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Muhterem okuyucularımız Sır Dergi’miz Rama-
zan1437 yayın hayatına güzel bir sayı ile merhaba 
diyor. Ülkemizde bunca (200 ün üzerinde) dergi 
varken neden yeni bir dergi ile gündemi meşkul 
ediyoruz.

Amaçlarımız ve ilkelerimiz kısaca aşağıdaki gibi 
sıralayabiliriz. Bu maddeleri sıralarken özetle ye-
niliklerimizi maddelendirirken muadil dergilerin 
bunları yapmadığı ve eksikliği akla gelmemelidir.

Zira bizim amaç ve ilkelerimiz arasında başka 
neşriyatların varlığı, yokluğu ne yazdığı değil sa-
dece bize mahsus olan vizyon ve misyonu esas 
alıyoruz.

A) Milli maneviyata uygun destekleyici koruyucu

B) Konusunun  ehli ilim adamlarından bilgi da-
ğarcıkları

C) Dergimiz sayesinde şahsi her türlü suallerinize 
çözüm cevapları

D) Sağlıktan spora eğitimden beslenmeye felsefe-
den sosyolojiye ilmihalden fıkıha toplam 50 konu 
başlığı

E) Gençlere günlük hayatta faideli bilgiler

F) Türk aile yapısı, korunması ve devamlılığı için 
tavsiyeler çözüm yolları

G) Ahlak anlayışının geleneklere ve örfe uygun 
toplumda oturtulup yaygınlaştırılması

H) Aslolan ahiret hayatına hazır bir ferdin yetiş-
tirilmesi

I) Bize örnek olacak sanatçı, fikir önderi, devlet 
ricali insanlarla röportaj ve makaleler

J) Memlekette herkesin es geçtiği okuma aışlkan-
lığını kazandımak ve teşvik etmek

K) Memleketimizin görülecek yerlerini  yöresel 
yemeklerini  tanıtan anlatan gezi notları

L) Sırdaş köşemizde sizlerden gelen yazılara yer 
vereceğiz

Kısacası okuyan, öğrenen öğrendiğiyle amel eden 
müşvik faziletli, mütevazi yardımlaşan insana de-
ğer veren toplum oluşması için organize olduk 
elimizden gelenin fazlasını yapmaya niyet ettik

Gayret Bizden Tevfik Allah(CC)tan

Sır’a Bismillah

E D İ T Ö R’ D E N
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Sır; iş, amel ve temeldir.
Sır; özdür, sözdür, yüzdür.
Sır; zordur, zariftir, incedir.
Sır; hikmet-i ilahidir, emanet-i kalbidir.
Sır; Latife-i muhabbettir, cadde-i ferdidir.
Sır; ruh-u bedendir, emanet-i kalbidir.
Sır; müşahede-i aslidir, murakabe-i aklidir.
Sır; ahlak-ı imanidir, tarifi faslidir.
Sır; saklı gizli olan şeylerin iç yüzüdür.
Sır; his ve duyguyu kontroldür, niyeti muha-
fazadır.
Sır; düşünceyi açığa vurmamadır, muhatabı 
yormamadır.
Sır; ahiret meydanında ortaya çıkacak olan 
hakikatin kendisidir.
Sır sahibi; güvenilendir, edebini koruyan be-
ğenilendir.
Sır; saklanmaya değer mücevherdir.
Sırrı ifşa, zazardır, kayıptır, ziyandır.
Sır; ufk-u kemaldir, fikr-i cemaldir.
Sır; ümid-i emeldir, iklim-i bahardır, baht-ı 
nehardır.
Sır; can-ı canan olma yolculuğudur, eksen-i 
fasıldır.
Sır; sahiplenilmediğinde, minnettir, cinnettir, 
kaygıdır.
Sır; gizdir, hizdir, izdiri harizdir, denizdir.
Sır; mahaiettir, basirettir, cesarettir.
Sır vermeme erdemliliktir, sırrı ifşa hıyanet-
liliktir.
Sırrı saklamak, sahih bir malet-i ruhiye işidir.
Sır; muhafaza-i kalptir, sırrın kilidi dudaktır, 
anahtarıdildir.
Sır; imtihan işidir, sır, insanın insani kimliği-

