesna
kullarını işte böyle tanımlamıştır. Fakat insanların
çoğu kendisinden üstününe şeref ve ihtisas hakkı
tanınmayı sevmez. Çünkü bu arzu ve istek, kişinin
nefsinden, heva ve hevesinden, gurur ve kibrinden,
varlık ve enaniyetinden doğar. İşte onun içinde:
‘’Ona ancak pek az kimse iman etti’’ [5]
‘’ Lâkin, insanların çoğu inanmazlar’’ [6]
‘’ Lâkin, insanların çoğu bilemezler’’ [7]
‘’Onların pek çoğu söyleneni işitir; ya da aklı erer
mi sanıyorsun?. Onlar hayvan gibidirler; belki de
daha aşağı…’’ [8] Buyrulmuştur.
Öyleye halk, evliya ve gerçek ilim sahiplerine verilen ilâhi sırrı nereden ve nasıl bilsin? O kimseler
dünyanın yaradılışından kıyametin sonuna kadar
zahiri ilim yapsalar, Cenabı Allah dilemeden velilerin iç alem ini yani batınını görüp anlaya bilirler
mi? Çünkü veliler Allahın has kullarıdır, kalplerinde
parlayan nurların aydınlığını sıradan insanlar nasıl
anlasın?
Muhiddin-i Arabi hazretleri şöyle buyuruyor:
Allah-ü Teâlâ onları çoğu halkından saklayıp
gizledi, çünkü katında onların değeri vardır. Şayet
bu zatlar aşikâr olsaydı, halk da onlara eziyet etmeye
kalksaydı, Alla-ü Teâla ile çekişmeye ve muharebeye
girmiş olurlardı. Allah-ü Teâla da bu yüzden onları
helak ederdi. Velilerin gizlenmesi halka bir mer-
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hamettir. Halka belli olan bir veli zahirdeki ilmi ile
belli olur ve Hakk’a delaleti dolayısı ile bilinir. Velâyet sırrı işine gelince o gizli bir hazinedir; hem de
bitmez tükenmez bir hazine….
‘’Biz velilerimizi yeşil kubbenin altında gizledik.
Onları bizden başkası bilemez’’ [9]
Ebu Hasan Şazeli hazretleri şöyle buyuruyor:
Her veli’yi gizleyen bir veya birçok perde vardır.
Hak için buyrulan yetmiş bin perde gibi. Yüce Allah,
ancak o perdelerin ötesinde bilinir. Veli’nin hali de
böyledir. Evliya perdesi çeşitlidir.
Bir kısmının perdesi zahirdeki sebeplerle olur.
Bir kısmı da kahırlı, satvet ve izzet sahibi olur. Bu
haller kalplerine gelen tecelli kadar zuhur eder. Bu
zuhur ise onları gizleyen bir başka perde olur. İşin
özüne eremeyen halk, hali anlatıldığı gibi olan velilere bakar:
-‘’ Bu kim ki veli ola? Nefsine kapılmış’’. Der ve
kendi kafasındaki velilik portelerini çizip tasvir ederek başlarlar anlatmaya:
Veli ve mürşitler tekkelerinden dışarı çıkmamalı,
Onları yalnızca isteyen insanlar tarafından ziyaret
edilmeli. Onlar sakallı, şalvarlı, cübbeli, sarıklı olmalı. Kimseden sadaka ve hediye almamalı, siyasete
karışmamalı, Devlet kapısına gitmemeli, hükümet
adamları (Başbakan, müsteşar, vali, kaymakam vs.)
ile görüşmemeli, dünya işleri ile uğraşmamalı, Tekkesinde veya evinde oturup, ilimle meşgul olmalı,
yalnızca Rabb’ına ibadet etmeli. En iyileri de kendilerine bağlıları fazla olanıdır gibi daha bir sürü ad ve
sıfatlar takanlar çoktur.
Halbuki işin iç yüzü onların anladığı gibi değildir. Çünkü ; Onlar, kendilerini ziyaret edemeyenleri
ziyaret eder, yerine göre cübbeli, şalvarlı sarıklı da
olmazlar. Hediye ve sadaka kabul edip gizlice ihtiyaç sahiplerine verirler. Bazısı da dünya işine girer,
zahiri ilimlere dalar, baş olma hevesine kapılır, zahirde öyledir ama batında bastığı yer kuvvetlidir.
Bu da velinin başka bir perde ve gizlenme halidir.
Yine bazıları padişahlara, valilere çok gitmekle kendini gizler. Valilerin katına çıkıp bazı zararlı şeylerin
kaldırılması veya bir mazlumun hakkını korunması
için olup aynı zamanda da halk içinde bu şekilde veli
olduklarını gizlerler.
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Hakk Teâla bir kulun kalbine KAHR sıfatı ile tecelli ederse, o kul kahredici olur. İNTİKAM sıfatı ile
tecelli ederse intikamcı olur, RAHMET ve ŞEFKAT
sıfatları ile tecelli ederse, merhametli ve müşfik olur.
İşte diğer sıfatların tecellisine uğrayanlarda onlara
göre olur.
Çevresindekileri kırıp geçiren, izzete bürünmüş
bir veli ile kimse arkadaş olamaz. Yalnız Allah tarafından nefsi silinmiş, boş arzuları kırılan kişiler ona
mürit olabilir.
Yani kendilerini gizlemek için akla hayale gelmedik işlerle uğraşabilirler.
Allah’ın veli kullarını anlamaya en büyük mani,
yaptığı işlere, dış şekle ve görünüşe dalmaktır. Bu
onları gizlemek için büyük bir perdedir. Allah-ü
Teâla evvel zaman adamlarını da (velilerini), âhir
zaman adamlarını da böyle perdeledi.
Allah-ü Teâla hali bu olan kavmin sözlerini şöyle
buyuruyor:
-‘’ Bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşı pazarda geziyor.’’ [10]
-‘’Bu yediğinizden yiyen, içtiğinizden içen sizin
gibi bir beşer (insan)den başka bir şey değildir.’’ [11]
“İçimizden bir beşere (insana)mi uyacağız?’’ [12]
Diyerek Peygamberi dahi reddeden insanları anlatıyor yüce Rabb bu ayeti kerimelerde. Fakat Allah
(cc) kullarından birine hidayet edip, edep ve ahlaki yönden uyması için bir veliyi tanıtmak dilerse, o
velinin dış durumunu o insanın gözünden siler. İç
aleminin parlayan nurunu müşahede ettirir. Bunu
gören insanda o veliye bağlanır ve çok sever.
Fakat halk velinin sadece zahiri ile ilgilendiği
için yanılır, Çünkü bâtınını bilmesi mümkün değildir.
‘’Sorsam ana irade nedir halini bilmez
Ucb ile atar lâfı kaderden geri durmaz
Bir sırr-ı Huda’dır bu dahi aklımız ermez
Zem olmuş iken sen kimi zem edebilirsin
Sanma ki hakikat iline gidebilirsin’’ [13]
Ebu Hasan Şazeli şöyle buyuruyor:
Allah-ü Taalâ, peygamberlerine ve pak veli kullarına halkı salar, ilk ve son hallerinde de durum
aynıdır. Kalpleri, Zat-ı İlâhiden ne zaman gayrısına
kaysa derhal İlâhi usul tatbik olunur. Bütün varlıkları ile Allah’a döndükleri takdirde devlet ve zafer bu
büyüklere olur. Bunlardan bir kısmı kalbi ile Hakkı
müşahede de, bu halde Hak’ladırlar, kullarına iltifatı
yoktur. Ya da halka bakar, Allahın kullarını görür,
Allahın hatırı için kullarına ikram eder. Bunların
dışında üçüncü bir zümre vardır ki bunlarda tam
vuslat halindedir. Bu halleri devam ettikçe onlarda
teklif de kalkmıştır. ..