dir.
Sırrın damarındaki kanındır, onu akıtmamak 
akl-ı fikretmektir.
Sır; koruyamayanın elinde kordur.
Sırdaş olmak ise elbette ki zordur.
Sırrın yükü ağırdır.
Sırrın mes’uliyeti büyüktür.
Sırrı içinde taşımak babayiğitliktir.
Sırrı tutmak erdemliktir.
Gökler sırrı zor tutar, dağlara duyuruverir.
Dağlar bahçelere, bahçeler meyvelere fısılda-
yıverir.
Sırrın sırrına vuku fiyet ahlakiliktir.
Sırrından bihaber kalmak nefsaniliktir.
Sırrı sahiplenmek halim, selim, yumuşak 
huyluluktur.
Sırrın sırrını muhafaza irade imtihanıdır.
Sırrı bilmekten ziyade, bilmemek insanı ra-
hatlatır.
Sırrı anlatmak kolaydır, anlaşılmasını sağla-
mak zordur.
Sırrı söyleyen küçülür, sırrı saklayan büyürde 
büyür.
Dudaktan fırlayan sır; şayidir.
Kayda girmeyen bilgi zayidir.
Neticede her canlı gibi insanda fanidir.

Vesselam!

SIRR-I SIR

Ahmet Yüter

B A Ş  YA Z I

SIR, saklanmaya  değer mücevherdir.

ahmetyuter@hotmail.com
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“Ramazan geldiği zaman rahmet kapıları açılır.”
-Hadisi Şerif

Biz de bu akşam kapılarımızı açalım, Onu karşılayalım. 
Ta ki Ramazan’ın manevi atmosferi içimize dolsun.
Bir büyüğümüz anlatmıştı; “Çocukluğumuzda babamız, 
Ramazandan Birgün önce elimizden tutar bizi şehrin 
dışına çıkarırdı. Baba nereye gidiyoruz, diye sorduğu-
muzda; ‘Evlatlarım bugün akşam Ramazan geliyor, onu 
karşılamaya gidiyoruz’ derdi. Giderdik, temsili olarak 
birini karşılıyor gibi yapar, ‘Hoş geldin ya Ramazan!’ 
der misafirimizi alıp evimize götürürdük. Eve gelince de 
‘Evet çocuklar şükürler olsun 11 ayın sultanı Ramaza-
nımıza kavuştuk’ derdi. Böylece Ramazan Bizim çocuk 
zihnimizde silinmez izler bırakırdı.
Hakikaten bizim de çocukluğumuzdan kalmaz uhrevi 
Ramazan esintileri, sahur geceleri, iftar telaşı ve bekle-
yişleri, teravih hareketlilikleri unutulmaz hatıralar ola-
rak ruhumuzu sarmıştır. Çocuklarımızda da ve bunları 
gözlemliyoruz. Oruç tutmasalar bile mutlaka sahura 
kaldırılmalarını ısrarla istiyorlar. Demek ki onların 
aleminde ayrı bir hava oluşturuyor. Onun için mutlaka 
sahura kalkalım ve ilk akşam temsili olarak Ramazan’ı 
birlikte karşılayalım.

Çünkü bu gece:

“Temizleyip vicdanı
 İnsan eden insanı
Onbir ayın sultanı
Mübarek ay geliyor.

Aşkla coşup taşalım
Her engeli aşalım
O’nana doğru koşalım
Mübarek ay geliyor.

Ondadır gufran rahmet
Ondadır binbir nimet
Ey ümmeti Muhammed
Mübarek ay geliyor.

İndi bu ayda Kur’an
Dinle bu ayda Hicran
Hazır olalım her an
Mübarek ay geliyor.

 Ne hoştur oruç tutmak
Sevaba sevap katmak
Yakışmaz bize yatmak
Mübarek ay geliyor.

İşledik bunca günah
Fayda vermez feryat, ah
Allah diyelim Allah
Mübarek ay geliyor.

Gafiller gelip dine
Camiler dolsun yine
Müjde gerek mümine
Mübarek ay geliyor.

Kılıp beş vakit namaz
Edelim Hakka niyaz
Gönüller olsun pervaz
Mübarek ay geliyor.

Emredince Lemyezel
Birleşir ebet ezel
Var mıdır ondan güzel
Mübarek ay geliyor.

Çökersek önünde diz
Korur bizi Rabbimiz
Selam dursun dağ deniz
Mübarek ay geliyor.”

Evet eski ders kitaplarından ismini hatırladığımız Ce-
mal Oğuz Öcal’ın Ramazan isimli bu şiirini karşılama 
töreninde okuyabiliriz.
Bu ahiret fuarına katılmayı ihmal etmeyelim.
Ramazan’ın bereket ve mağfiret getirmesi dilekleriyle...

Akif CEMİL
Ramazan’ın manevi atmosferi içimize dolsun

RAMAZAN’I KARŞILAYALIM

K A PA K

akifcemil@yahoo.com
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A NA L İ Z

Müslüman kullarına Allah(cc)’ın sunduğu özel ve mü-
barek zaman fırsat dilimleri vardır. Bunların en baş-
larında Ramazan ayı gelir. Bağışlanmak isteyenlerin 
bağışlanacağı en şerefli en değerli  bir aya giriyoruz. Ra-
mazan bir muhasebe bir düşünme ayıdır. Hatalarımızı, 
günahlarımızı, eksikliklerimizi, yanlışlarımızı düşünüp 
mağfiret talep edilecek olan tek makamdan af talep 
etme bağışlanma ayıdır Ramazan. Rahmetin, bereketin 
ve ilahi güzelliklerin yeryüzünü bereketlendirdiği ve ölü 
ruhları canlandırdığı eşsiz bir zamandır.
Müslümanlar olarak, biz gerçekten kalbimizde Rama-
zan’a kavuşma heyecanı yaşıyor muyuz? Ramazan ayı 
tüm güzellikleriyle bize doğru gelmekte. Peki, biz ma-
nen ona doğru yaklaşıyor muyuz?
Mübarek Recep ayını bitirip Şaban ayında devam etti-
ğimiz şu günlerde adım adım, nefes nefes Ramazan’a 
yaklaştığımızı hissediyoruz. Ruhumuzu şenlendirecek, 
duygularımızı coşturacak olan bu nadide ayı heyecanla 
ve sevinçle bekliyoruz. Müslüman. Mümin bu aya ken-
dini öyle bir hazırlamalıdır ki, başından sonuna kadar 
aynı heyecan ve istekle ibadet ve salih amellere sıkı sıkı 
sarılmayı planlamalı ve her anını ilahi güzellikler ile 
süslemenin hayallerini kurmalıdır. Müslüman Ramazan 
ve her zaman diğer insanlara rol model olmalıdır. 
Enes b. Malik radıyallahu anh’ın haber verdiğine göre 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem recep ayına girdi-
ği zaman şöyle dua edermiş:
“Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek (ve bereketli) 
kıl ve bizi (sağlıkla) Ramazana ulaştır!”
“İbadet yoğun bir mevsim” demek olan üç aylar’ı yaşa-
dığımız şu günlerde, bütün müslümanları yeni bir Ra-
mazan’a kavuşma heyecanı ve ümidi sarmaya başlamış 
bulunmaktadır. 
Ancak, biz bu mübarek ayı gereği gibi değerlendirmek 
için kalben, ruhen  bedenen hazır mıyız? Bu mübarek 
ayı en güzel şekilde değerlendirmek için plan ve prog-
ramımız var mı?
Peygamber(sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz bu-
yurdular ki, mealen: 
-“Ramazan ayı geldiğinde Cennet kapıları açılır, Ce-
hennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur.” 
(Buhari, Savm)
Ramazan ayı geldiğinde sadece oruç tutan müminlerin 
şeytanları zincire vurulur ve o müminler için cehennem 
kapları kapanıp cennet kapıları açılır. Kâfirler  ve fasık-
lar için şeytanlar her zaman serbesttir ve cehennem ka-
pıları sonuna kadar açıktır.
Büyük Müceddit İmam-ı Rabbani hazretlerinin de bu-
yurduğu gibi günahı sadece şeytanlar işletmez. Günaha 
daha çok nefsi arzularımız sebep olmaktadır. O ise, her 
an avının üzerine atlamak üzere pusuda bekleyen bir 
panter gibidir. Ramazan geldiğinde bağlanan şeytanlar, 
oruç tutan müminlerin şeytanlarıdır.