Bu bakımdan onlar şöyle olur veya böyle olmalı,
şu sıfatları taşımalı demek hiç kimsenin ne haddidir
nede hakkı !
Ebu Türab Nahşebi hazretleri:
-‘’Kul Allah’tan yüz çevirme haline düştü mü, evliyaya dil uzatmaya başlar’’ buyurmaktadır.
Onun için onları inkâr etme, bilâkis onlara hizmet et. Sana Hakk’a yakınlık halini öğretsin. Kaide
budur. Önce hizmet, sonra huzura kabül… ( ) [14]
MÜRŞİD: İrşad eden, din işinde doğru yolu gösteren demektir. Doğru yola delâlet den, kılavuzluk
yapan kimseye denilir. Postnişin, şeyh, delil, kılavuz, halife, imam, puşiva(uyulan) kâmil, mükemmil, hakikat pir, gül, Lokman, hazine, Sultan, Arif,
Hızır, Mevla, Şah, Merdanı, Hüda, Saki, Rical Dâr’ül
Eman, Âbı Hayat, Mah (ay), Deniz, Vâsıl, Derman,
Kerim, Rehber v.s. gibi pek çok isim ve sıfatla söylenir.
Abdurrahim Reyhan hazretleri bir sohbetlerinde; ‘’ Evliyanın en seçkinleri, en makbulleri mürşitler olduğundan, bütün kemallerle süslenmiş ve bütün noksanlıklardan da temizlenmişlerdir. Kutbul
Aktap, Gavsı Âzam ve Kutbül İrşad ile diğer kutupların büyükleri mürşitlerdendir.’’ Buyurdular
Musa Dede Bayburdi hazretleri de: ‘’ Etbaları kalabalık olanlar değil, etbaları az veya hiç günah işlemeyen mürşitler makbuldür’’ buyurmuşlardır. İşte
bizlere düşense bağlı bulunduğumuz mürşitlerimize
layık müritler olmaya bakıp, Onları bizlere, bizleri
de Onlara unutturmaması için Yüce Allah’a devamlı
dua ve niyazda bulunmamız gerekir.
‘’Elim gözüm ve dilim ol
Dünya ukba delilim ol
Ey ilm-i ledün irfanı
Al beni benden sen ben ol’’ [15]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Yûnus sûresi Ayet 62,63,64
Kehf Sûresi, Ayet: 65
Kamer sûrsi, Ayet:55
Bakara süresi, Ayet:255
Hûd suresi, Ayet:40
Ra’d suresi, Ayet:1
Yûsuf suresi, Ayet: 40
Furkân suresi, Ayet:44
Hadis-i Kutsi (Abdurrahim Reyhan hazretlerinin sohbetlerinden)
Furkân suresi, Ayet: 7
Mü’minû suresi, Ayet:33
Kamer suresi, Ayet:24
Salih Baba divanından
‘’Tabakat’ül Kübra’’kitabından faydalanılmıştır.
Mehmet Demirok’un şiiri
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Yazan ve Çizen İsmihan Meryem BOYRAZ

üç garip bilgenin akıl açıcı sohbetlerinden

gerçeğin farkına çoktan varmış olan ve artık hayatın sırlarına ermiş üç bilge büyüleyici bir mekanda kendilerine belirli derecelerde bahşedilen keşifler ve buna bağlı olan hisler üzerinde konuşuyorlardı.
oturdukları mekan dev bir uçurumun düz kısmında adeta saplanmış gibi duran, balkon büyüklüğünde iri
bir yakutun üzerinde, ağır işlemeli koltuklar ve taşlarla süslü eşyaların olduğu harika bir yerdi. Tam karşılarında uçsuz bucaksız uzanan ve insana kaybolmuş hissi veren bir çöl bulunuyordu. Ortasında konuşulan
konular kadar derin bir çatlak olan çölden insanı bu derinlik kadar etkileyen ayetler yükselirken hakikate
eren bilgeler sohbet ediyordu.
kızıllaşan gökyüzü gün batımındaydı ve havada duran dev yapay gezegen Allahın insanlardan açığa çıkardığı sanatına bir örnekti.
Bilgelerden her biri Allaha yakınlıkta farklı derecelerde olsalar da amaçları ve yolları ortak olduğu için, farklı
seviyelerde, ama ortak hisler ve heyecanlar yaşıyorlardı.
bu kez sohbetin konusu ise yaratılıştaki sebep sonuç kanunu üzerinde düşünmekti.
sohbet, aralarına yeni katılmış ve henüz başlangıç aşamasında olan Fennorun sorusuyla başladı.
olmayan sebeplerden söz etmek için mi toplandık? yani bir vehim üzerinde mi konuşacağız? dedi.
diğer bilge Alpha cevap verdi evet bir açıdan olmayan sebeplere başka bir açıdan bakarak konuşacağız.
varlığın his ve vehim mertebesinde yaratılmış olması yani bir bakıma yok hükmünde olması ona dair mükemmel detayları ve harika sistemini inceleyerek üzerinde düşünmemize engel değildir.
o sırada diğer bilge Omega devam etti..
birbirinden kopuk ve ayrı olan anlar silsilesinin zaman ipi üzerindeki ardışık sıralanmasının ve sebep sonuç
algısının bu alakasız anların sıralanışı içerisinde bize gösterilen bir illüzyon olduğu açıktır. fakat bu sistem
içerisinde de harukulade bir düzen, tertip ve kusursuz ayrıntılar gizlidir.
bu ince detaylar ve kusursuz tasarımda en ufak bir şaşma yada eksiklik söz konusu olamaz. bu sınırsız ve
akıl almaz kudretin, sanatın, aklın, sonsuz ilmin ve mükemmel yaratılışın açığa çıkıp tezahür etmesidir dedi.
Fennor, bunun olaya çokluk boyutundan bakmak olduğunu anladı ve aklı yeni açılanlara gösterebileceğim
basit bir örnek verin dedi.
Alapha sordu.. Hiç yemek yaptın mı? Fennor evet.. Alpha devam etti.. Onu hazırlarken ki tüm aşamalarını
ve ve en son ortaya çıkan halini düşün. sonra da tüm anların bir birinden kopuk olarak ard arda yaratılmak
suretiyle oluşturduğu sürekliliği düşün. ve o zaman bu sürecin bir illüzyon olduğu ve o yemeği yaratanın
doğrudan Allah olduğu açıkça görülür dedi. o sırada Omega ekledi:
zamansızlığı düşünmek her şeyi açığa çıkarır.. ve bir ayetle devam etti
“Oysa sizi de, yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır.” [Saffat Suresi, 96]
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PEYGAMBERİMİZ(S.A.V.)’İN İNSANLIĞA MESAJI
Arif PAMUK
Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum,
belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. Ey insanlar! Bugünleriniz nasıl
mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes
bir ay ise, bu beldeniz (Mekke) nasıl mukaddes bir
belde ise, Rabbinize kavuşuncaya kadar canlarınız,
mallarınız, ırzlarınız da öylece mukaddestir, birbirinize haramdır! Her türlü tecavüzden korunmuştur.
Ey ashabım! Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve
bugünkü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizi öldürmeyiniz. Ey ashabım! Kimin
yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Borç
mutlaka yerine verilecektir. Kiralanan şey sahibine
iade edilecektir. Hediyeler hediye ile karşılanır. Başkalarına kefil olanlar, kefaletin mesuliyetini de üzerine almış olur.
Cahiliyyet devrine ait faizin her çeşidi kaldırılmıştır; ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermek gerekir. Allah’ın kesin emriyle faizcilik
haramdır. Cahilliyetten kalma çirkin adetlerin her
türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz,
Abdülmuttalib’in oğlu amcam Abbas’ın faizidir.
Ey ashabım! Cahiliyyet devrinde güdülen kan
davaları da kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, Abdülmuttalib’in (torunu) Rabiat el-Haris’in oğlu
Amir’in kan davasıdır. Ey insanlar! Artık şeytan sizin şu topraklarınızda, kendisine tapılmaktan ümidini kesmiştir. Fakat tapılmaktan hariç basit gördüğünüz amellerinizde şeytana uymanız onu memnun
edecektir.
Ey insanlar! Haram ayların yerlerini değiştirip
ertelemek inkarcılıkta gerçekte ileri gitmektir. Kafirler böylece sapıyorlar. Allah’ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için onu bir yıl haram bir
yıl helal sayıyorlar. Böylece Allah’ın haram kıldığını
helal kılıyorlar.
Zaman, Allah(c.c.)’ın gökleri ve yeri yarattığı
günden bu yana ayrılmıştır. Ancak Kabe’ye dair sidanet (hizmetçilik) ve hacca gelenlere sakilik yapma
adetleri bakidir.
Ey insanlar! Kadınlara iyi muamele etmenizi ve
bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim.
Çünkü onlar emriniz altındadır. Siz kadınları Allah

emaneti olarak aldınız ve onların namuslarını ve
iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz.
Şunu biliniz ki, sizin kadınlar üzerine haklarınız
olduğu gibi, kadınların da sizin üzerinizde hakları
vardır.
Ey mü’minler! Sözümü dinleyiniz, iyi anlayınız
ve iyi muhafaza ediniz. Muhakkak ki, Rabbiniz birdir. Babalarınız da birdir. Hepiniz Adem(a.s.)’dansınız. Adem(a.s.) da topraktan yaratılmıştır. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün
Müslümanlar da kardeştir. Allah katında en hayırlınız Allah’tan en çok korkanınızdır. Arab’ın Acem’e,
Acem’in de Arab’a, sarı ırkın siyah ırka, siyah ırkın
da sarı ırka üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva
iledir. Ey insanlar Allah’tan korkun. Başınıza, burnu
kesik bir köle seçilmiş olsa, Allah’ın kitabıyla hükmettiği müddetçe onu dinleyin ve ona itaat edin.
Ey insanlar! Her suçlu suçundan bizzat sorumludur. Hiçbir babanın işlediği suçun cezasını evladı
çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası sorumlu tutulamaz.
Ey insanlar! Size yüce iki emanet bırakıyorum
ki, onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız! Onlar, Allah’ın kitabı Kur’an ve sünnetimdir.
Ey mü’minler! Allah’tan korkun! Beş vakit namazınızı kılı! Ramazan ayındaki oruçlarınızı tutun!
Mallarınızın zekatını verin! Sizden olan amirlerinize itaat edin ki, Rabbinizin cennetine giresiniz.
Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Geçmiş
ümmetlerin helak olmalarının sebebi, dinde aşırı
gitmeleriydi. Hac usullerini benden öğrenin! Muhakkak olarak bilmiyorum, belki bu seneden sonra
bir daha sizinle burada buluşamayacağım!
Ey insanlar! Kıyamet günü beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? İlahi
vazifemi yaptım mı?
Bütün asshab-ı kiram: “Evet, yemin ederiz, Allah’ın risaletini tebliğ ettin. Peygamberlik vazifeni
yaptın. Bize vasiyet ve nasihatta bulundun. Böylece
şehadette bulunuruz.” Dediler. Bunun üzerine Resulü Ekrem(a.s.) mübarek şehadet parmağını semaya
kaldırdı, sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek:”
Şahit ol ya Rabb!” buyurdu.
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ALIM’LI NOTLAR
-İnsanlara güzel söz söyleyin!
BAKARA 83
-Mektuba cevap vermek de , (tıpkı) selam almak gibi (müslümanın kardeşi üzerinde olan) bir haktır.
BUHARİ
-Allahın seni kulluğa ehil sayması , sana ödül olarak yeter.
Ataullah İSKENDERÎ
-Yaşam artık bir pamuk ipliğine bağlıysa , o ipliğin ne fahiş bir
bedeli vardır!
D. PENNAC
-Gayri ihtiyari ihtiyarlarız.
Sinan BENGİSU
-Oğul babasından daha iyi olmazsa ikisi de başarısızlığa uğramıştır.
ÇİN ATASÖZÜ
-Sevilmemek acı bir şeydir, ama sevmemek daha acıdır.
Miguel de UNAMUNO
-En çok sevilen öğretmen; en çok seven öğretmendir.
Cemil MERIÇ
-Hased , başkasının balını kendi ağzına zehir etmektir.
Cenab ŞEHABEDDİN
-Bir gerçeği ortaya koyarken alaya alınmak şereftir.
Ken’an RİFAÎ
-Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir.
HERODOT
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En Tatlı Takipçimiz

Ayşe DUMLU
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K A PA K

İlker KARATAŞ
Yeniden, Bir Kurban bayramına ulaşmanın mutluluğu içersindeyiz, Bayramlar biz
yetişkinler için barış sevgi muhabbet ve birlik
beraberliğin adıdır, Bayramlar çocuklar için
sevincin mutluluğun sevginin ve heyecan
dolu coşkuların özlemin adıdır. Bayramlar
tüm İslam aleminin ve biz Osmanlının torunları olan Türk milleti için birlik ve beraberliğin
güçlendiği küskünlüklerin kalktığı ve rabbimizin rahmetinden umut duyulan zamanlardır, bayramlarda Türk milleti olarak bu
heyecanı mutluluğu ve sevgiyi 7 sen 70 ne
kadar büyük bir coşkuyla yaşarız geçmişten
günümüze kadar devam eden sevdalarımız hasletlerimiz ve adetlerimizi yaşar ve
yaşatırız onun için hiç unutmadan yüzyıllarca sonrada devam edeceğine inandığımız
çok önemli değerlerimizi yaşatmak ve bunları tekrar hatırlatmak için siz değerli okuyucularımıza bunlardan bahsedeceğim.
Bayramlar Birlik ve beraberliğin kuvvetlendiği, aramızdaki sevgi ve muhabbetin
artmasına vesile olan Ramazan-ı Şerif ve
Kurban bayramlarını aynı zamanda pek
çok güzel örf ve âdeti de beraberinde getiren müstesna günlerdir. Bu günlerin kendine has ikliminde yer alan ve günümüzde
de halen devam eden 7 bayram âdetimizi
hatırlayalım ve bu bayramda da elimizden
geldiğince hassasiyet göstermeye gayret
edelim. Hayırlı bayramlar…
1. Bayram Öncesi Hazırlık
Bayram, esasında oruç ve diğer ibadetlerinden
sonra verilmiş İlahi bir ikramdır. Bayramlar sevinçtir, mutluluktur. Bu günleri en iyi şekilde geçirebil-
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mek için bayram öncesinde hummalı bir hazırlığa
girişilir; Bayanlar ev temizliği şerbetler börekler ve
tatlıların yapımıyla ikram edilecek kahve şeker ve
alışverişin telaşına düşerler. Bayramlar en çok çocuklar için bayram olur bayramlık kıyafetler alınır şeker
ve mendiller hazırlanır ve ziyarete gelen çocuklar için
harçlık ve mendiller hazırlanır çünkü bayramlarda
çocukların yüzünün gülmesi büyükler için mutluluk
kaynağı olur adı üzerinde bayram bayramların bayram olması çocukların mutluluğu ile kat ve kat artar
o nedenle bayram alışverişlerinde çocukların yeri bir
başkadır ve bayram teleşının bir kat daha artmasını sağlar.Yetişkinler bayramda “bayram tıraşı” olur,
“bayram temizliği” yapılır. Osmanlı’da da bütün bu
hazırlıklar, bayramdan on-on beş gün önce başlardı.
Bayramlık elbiseler biçilir, dikilir ve birer bohça içine konulup hazır edilirdi. Bayram arifesinde payitaht
İstanbul, baştanbaşa temizlenmiş ve bayramı karşılamaya hazır hâle getirilmiş olurdu.
2. Bayramlaşma
Bayramlaşma, bayramlarda musâfahalaşma bayramın olmazsa olmazlarındandır. Bazı değişikliklerde olsada beraber günümüzde de devam ettiği üzere
bayram namazından sonra ilk tebrikleşmeler başlar,
herkes birbiriyle bayramlaşır, ulemanın ve yaşça ileri
olanların elleri öpülüp hayır duaları alınır. Bayram
namazından sonra, kabir ziyaretleri yapılır, Kur’ân-ı
Kerîm’den muhtelif sureler ve aşırlar tilâvet edilerek
ahirete irtihal eden geçmişlerimiz de unutulmaz.
Bundan sonra bayramlaşma evlerde devam eder. Osmanlı devrinde de bayram merasimleri çok büyük
ehemmiyet ve itina ile yapılırdı. Bu merasimlerin
başında sarayda yapılanlar gelirdi. Fatih Sultan Mehmed Han tarafından kânun hâline getirilen bayramlaşma merasimlerinin belli usul ve kaideleri vardı.
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ma, bir şeker, mendil veya harçlıkla gönüllerini hoş
etme, onların küçük dünyalarında büyük anlamlar
ifade etmektedir. Dünyada bir çocuğun gönlünü almak kadar büyük bir hareket olmaz bir çocuğun ve
yetimin başını okşamanın bile sadaka olarak kabul
edildiği dinimizde bayramların çocuklar için bir
başka mutluluk kaynağı olduğunu bir çok alimin ve
Allah dostunun ağzından duyarız bu vesile ile kendi
çocukluklarımızı da hatırlayarak bayram bayram ola
çocuklar mutlu ola diyerek çocuklar için bayramları
mutlu kılmaya çalışalım inşallah.