Ramazan ayı, kişinin bütün yetenekle-
rini Allah(cc)’a daha yakın olmak için 
sergilemesi gereken çok özel bir fırsattır. 
Bu ayda, yapılan her türlü ibadet ve sa-
lih amellerin dozunu artırmak ve kullu-
ğun gereğini harfiyen yerine getirmek 
gerekir. Dünyevi ve uhrevi hayatta ru-
humuzu ölümsüzleştirmek istiyorsak 
manevi istek ve arzular taşımamız kaçınılmazdır. Mü-
minin manevi teçhizatı ise, namazdır, oruçtur, zekâttır, 
zikirdir, hacdır ve salih amellerdir. Büyük veli ve alim 
İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdular ki:
Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, 
nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere 
verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu 
ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz 
gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları af 
olur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı ka-
dar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç 
azalmaz.
Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, 
onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de 
affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayın-
da, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi ve-
rirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene 
bu işleri yapmak nasip olur. Bu ayı fırsat bilmeli, elden 
geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı oldu-
ğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat 
bilmelidir.
Ramazan’ın üstün fazilet ve değeri gerek ayet ve gerekse 
hadis-i şeritlerle açıklanmıştır.
- İnsanlığın hidayet rehberi Kur’an-ı Kerîm Ramazanda, 
mübarek bir gecede, Kadir Gecesi’nde inzal buyurul-
muştur.
- Bin aydan daha hayırlı olan yani 83 sene 4 aylık bir 
ömrü hatasız yaşama imkanı veren Kadir Gecesi Rama-
zandadır.
- Karşılığının Allah Teala tarafından tayin edileceği oruç 
ibadeti Ramazanda tutulur.
- İyiliğin de kötülüğün de her zaman kinden kat kat fazla 
önem kazandığı ay Ramazandır.
- Rahmet, mağfiret ve cehennemden kurtuluş imkanı 
getiren ay Ramazandır.
Fevkalade üstün vasıflarından en çok bilinenlerini sı-
raladığımız bu mübarek ayda gündüzler başka geceler 
bambaşkadır. Adeta zamanın her zerresi pırlanta değe-
rindedir. Müslüman eğer Allah(cc)’ın istediği gibi ya-
şarsa, sevap kazanma noktasında azami hırs gösterirse 
sonucunda nurani bir çehreye, nurani bir kalbe sahip 
olur ve sonunda parlayan ve göz alıcı simalarla nurdan 
tahtlara kurulur.

“EY ORUÇ TUT BENİ”