3. Sıla-i Rahim
Bayramlar aynı zamanda akrabalarla bir araya gelmek için bir vesiledir. Peygamber Efendimiz (s.a.v)
bir hadislerinde “Sıla-i rahim (akrabayı gözetmek ve
ziyaret etmek) ve güzel ahlak, memleketleri mamur
eder ve ömürleri artırır.” Bu vesile ile bayramlar da
yaşlıları ve akrabaları ziyaret etmek onların gönüllerini almak kapılarda özleyen gözlerle bekleyen
büyüklerimizin umutlarına umut olup onları ziyaret
etmek Allah nezdinde de kul nezdinde de çok büyük
bir sevaptır resulullah (s.a.v) efendimizin hadisine
mazhar olmak ve müjdesine layık olmak için bu hadisine özen gösterip hem bayramlarda hemde normal
günlerde akrabalarımızı ziyaret edelim ve onların
hatırlarını soralım bayramlarımızın bayram olması
dileğiyle Sıla-i Rahime önem verelim çünkü Allah
akrabaya ve yakınlara bakmayı emreder fenalığı ve
hayasızlığı yasaklar o tutup düşünelim diye öğüt veriyor. Bu müjdelere layık olmak için bayram en güzel
vasıtadır.
4. Bayram Tatlısı
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bayram sabahları hurma yemesinden mülhem İslâm kültüründe
doğan bayram tatlısı yapma ve ikram etme geleneği
günümüze kadar süre gelmiş tatlı bir âdettir. Bayram
tatlıları çoğu zaman günler öncesinden hazırlanıp
misafirlerin ikramına sunulmayı bekler. Ayrıca bayram şekeri de bu güzel günleri süsleyen vazgeçilmez
tatlardandır. Fakat tatlıyı fazla kaçırmak ağzımızın
tadını kaçırabilir, dikkat! Tatlı Yiyip Tatlı Konuşalım.
5. Çocukları Sevindirme
Osmanlıda bayram günleri çocuklar için ayrı bir
mana taşırdı. Bayramın sevincini ve heyecanını günler öncesinden yaşamaya başlayan çocuklar yeri gelir
bayramlıklarıyla beraber yatar, yeri gelir bayramda
ne kadar harçlık toplayacağının hesabını yapardı.
Bayram günlerinde çocukların başlarını bir okşa-

6. Misafire İzzet ve İkram
Bayramların olmazsa olmazı tabii ki hazırlanan
ikramlardı, Osmanlıda ikram çok önemliydi bunun
için günler öncesinden hazırlıklar başlardı.Bayram
günlerinin kendine has yemek sofraları vardır. “Bayram ziyafetleri”nde her ev sahibi imkânı nispetince
misafirine izzet ve ikramda kusur etmemeye çalışır.
Osmanlı saray mutfağında da bayram sofralarına
özel hazırlıklar yapılır, bütün eksikler tamamlanır,
kurulacak ziyafet sofralarında misafirlere ikram edilecekler önceden tespit edilirdi. Bayram merasimlerinde gerek halka gerekse saray ahalisine ziyafetler
verilirdi. Eski bayramlar la bu günkü bayramları düşündüğümüz de bu özelliğimiz hiçbir zaman değerini
yitirmedi ve yitirmemeye devam edecektir. Bayramda misafire ikram da bulunmak günümüzde olduğu
gibi Osmanlıda çok önem arz eder misafirlerin mutluluğu ve memnuniyetine çok önem verilirdi.
7. Kartpostaldan Kısa Mesaja Bayram Tebrikleri
Günümüzün gelişen teknoloji ile beraber tebrik
kartları ve kartpostalların yerini, elektronik postalar
ve kısa mesajlar aldı. Her ne kadar formu değişse de,
uzak mesafedeki tanıdıkları hatırlamak ve gönüllerini almak maksadıyla bu bayramda da bizden haber
bekleyenleri unutmayalım…

Osmanlıda Bayramlaşma
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Onur YILMAZ

CERABLUS operasyonu
Kürtlerin ‘Kürt Koridoru’
hayalini ortadan kaldırdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Fikret
Bila, Kürt Koridoru ve operasyonu
yazdı.
TÜRKİYE, sınırdan hem IŞİD’i
hem YPG’yi vuruyor. Türkiye’nin
böylece PKK’nın Suriye kolu üzerinden bir Kürt Koridoru oluşturma hayallerini de engellemek istiyor.Askeri kaynaklara yakınlığıyla
bilinen Hürriyet yazarı Fikret Bila,
Cerablus’a başlatılan operasyonla
ilgili “Hem DAEŞ hem YPG vuruluyor. Böylece PKK-PYD’nin Kürt
koridorunu oluşturmasının önüne
geçiliyor” değerlendirmesi yaptı.
AKDENİZ’E AÇILAN BİR
KÜRT BÖLGESİ İSTİYORLAR
Türkiye’nin,
Cerablus-Azez
hattının karşısındaki askeri varlığını güçlendirdiğini hatırlatan Bila,
“Buradan yaptığı top ve füze atışlarıyla PKK/PYD’ye bağlı YPG’nin
Menbiç’ten Cerablus’a ilerlemesini
önlüyor. PKK-PYD-YPG’n in hedefi ise Cerablus’u da alıp, Türkiye
sınırı boyunca Kürt koridorunu
tamamlamak. Böylece Akdeniz’e
açılan bir Kürt bölgesi oluşturmak” dedi.
KÜRT DEVLETİNE NEFES
BORUSU AÇMAK
Kürt Koridoru hayalinin asıl
amacını da anlatan Bila, “Bu he-
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def, PKK’nın kurmayı tasarladığı
Kürdistan devletinin ekonomik ve
askeri açıdan ayakta kalmasını sağlayacak nefes borusuna ulaşmak
anlamı taşıyor” değerlendirmesi
yaptı.Kuzey Suriye projesinin ‘Büyük Kürdistan Devleti’ projesinin
dört ayağından biri olduğunun altını çizen Fikret Bila şöyle devam
etti: “Türkiye’yi tehdit eden ayağı
ise Güneydoğu’nun bu projenin en
büyük parçasını oluşturması. Kuzeybatı İran ve Kuzey Irak’la birlikte projenin dört ayağı tamamlanıyor. PKK bu dört ülkenin dört
parçasında da siyasi ve askeri olarak örgütlü. ABD’nin 2003 yılında
Irak’ı işgal etmesinden bu yana da
hem siyasi hem askeri olarak güç
kazanmış durumda.”
4 ÜLKEDEKİ ÖRGÜTLER
ÖCALAN’IN EMRİYLE KURULDU
Kürtlerin yaşadığı bu dört
parçadaki siyasi ve silahlı örgütlerin hepsinin PKK’nın dolayısıyla
Abdullah Öcalan’ın talimatıyla
oluşturduğunu ve KCK’ya bağlı olduklarını anlatan Bila, “Her
parçadaki siyasi parti ve ona bağlı silahlı güçler sonuçta KCK’nın
bir parçası. KCK ise öngörülen
Birleşik Kürdistan’ın ‘Konfederal
Devleti’ni oluşturuyor. KCK’nın

Suriye ayağını oluşturan PYD ve
YPG, Kuzey Suriye’de ABD adına
savaşırken karşılığında bu bölgeyi
kontrolleri altına aldı. Bölgedeki
Arap ve Türkmen köylerine saldırarak katliamlar yaptı ve göçe
zorlayarak etnik temizliğe girişti.
Şimdi kontrol PYD’nin dolayısıyla
PKK’nın elinde” şeklinde konuştu.
ASIL AMAÇ ‘KOMÜNAL
KONFEDERAL KÜRDİSTAN’I
KURMAK
Kuzey Suriye’nin PKK açısından önemli olduğunu ifade eden
Bila şöyle devam etti: “Öcalan’ın,
ABD’li düşünür Murray Bookchin’in tezlerini esas alarak sahiplendiği ‘komünal’ sistemi uygulamaya geçirmeye çalıştığı bir
laboratuvar niteliğinde olması.
PKK-PYD, Kuzey Suriye’de özellikle kırsal alanda ‘kömün’ esaslı
bir örgütlenmeye yöneldi. Bu yapı
üzerine Kürdistan’ın ayaklarından
biri olarakKuzey Suriye’de ilk ‘Komün Esaslı Federasyon’u hayata
geçirmeyi hedefliyor. Sonra diğer
üç parçada da aynı örgütlenmeyle
‘Komünal Konfederal Kürdistan’ı
kurmak.
“ENGELLENEMEZSE
GÜNEYDOĞU’YU
İSTEYECEKLER”
Kuzey Suriye PKK’nın en rahat
hareket edebildiği, ABD desteğini
arkasına aldığı pilot bölge niteliğinde.Bu projesinin hayata geçirip
ayakta tutabilmesi için Kürt koridorunu sağlamaya çalışıyor” diyen
Fikret Bila, “Türkiye’nin ısrarla Cerablus- Azez arasında derinliği de
olan güvenli bir bölge isteyişinin
nedeni, PKK’nın bu projesini engellemek. Aksi, halde Kuzey Irak
ve Kuzey Suriye’den sonra Güneydoğu’nun koparılması için son bir
yıldır yaşandığı gibi şehir savaşları,
içten ve dıştan terör saldırılarının
yoğunlaşacağını, Türkiye’nin Suriye’ye dönüştürülmesi için çaba
harcanacağını biliyor” değerlendirmesi yaptı.
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FETÖ-PDY
OPERASYONLARI
DEVAM EDİYOR

ralanan bir jandarma er Fatih Çaybaşı şehit oldu. 2 güvenlik görevlisi
ise hafif yaralandı.
Gaziantep’te kına gecesine terör
saldırısı: 56 ölü, 79 yaralı

Yazarlarımız Demokrasi Nöbetinde

15 Temmuz darbe girişiminden
sonra örgüte adeta nefes aldırılmıyor. Her alanda operasyonlarla örgüt çökertilmeye çalışılıyor.
Halk bir ay boyunca meydanlarda
demokrasi nöbetindeydi. Bir taraftan da elebaşı Fethullah GÜLEN’in
ABD’den iadesi için çalışmalar sürüyor.
***
Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna silahlı saldırı

***

Gaziantep’in merkez Şahinbey
İlçesi’nde sokakta yapılan kına gecesinde kalabalığın arasına karışan
canlı bomba terörist, üzerindeki
patlayıcıyı infilak ettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı son
açıklamaya göre IŞİD’in yaptığı
tahmin edilen saldırıda 56 vatandaşımız hayatını kaybetti; 17’si ağır
79 yaralı var.
***
GELENEKSEL TÜRK SPORLARINI CANLANDIRMA AMACIYLA
DÜZENLENEN ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ, KEYİFLİ AKTİVİTELER YAPILDI

Şavşat’tan Ardanuç’a giden
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna ateş açıldı. Önce konvoya, ardından da
Kılıçdaroğlu’nun aracına olmak
üzere 2 ayrı saldırı gerçekleştirildi.
Kılıçdaroğlu’nun korumaları ateş
açanlara karşılık verdi, çatışma
çıktı. CNN TÜRK yayınına bağlanan Kılıçdaroğlu, “Şu anda benim
açımdan bir sorun yok. Çatışma
bölgesinden güvenlik güçleri çıkardı, Kara Yolları binasındayım.
Gerekli güvenlik önlemleri alındı”
dedi. Başından vurularak ağır ya-

leyip el sanatları sergilerini geziyor
ve geleneksel yemekleri tadıyor.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da
açılış törenin ardından alandaki
çadırları gezip etkinlikleri takip
etti. Cuma namazını alanda kurulan namazgahta kılan Erdoğan’a
vatandaşlar da yakın ilgi gösterdi.
Festivale Türkiye’nin yanı sıra
Türki cumhuriyetlerindende sporcular katıldı.

Küçükçekmece’deki Bezirganbahçe Meydanı’nda gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı’nın da global iletişim ortağı olduğu festivale
gelen vatandaşlar, Türk geleneklerine ait spor aktivitelerinin yanı
sıra halk oyunları gösterilerini iz-

RİO
OLİMPİYATLARI’NDA
TÜRKİYE’NİN BAŞARILARI

Altın madalya kazandıran güreşçimiz Taha AKYOL
Türkiye, 1 altın, 3 gümüş, 4
bronz olmak üzere topladığı 8 madalyayla genel sıralamada 41’inci
oldu. Türkiye, güreşten 5, halter,
tekvando ve atletizmden birer
madalya kazandı. Madalya sayısı
açısından Pekin 2008 ve Londra
2012’yi geride bırakırken katıldığı
21 olimpiyatın 18’inden daha başarılı bir sonuca ulaştı. Halterde
iki olimpiyat sonra ilk kez kürsüyü
gördü. Minderde de 52 yıl sonra
ilk kez 5 madalya birden geldi.
Olimpiyat oyunlarında ABD,
46 altın, 37 gümüş, 38 bronz olmak üzere 121 madalyayla genel
sıralamada zirvede yer aldı.
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SIR ÇOCUK
Zehra ŞÜKRAN

KALEMLERİN TOPLANTISI
BU KALEMLER BİR ÂLEM
Bir gün bütün kalemler marifetlerini birbirlerine söylemek için toplanmışlar.
Söze Tükenmez Kalem başlamış. Göğsünü gererek:
-Ben Tükenmez Kalemim. Çeşit çeşit renklerim vardır. Kâğıtların, defterlerin süsüyümdür.
Diğer kalemlerden biri:
-Bir kere hiç tükenmezsin diye bir şey yok! Hem kâğıtları, defterleri sadece sen süslemiyorsun…

Tükenmez Kalem alaycı bir tavırla:
-Sizi anlıyorum, beni çekemiyorsunuz. Ama ne yapalım, yer değişecek değiliz ya!..
Diğerleri bakmışlar ki bu kalemde söz de tükenmeyecek, susmuşlar.
Sıra Tüy Kaleme gelmiş. Bir şairin kalemi olduğu için şiir gibi konuşuyormuş:
-Ben bir şaire aitim,
En sevdiği kalemiyim.
Ben de onu severim,
Benim canım sahibim!