A.Kadir YOLCU

K A PA K
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Aslında bu başlı başına uluslararası siyasetin TEZ ko-
nusu olabilecek bir inceleme. Benim yapacağım tespit-
ler sadece bunun önnü açabilecek stratejik vurgular. 
Boğaz ve Kanal deyimi önemlidir. Dilimize bile geç-
miştir. “Hangi kanaldan kontak kurabiliriz?” , “Temas 
kanalları açıktır?” gibi diplomatik ve iş dünyasının 
terimleri çoktur bu konuda. Boğaz ve Kanallar dün-
yanın okyanus ve denizlerinin kıtalararası ilişkilerinin 
gelişmesine büyük katı sağlamıştır.
Dünyada stratejik konuma sahip kıtaların ayrışma 
noktasında 5 adet önemli boğaz veya kanal bulun-
makta; Bunların üçü doğal ikisi 
yapaydır.
1- Asya ve Avrupa 
kıtasını ayıran en 
önemli Boğaz; İs-
tanbul ve Çanakkale 
boğazları  
Avrupa ve Asya Kültür-
lerinin kaynaşma ve köprü 
noktası. Aynı zamanda Akde-
niz ve Karadeniz’in bağlanma-
sıyla Rusya, Ukrayna, Romanya, 
Gürcistan, Bulgaristan, Tuna neh-
ri üzerinden Doğu ve Orta Avru- pa’nın da dün-
yaya açılan KAPISI bu boğazlar  İstanbul’u bu yüzden 
Dünyanın merkezi yapmaktadır çünkü MEDENYE-
TİN BAŞLANGIÇ NOKTASI ve ENERJİ kaynağı pet-
rol’ün ana vatanı olan Ortadoğu ile şu an Dünyanın 
sermaye ve endüstri alanında en önemli kıtası olan 
AVRUPA’nın bağlantı noktası burasıdır. Ayrıca Av-
rupa ve Orta Asya arasındaki karayolu (Tırlarla) olan 
geçiş noktası. Bu yüzden en yoğun ve kalabalık geçiş 
noktası İstanbul’dur ve ne İstanbul’un ne de Türkiye-
nin ilerde de önemi asla bitmeyecek aynı zamanda açı-
lacak KANAL Projesi içi bu önem daha da artacaktır. 
Şu an ki kavgaların temelinde bu projelerin engellen-
mesi ana nedendir. Türkiye’nin kendi stratejik konu-
munu daha da fazla fark ederek kendi kaderini siyasal 
olarak belirleme ve Lozan’da atılan imzalarla verdiği 
taahhütleri elinden geldiğince delme ve kendi siyasal 
kültürel sosyal alanını genişletme çabası dışardan ve 
içerden engellemelerle sürekli karşılaşmaktadır.
Diğer yandan Rusya Federasyonu tarihsel olarak Ak-

denizde varlık gösterme hayali hep canlıdır. Devletler 
inançları kendi siyasal varlıklarını kormak ve sürdür-
mek amacıyla kullanırlar. Rusya kendisine Bizansın 
sembollerini seçmesi (Çift Başlı Kartal vb) ayrıca ken-
disine “Bizansın Devamı ve Varisi” demesi, İstanbul’a 
hala kendi tarih kitaplarında (Sovyet dönemi dahil) 
“Tsargrad” (Çarınşehri) demesi’ hep içinde taşıdığı bu 
hayal yüzündendir. Britanya asla sevmediği Türkler-
le tarihsel işbirliği ve hatta kafkaslarda Çeçenlere bile 
son döneme kadar destek vermesinin arkasında hep 
Rusları Akdeniz, Ortadoğu, Kuzey Afrika başta olmak 

üzere uzak ve kontrol altında tutma 
niyeti vardır.
2-Asya ve Afrika kıta-
sını ayıran Süveş Ka-
nalı : Mısır’ın önemli 
ülke olmasını sağlıyor
Akdeniz ile Hint Okya-
nusu arasında bağlantı 

noktası olduğu gibi 
aslında Avrupa’nın 
Doğu Afrika ve Gü-
ney Asya’ya ulaşma-
daki en kestirme gemi 