Kaz ve kuğu tüyündenim,
Bundan geliyor ismim.
Eskilerden kalma bir kalemim,
Tüy Kalemdir ismim.
Tüy Kalem sözünü bitirince herkes alkışlamış.
Kurşun Kalem’e gelince:
-İsmime bakıp benden korkmayın, ben adamı vurmam(!). Sık sık kalemtıraş berberine gider
tıraş olurum, efendi biriyimdir ben. Kalemler arasında başta öğrenciler olmak üzere en fazla
ben kullanılırım. Silinmem kolaydır. Her ne kadar bilgisayarlar bizi tuş etmiş olsa da vazgeçilmezizdir. Fakat bizleri yere düşürmeyin, hemen kırılıveririz sonra, diyerek sözü alımlı alımlı
oturan Boya Kalemine bırakmış.
Boya Kalemleri koro halinde, hep bir ağızdan:
-Biz yaptığınız resimleri rengârenk boyarız. Bir sürü rengimiz vardır. Küçük çocuklar bizimle
boyama yaparlar.
Son olarak sözü Hat Kalemi almış:
-En güzel yazılar benimle yazılır. Hattatlar benimle sanat eserleri ortaya koyarlar. Sahiplerim
yazıyı benimle adeta resme çevirirler. En çok BESMELE yazılmasını severim.
Toplantıyı herkes çok beğenmiş. Sonra birbirleriyle vedalaşarak ayrılmışlar.
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YARDIM ANITI
İkrime ÜMİT

Küçük bir sütunun üzerine konmuş su
içiyordum. Yanımdan geçen çocuk fotoğrafımı çekmeye çalışıyordu. Bir yaşlı kişi
yaklaşarak:
“-Kolay gelsin evladım, dedi.
-Sağolasın amca.
-Güvercini mi çekiyorsun?
-Evet.
-Peki dikkat ettin mi taşın kenarında ne
yazıyor?
-Bakayım, evet ‘Sadaka Taşı’ yazısı ve
kısa bir bilgi var.
-Oradan da okuduğunda öğreneceksin,
geçmişimizdeki hayırseverliğin adeta bir
anıtıdır bu.
-Bu taşla nasıl iyilik yapılıyormuş?
-Muhtaçlara yardım etmek isteyenler,
geceleri bu taşa gizlice para bırakırlarmış.
Sabaha doğru da ihtiyacı olanlar alırmış.
-Vaay, sadece ihtiyacı olanlar mı, hem
sabaha kadar para orada nasıl kalıyordu
ki? Şimdi olsa! Kasadakiler bile çalınıyor...
-Hem de sadece gerektiği kadarını alıyorlarmış biliyor musun? Paranın orada günlerce
kaldığı oluyormuş.
-Gerçekten inanılmaz!
-Üsküdar’dakine benzer Sultanahmet, Kocamustafapaşa ile İstanbul’un birçok yerinde
varmış bunlardan.
- Günümüzde bu tür şeyler kalmasa da çeşitli şekillerde yardımlaşmalar devam ediyor.
Kışın sokak hayvanları ve kuşlar için su-yiyecek kapları konuyor. Çünkü onlar hal diliyle
“Susuyoruz, söyliyemiyoruz” diyorlar.
-Tabii, insanlar için de aşevleri, yardım dernekleri var. Ramazan’da her yerde iftar çadırları
kurularak bedava yemek dağıtılıyor. Askıda Ekmek uygulaması ile fakirlerin ihtiyacı gideriliyor.
-Evet amcacığım sayenizde faydalı bilgiler edindim. Teşekkür ederim.
-İnsanlık devam ettiği sürece dayanışma sürecek. Sana başarılar dilerim.”
İhtiyarla çocuk ayrılırken ben de kanat çırpıp göklere süzüldüm. Demek ki su içtiğim yer
öyle sıradan bir yer değilmiş. Gerçekten insanlar başkalarını düşünüyorlar. Suyumu içtim
Şükür, şimdi de bir cami avlusuna gideyim. Orada yardımsever insanların saçtıkları buğday
taneleriyle de karnımı doyurayım.
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Kitap Tanıtım

KİTAP

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Kitabın Adı: Bir Başka Kırmızı
Yazarı: Nazan Öçalır
Yayınevi: Ötüken Yayınevi
Sayfa: 255
Tür: Roman
Hayatta hep ileri gitmeyi hedefliyoruz değil mi? Benim de hedefim
hep ileri gitmek… Uzun sandığım
bu kısacık yolculuğumda, bir an
olsun geriye dönüp baktığımda
çocukluğuma kadar uzanan bir
yol gördüm. Ne çok şey yaşadığımı
hatırladım. Ama ne gariptir ki hiç
unutmam dediğim şeylerin bile
yarısından fazlasını unutmuşum.
Bu geriye dönüşlerimde hatırladıklarıma bazen güldüm bazen
de eskisinden daha fazla ağladım.
Sanki bir iç döküş, sanki kendinle
bir hesaplaşmaydı bu benim yaptığım... Her zamanki gibi öncelikle
kendime dürüst olmaya karar verdim. Tüm gerçekleri anlatılabileceği ölçü çerçevesinde dile getirmeye
çalıştım. Benim yaşantım kimin ilgisini çeker ki diye de düşünmeden
edemedim. Ama baktım ki; zamanlar, mekânlar, kişiler, olaylar farklı
olsa bile yaşadığımız duygular hep
aynıydı. İnsanca… İşte bu noktada
buluşacağımıza inanıyorum.

Kitabın Adı: Tarihi Hakikatler
Yazarı: İsmail Hami Danişmend
Yayınevi: Bilgeoğuz Yayınları
Sayfa: 679
Tür: Tarih
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Kitabın Adı: Kuantum Tasavvuf
Yazarı: Yalkın Tuncay
Yayınevi: Az Kitap
Sayfa: 176
Tür: Tasavvuf
Hangi görev, statü ve pozisyonda
bulunursak bulunalım, insan olmanın gereği; düşünmek, varlığını
sorgulamak, hayata dair yapıcı bir
bakış açısı geliştirmektir. Kısacası
kişisel varoluş gayesini bulabilmektir. Şüphe yok ki her varlık kendine
takdir edilen doğrultuda fiilleri
açığa çıkarmak üzere yaratılmıştır.
Bunun farkına varmak, akıl etmek
ve bunun farkındalığı ile ameller
ortaya koymak, hiç şüphesiz insana
en büyük değeri katacaktır. Kim
olduğumuzu, nereden gelip, nereye doğru yol aldığımızı, şu anki
durum ve karşılaştığımız olaylara
neden muhatap olduğumuzu anlamak zorundayız.

Kitabın Adı: Sus ve Bana Aşkı Anlat
Yazarı: Ömer Faruk Kaya
Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Sayfa: 192
Tür: Deneme / Şiir
Aşkı Mı Arıyorsun?
O halde biz susalım da aşk konuşsun
Tüm kâinat lisanınca zikre hâl olmuş
Aç gönlünü ve dinle
Kulak vermek kâfi gelmez bu dile
Bu dil, aşkın dili
Yalnız gönle âyân olur
Gönlünü açmaz isen
Arş-ı âlâ lâl olur...

Kitabın Adı: Saz ve Söz Meclisi
Yazarı: Türkân Alvan – M. Hakan
Alvan
Yayınevi: Şule Yayınları
Sayfa: 560
Tür: Araştırma - İnceleme
Saz ve Söz Meclisi, şiir ve musıkînin
ortak izlerini kimi zaman tekkelerde
arıyor kimi zaman padişah odalarında. Gittiği her mekândan şaşırtıcı
bilgilerle dönen eser, şiir ve musıkînin insanı incelten gücünü gözler
önüne seriyor. Bu öyle bir incelik
ki balıklara mezar taşı da yazdırabiliyor, gece vakti kapıya dayanan bir
bestekâra mısra da dizdirebiliyor.
Türkân Alvan ve Hakan Alvan’ın titiz
ve uzun soluklu çalışmalarıyla meydana gelen eser, kültürel mirasımıza
önemli bir katkı sunuyor.

Kitabın Adı: Elif ’ten Vav’a Velayet
Yolu
Yazarı: Işık Elçi
Yayınevi: Işık Elçi Akademi
Sayfa: 160
Tür: Tasavvuf

Kitabın Adı: Rumeli Alperenleri
Hazırlayan: Mustafa Tatcı – Sevdâ
Urfa
Yayınevi: H Yayınları
Sayfa: 64
Tür: Tasavvuf
Rumeli Alperenleri, Cezbî’nin
Velâyetnâme-i Seyyid Ali Sultan
isimli menâkıbının, Mustafa Tatcı
ve Sevda Urfa tarafından günümüz
okuruna adapte edilmiş halidir. Bu
menâkıpta, derviş gazilerin Rumeli
fetihleri, manevî cepheleriyle beraber ele alınmıştır.
Cezbî’nin kaleme aldığı menâkıptan da açıkça anlaşılacağı üzere
Osmanlı fetih hareketi bir işgal
hareketi değildir. İlâhî bir takdîr
ile gerçekleştirilmiştir. Yoksa karıncayı incitmeyen ve varlığa Hakk’ın
nûruyla bakan gönül ehli tasavvuf
erlerinin, dervîş-gâzîlerin bu fetihteki hareket noktasını anlamak
mümkün değildir. Bu bir ilâ-yı kelimetullah davasıdır ki içinde adâlet
yoluyla tevhîd şuurunu yeryüzünde
hâkim kılmak düşüncesi yatar. Osmanlı Türklüğünün imparatorluk
anlayışı da bu fikir üzerine tesis
etmiştir. İmparatorluk vahdet-i vücût şuurunun siyâset boyutundan
başka bir şey değildir.

“Kitap okumak, başka hayatları uzaktan izleyerek
ders alma sanatıdır.” - Nurhan IŞKIN
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SIRDAŞ
İkrime ÜMİT

HAC
Dinimizin tâcıdır
Ümmetin ilâcıdır
Yapamamak acıdır
Yapabilen hacıdır
İslâm’ın şartıdır Hac.
Nasibeyle herkese
Gem vuralım hevese
Taş atalım İblise
Bitsin artık vesvese
Kulun berâtıdır Hac.
Orada en kıymetli taş
Sürülür ona yüz baş
Kemâle ermeden yaş
Büyük murâda ulaş
Gönlün rahatıdır Hac.
Tarık NADİR-ANKARA

SEVDİM SENİ

SAYIN SIR DERGİSİ YETKİLİLERİ
Yazar ve içerik olarak böyle geniş yelpazeli bir dergi çıkardığınız için tebrik ve teşekkürler. Dolu dolu ve doyurucu bir dergi. Hem
göze hem gönle hitap ediyor. Bakılıp atılacak
bir dergi değil. Okunası bir dergi.
Çalışmalarınızda devam ve başarı
dileklerimle...
Ruhiye SEZGİN-KAYSERİ

Sevmek bilen için bir ibadettir.bir anda hiç tanimadigin
biri gelir hayatının en baş köşesine oturur.onla uyursun
onla uyanirsin rüyaları onla görürsün hayallere onla dalarsin hiç tanimadigin bu insan senin benligin olur ruhun
olur.bedenin gören gözün isiten kulağın olur çarpan deli
yüreğin olur.hiçbir şeyi görmez gözün hani öl dese ölecek
kadar seversin.herseyine eyvallah dersin.günahlar tabular
elalem ne der ne düşünür umrunda olmaz.yeterki o olsun
dersin sadece o.ikinize bir dünya yaratirsin içinde inanirsin guvenirsin elin ayağın olur.can dersin canin olur.içinde
yesetirsin tüm çiçekleri bır o koparsin o koklasin istersin.
kolay değil sevmissindir inanirsin sözlerine kanarsin ve
uzatirsin ellerini ve tüm ruhunu teslim edersin ellerine.al
dersin al ne istersen seninim dersin.ışte bu deli gönül yaptırır bütün bunları sen onunsun oda senin hep böyle olacak sanırsın.Ama uyanirsin büyülü bir rüyadan gerçekler
başkadır seni görmezden gelir önce herşeyi senken hiçbir
şeyi olursun sorgularsin acir sol yanin yana yana kalirsin
oysa o çoktan dönmüştür hayatına birsey yapamazsın.aslında bu sevdada suçlu ararsan tek suçlu benim neden mi
SENI SEVDİM yetmezmi.
Mehmet Ali ŞAHİN - İSTANBUL
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Ömer SALİH

Blues terimi Batı Afrika kültüründe cenaze ve yas törenlerinde acının ifadesi olarak kullanlan
“çivit rengi” üzerinden mistisizme dayanır. Blues, 400 yıllık geçmişi olan ve temeli Afrika’ya dayanan, bir müzik türüdür. Kökleri Afrika’da bulunan blues, 17. yüzyıldan itibaren Afrika’dan getirilen
kölelerin tarlalarda çalışırken söyledikleri hüznü, umudu, özgürlüğü ve derin acıyı anlatan şarkılardan doğmuştur. İlk yayınlanan Blues notası Hard A. Wand’ın 1912 tarihli “Dallas Blues”udur.
Blues, 1865 yılından itibaren köleliğin kaldırılmasıyla birlikte Amerikan toplumu içinde yayılmaya başlar ve buradan da zaman içerisinde tüm dünyaya yayılır. 1910’lu yıllardan itibaren ise blues, Amerika’da birçok şehre yayılır. Bu şehirlerdeki kültürle ve müzikle harmanlanır ve yeni Blues
türleri ortaya çıkar, bunlardan bazıları Delta Blues, Memphis Blues, Texas Blues’dur. 1930’lu yıllara
gelindiğinde Blues, Caz müzik ile harmanlanarak Robert Johnson, Big Bill Broonzy, Sonny Boy Williamson, Lonnie Johnson ve Tampa Red idi.
Blues’un formu, genellikle Afrika ve Afro-Amerikan müziğinde bulunan “çağrı ve cevap” düzeniyle akor dizilerinin tekrarlayan döngüsüdür.12 ölçülük Blues, popüler müzikte en çok kullanılan
akor yürüyüşüdür.Blues notaları, genellikle bemolleştirilmiş üçlü, bemolleştirilmiş beşli ya da bemolleştirilmiş yedili olarak isimlendirilirler. Blues, özünde en çok ritim özellikleriyle dikkat çekmektedir. Ancak günümüzde icra edilmekte olan Electric Blues yüksek enstrüman hakimiyeti ve
güçlü ritim kabiliyetiyle birlikte iyi bir armoni bilgisini de gerektirmektedir. Zira Modern Blues,
Afrika kökenlerinin yanında çok yüklü bir etkileşime uğramış ve pek çok müzikten kalıntılar barındırır hale gelmiştir.