yolunu oluşturmakta. Aynı zamanda Afrika ve Asya 
Kültürlerinin kesişme noktası olduğu kadar, tarihsel 
Roma Avrupa medeniyetinin Orta Doğu temsilcisi 
İsrail’in komşusu olması açısından önemli bir nokta. 
Kanal tüm Güney ve Kuzey Avrupa’yı dünyanın en 
önemli ham madde kaynakları olan Güney Asya, Or-
tadoğu Petrolleri, Doğu Afrika’ya ulaşma da önemli 
köprü yapmakta. Bu köprünün, iş birliği yapmayan 
Müslüman Kardeşler ve Mursi bırakılması AB, ABD 
Cumhuriyetçileri ve Cehülinati başı Kraliçe açısından 
mümkün değil. 529 kişinin idam edilmesine BATI’dan 
ses çıkmamasının nedeni budur. Zira bu kanal şayet 
Müslüman Kardeşlerin eline geçerse zaten kontrolü 
kaybetmeye başladıkları İstanbul ve Türkiye’de aldık-
ları darbeyle iyice BATI’nın batması demek olacaktı. 
SİSİ ve DARBESİ bu yüzden gizlice desteklenmekte.
3-Afrika ve Avrupa kıtasını ayıran Cebelitarık Boğazı:
Tarık bin Ziyad adındaki yiğit Müslüman komutan 
tarihte İspanya’yı ele geçirmek için bu boğazı geçip 
gemileri yakıp askerleriyle yüzyıllar sürecek olan İber 

Dünya’nın Stratejik Öneme Sahip En Önemli 
Beş Boğaz ve Kanalı 

Ayhan Özcimbit

A NA L İ Z
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yarım adası fethini gerçekleştirdi. Ancak Kastilyalı Kraliçe İzabel Müslüman ve Yahudileri katliamdan geçirip 
ülkesinden kovdu. Şu an Cebelitarık ingilizlerin elinde. Britanya’nın eline Akdeniz ve Atlas okyanus’u kontrol 
etme imkanı vermekte. Şayet bu boğaz Fas’ın elinde olmuş olsaydı ve FAs’ta ki müslümanlarda da sufist değil 
siyasal İslam bilinci az da olsa olabilseydi CEHÜLİNATİ başı Britanya Kraliçesi zor durumda olurdu. Asla Ak-
deniz onların gölü olmaz olamazdı. Kıbrıs’a öyle kolayca ellerini sallaya sallaya gelemezlerdi, Çanakkale’yi ku-
şatamazlardı. Cebelitarık Mısır ve Süveyş Türklerin elinde olsaydı 1915’te Çanakkaleye saldırmaya nasıl cesater 
edebilirdiki Britanya ve ahbap çavuşları? Bu sebeple Rusları Akdeniz’de istemeyen Britanya istemeye istemeye 
İstanbul’un Türklerin elinde kalmasına da gözyummuştur. 

4-Kuzey ve Güney Amerika’yı Ayıran PANAMA Kanalı: 
Atlas okyanusu ve Büyük okyanusta denilen dünyanın en büyük okynusu Pasif ’ik okynus’una geçiş yaptıran 
bu kanalda çok önemlidir. Zira Batı Avrupa’nın gemilerinin Güney ve Kuzey Amerikanın önemli limanlarına 
geçişi bu kanaldan olmaktadır. Kuzey Amerika’da ABD ve Kanada’nın genelde Anglo Sakson Kültürü hakimdir, 
ABD’ye karşı kendini hep ezik ve kötü hisseden Meksika’da aslında dışından Latin ama içinden ABD kültürünün 
aşığıdır. Meksika’ya tipik bir Latin ülkesi demek bu yüzden zordur. Meksikalıları Türkiye’nin kendi tarihsel geç-
mişine küfreden Batı hayranlarına benzetebiliriz. Latin Amerika gün geçtikçe daha fazla uyanmakta, BATI’nın 
sömürgesinden uzaklaşmaktadır. Venezuella, Brezilya, Arjantin, Uruguay vb daha fazla ülke kendi bağımsız-
lıklarını Sosyal Demokrasi ve Sosyalizm yanlısı hükümetlerle perçinlemekte. Ticaretlerini geliştirmekte ezilmiş 
halklarına daha fazla desek veren liderere kavuşmaktadırlar. Hal böyleyken PANAMA Kanalı Latin Amerika 
ülkeleri açısından da önemli olmakta özeliikle Batı kıyılarına geçebilmek, Çin’e ulaşabilmek için Panama çok 
önemli bir geçiş noktası. İlerde olası bir savaşta (ABD Cumhuriyetçileri ile olacak bir savaşta) Çin ve Rusya’nın 
silah ve lojistik destek sağlayabileceği bir kanal PANAMA. Bu yüzden Rusya ve Çin PANAMA’ya rakip Nikara-
gua Kanalı açmaya çalışıyor. Zira ilerde Latin Amerika üzerinden daha fazla nüfuz kavgasında Nikaragua kanalı 
çok daha önemli olacak. Tıpkı Kanal İstanbul gibi.