Blues’in Efsane ismi

BB KING
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OKÇULUK
Hasan YILDIZ

Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılıyla hedefe göndermeyi amaçlayan
spor dalı. Okçuluk ilk kez 1904 yılında olimpiyat programına alındı. Bu branşta ilk dönemlerde Fransa,
Belçika ve İngiltere başarılı sonuçlar almış, daha sonraki dönemlerde Amerika, Sovyetler Birliği, Iskandinav
ülkeleri ve İtalya bu ülkeleri izlemiştir.
Okçuluk Tarihçesi :
Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe göndermeyi amaçlayan
spor dalı. Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimpiyatları’nda olimpik programa alınmış, 1972’den beri aralıksız
olarak programlarda yer almaktadır.
Bu branşta ilk dönemlerde Fransa, Belçika ve Büyük Britanya söz sahibiyken, daha sonraki dönemlerde
ABD, Rusya, İskandinav ülkeleri, İtalya ve Kore bu ülkeleri izlemiştir.
Kemankeşlik :
Kemankeşlik; Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan bir okçuluk sporudur. Kemankeşlik sporunun
araçları olan ok ve yay için ise;
1- Ok :
Okun boyu “gez” olarak ölçülür. Bir gez yaklaşık olarak 65 – 70 cm. civarındadır, çeşitli ahşap malzemelerden (çam ağaçlarının kuzey rüzgarı alan kısımlarından) veya bambu kamışından yapılır.
Ok ucuna “demren” ya da “temren” adı verilir, kemik veya demirden yapılır.
Okun son kısmı olan tüy kısmına ise “yelek” adı verilir, genelde kuğu, kartal tüyleri kullanılır, ucunda
temreni olan oklara işlevine göre gerektiğinde yelek takılmaz.
2- Yay :
Osmanlı yayı ise son derece işlevsel, aynı zamanda kısa, kullanımı kolay ve “pek”, yani oldukça sert yaylardır.Yay ipine Tirkeş veyahut Çile adı da verilir. Tirkeş, genelde koyun bağırsağından olabileceği gibi ibrişimden de imal edilir.
Yaylar genelde filmlerde görüldüğü gibi sürekli olarak gergin durumda değillerdir. Normal durumda
tirkeş ve yay gerilimsiz ve gevşek bir şekilde durur, kullanılacağı zaman ise yay kurulur. Yay terse doğru
kurulmaktadır ve oldukça güç gerektiren bir iştir.
Oklar Hakkında Genel Bilgi :
Bir oku ok gövdesi, ok ucu, yelek ve arkalık olmak üzere dört bölüm halinde incelemek mümkündür.
Günümüzde ok gövdeleri ahşap, fiberglas, alüminyum, karbon ve alüminyum-karbon kompoziti olarak
yapılmaktadır. Ahşap oklar geleneksel okçuluğa meraklı bir avuç romantik tarafından kullanılmaya devam
etmektedir. Modern ekipman ile hedef okçuluğu çalışanlar tarafından iltifat görmemeleri ağacın fiziki özelliklerinden kaynaklanan zaaflardandır.
Ok uçları, hizmet ettikleri amaca uygun olarak taş, kemik, boynuz, metal kullanılarak yapılmıştır. Günümüzde hedef uçlarında çelik; av uçlarında ise çelik, alüminyum alaşımları ve lastik kullanılmaktadır.
Okun arkasında, hava sürtünmesi yoluyla ok uçuşunu düzelten bir kuyruk takımı vardır. Üç veya dört
tüyden oluşan ve dümen işlevi gören bu takıma “yelek” denir. Eskiden beri doğal kuş tüylerinden yapılan
yelek için günümüze plastik kullanılmaktadır.
Plastik yelekler fizik kuvvetlere ve neme daha dayanıklı olduklarından, doğal tüyleri neredeyse tamamen
tahtından indirmişlerdir. Doğal tüyler geleneksel okçuluk meraklısı kitle tarafından hala kullanılmaktadır.
Dört parçalı yelek kullanımı da hemen hemen terk edilmiştir.
Ok gövdesinin arkasında, okun kirişe takılmasını sağlayan bir kertik vardır.
Günümüzde “arkalık” adını almıştır. Geçmişte arkalık, ok gövdesinin arkasının direkt yontulması ile
yapılabildiği gibi; ağaç, kemik, boynuz gibi bir materyalden şekillendirilip gövdeye yapıştırıldığı da olurdu.
Bugün arkalıklar plastikten yapılmakta; ok gövdesinin çapı ve yapıldığı materyale bağlı olarak muhtelif metodlarla okun arkasına monte edilmektedir.
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Hazırlayan : Şemsettin SABRİOĞLU
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Soldan Sağa
1) Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce
ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan
bir dini bayram (Ortadaki resim). 2) Azerbaycan Türkü. – Küçük bitkilere verilen ad. - Osmanlı İmparatorluğunda Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi. 3)
Demiryolu. - Çok güçlü pırıltılar oluşturan, değişik alanlarda
kullanılan ışık kaynağı. – Trabzonspor’un kısaltılmışı. 4) Kamer, mah. - Büyüklük hastalığı. 5) Beyaz. –Cennet bahçesi. 6)
Göğüs. – Mühendislerin kullandığı bir cetvel türü. 7) İşletme
Yönetimi Yüksek Lisansı anlamına gelen Master of Business
Administration’ın kısaltılmışı. – İlave. 8) Utanma duygusu;
sanat. – Karadeniz’de bir ilimiz. 9) Temiz, pak. – Valide. 10)
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element. - Damarlarında dolaşan
kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plazması
ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, akkan. 11)
Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek
kuruluşu. - Bir elektrolitte akımın geçmesini sağlayan metal
uçlardan artı (+) yüklü olanı. 12) Kıbrıs’ın güneydoğusunda
bulunan turistik bir kent. - Rahatsız, huzursuz, taşkınlık yapan. 13) Kuyruk sokumu kemiği, pöç. - Pembeye çalan beyaz
tüylü, kanatları gri renkli, alt gagasında deriden bir kesesi olan
iri kuş, kaşıkçı kuşu.
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Yukarıdan Aşağıya
1) Kahire’de doğmuş ve büyükelçilik ve milletvekilliği de
yapmış olan, Yaban, Kiralık Konak ve Sodom ve Gomore romanlarıyla ünlü edebiyatçımız (Yakup Kadri). 2) Feza. - Ortaya
koyma, gösterme, meydana çıkarma. – Aktinyum’un simgesi.
3) Oy. – Temel, esas. - Afrika ve Asya’nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok zehirli, kızıl, esmer ve sarı renklerde bir yılan türü,
gözlüklü yılan. 4) Brom’un simgesi. – Makine Kimya Endüstrisi’nin kısaltılmışı. - Yavuz Sultan Selim zamanında yaşayan,
özellikle kalfalık devri eseri Süleymaniye ve ustalık eseri Selimiye Camiileri olmak üzere 92 camiinin mimarı. 5) Toplumun
yapıtaşı olan birim. – Türk şairi Nazım Hikmet’in soyadı. 6)
Gümüş’ün simgesi. – Yayla atılır. 7) Arpa, darı, mısır, buğday
vb. tahılların hamurunun ekşitilmesiyle yapılan koyuca, tatlı
veya mayhoş içecek. – Yabancı bir haber ajansının kısaltılmışı.
8) Kırık kemik vb. sarmaya yarayan ince tahta veya ona benzer
sert madde, splint. 9) Romanya’nın uluslararası plaka kodu.
– Atın ayakkabısı. 10) Eski Mısır’da bir Tanrı. - Mineralleri
inceleyen bir bilim dalı. 11) Giyecek, perde, çanta, ayakkabı
vb. şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince
kat. - Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan. 12) Dayanak.
– Sanı. – Bir uzaklık işareti. 13) Sahip, iye. - Birçok kimsenin
toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi. - Bir makinenin veya
herhangi bir taşıtın hızını kesmeye ya da onu durdurmaya yarayan mekanizma.
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SuDoku’ya benzer şekilde, her dairede ve sektörde 1 den 12 ye bütün sayılar bulunacak
şekilde sayıları yerleştiriniz.
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