5-Asya ve Kuzey Amerika Arasındaki Bering Boğazı:
Bu kanal tüm kanallar arasında en önemsizi gibi durabilir ancak Küresel ısınmanın etkileri sebebiyle ılıman 
iklim kuşağının kuzey taşınması sayesinden ilerde muhtemel şehirleşmenin bu böglerde yaygınlaşması sağla-
nırsa ayrıca Sibirya ve Alaska’daki yer altı zengiliklerinin keşfi sayesinde ticari hayatın hızlanması deniz taşıma-
cılığının kuzey kutup denizlerinde yine iklim değişiklikleriyle kolaylaşması sayesinde Kuzey Avrupa ve Kuzey 
Amerika hattı açısından daha kolay yollar oluştuğunda bu kanalda önemini arttıracaktır. Japonya ve Çin gibi 
dev ülkeler Bering’ten çok daha kolayca Kuzey Avrupa’ya ulaşabilirler, burada kurulabilecek muhtemel limanlar 
iklim değişikliklerine paralel olarak daha önemli olacaktır.

Her nekadar bu yazdığım analizlerde genel durum bu şekilde olsada asla Akdeniz’de İstanbul’un ve Çanakka-
le’nin önemi azalmayacaktır. Kanal Projesini hükümet hemen devreye koymalıdır. Ancak çok daha öncelikli 
yapması gereken şey, kendi devlet mekanizmasına karşı dışardan yapılan yerli işbirlikçilerle bu projenin engel-
lenmesine yönelik çabalaradikkat etmesi bunları bertaraf etmesi gerekmekte. Şayet bunları yapamazsa önümüz-
de sadece Türiye’yi değil tüm dünyanın ezilmiş halklarına karşı önemli bir mevzi kaybedilmiş olacaktır.

Bu arada ben daha 8 yaşımdayken benle beraber İSİM ŞEHİR HAYVAN BAŞKENT ÜLKE DENİZ DAĞ diye 
oyunları oynayarak önce coğrafyayı sevmemi, sonra siyasal haritalara bakmayı bana özendiren bu konuda dü-
şünsel alt yapı oluşturmama katkı sağlayan amcam İlhan Özcimbit’e bir kere daha yürekten teşekkür ediyorum.

( Tüm Avrupa’nın Başkentlerinin neresi olduğunu, ırmak, dağ, illerimizin, ülkelerin isimlerini vb o yaşta öğren-
miştim. Haberlere daha çok kulak kabartıp radyodan dinliyordum o yüzden ve Leh Walessa, Gdansk tersanesi 
işçileri, Nato Komutanı Bernard Rogers isimlerini bu sayede kolayca aklımda kalıyordu, bağlantılar kurabiliyor-
dum. MEB sadece bu oyunları bir derste öğretmenlerine oynatsa şu ülke çocukları ne olur bir düşünün. Göster-
melik duvarda asılan haritalar ve Kiev’i harita’da gösteremeyecek durumdaki sınıf öğretmenleriyle sözde eğitim. 
Hepsi mevzuat ve müfredata boğulmuş sıkıcı, gelişmeden, rekabetçilikten, sorgulamadan uzak duran ve korkan 
bir kafa yapısıyla ne kadar ilerleyebilir ki ülke eğitimi. Neyse bu ayrı bir tartışma konusu)  
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Sigara kullananlar! Hem sağlığınıza hem de kesenize zarar veren, her bakımdan uzak durulması gereken bu zehir-
den kurtulmak istiyorsanız işte size güzel bir fırsat. Sahurdan akşam iftar vaktine kadarki uzun vakitte bu meretten 
uzak durabiliyorsanız tamamen de kurtulabilirsiniz. Mübarek Ramazan ayını başlangıç yaparak, bismillah diyerek 
nefsinize sigarayı yasaklayabilir, ömür boyu içmemeye niyetlenebilirsiniz. Cebiniz ve çok daha fazla da sağlığınız 
fayda görecektir. Yürürken, merdiven çıkarken zorlanmadığınızı, yemeklerin daha bir lezzetli geldiğini göreceksi-
niz. 
İçkiye müptela olanlar! Ramazan ayı sizler için de güzel ve önemli bir fırsat. Nasıl bu mübarek ayda ağzınızı ve be-
deninizi alkollü içki ile kirletmiyorsanız, alkolden uzak durmayı becerebiliyorsanız Ramazan sonrasında da başarılı 
olmanız zor olmayacaktır. Ramazan size güç be cesaret verecektir.
Kumar oynayanlar! İşte size güzel bir fırsat. Mukaddes ayın bereketiyle nasıl bir ay kumar oynamamayı başardıy-
sanız sonrasında da uzak durmaya devam edebilirsiniz. Bu bir aylık denemeyle bunu başaracağınızı gösterdiniz. 
Neden Ramazan sonrasında da devam etmesin?
Fazla yiyen, kilo problemi olanlar! Ramazan’da az yiyerek, neredeyse 18 saat yemekten ve içmekten uzak durarak 
güzel bir imtihan verdiniz. Sonrasında da bu hoş deneyiminizi bütün bir yıla ve ömrünüze yayınız.
Yalan, gıybet, çekiştirme gibi kötü huy sahipleri! Sizler için de bu mübarek ay önemli bir fırsat.
Evet, Ramazan her bakımdan yenilenme, zindeleşme ve dinçleşme ayıdır. Nasıl bu ayda yemeye içmeye ara vere-
rek vücudumuzu maddi zehirlerden, birikmiş toksinlerden arındırıyorsak aynen öyle kötü huylarımızdan ve fena 
alışkanlıklarımızdan vazgeçerek ruhumuzu temizleyelim. Hayata temiz beyaz sayfa ile yeniden başlayalım. Adeta 
kendimizi sıfırlayalım, formatlayalım. İnanın hayat daha güzel olacaktır! Ramazan bu güzellikler için Rabbimizin 
bize sunduğu önemli bir fırsattır. Değerlendirerek iyiye güzele doğru yol alalım…

RAMAZAN VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIMIZ

Bu yıl Ramazan ayı yılın en uzun ve sıcak günlerine denk geldi. Elbette oruç tutmak 
zor ve meşakkatli olacak. Ancak bir o kadar da tutarken zevk alacak ve inanın bize haz 
verecek.
Ramazan ayında oruç muhakkak ki Allah’ın rızasını kazanmak için tutulur. Ama hak-
kıyla tutanlar sağlıklarına sağlık katacaklar. Çünkü Peygamber Efendimiz, “Oruç tutan 
sıhhat bulur” buyurmuştur.
Ramazan ayı istatistikleri bu ayda içki, uyuşturucu, sigara tüketiminin düştüğünü; ku-
mar oynamada azalmalar olduğunu bildirmektedir. 

Prof Dr. Sefa Saygılı

Gerçekten oruç tutanlar bir yana tutmayanların bir kısmı bile bu kötü huyları bu aya saygılarından ötürü Ramazan-
da dizginlerler.
Ramazanda meyhane, pavyon, pub ve benzeri yerler bu yüzden kapılarına, “Ramazan dolayısıyla kapalıyız” yazıları 
asarak bir ay müşteri kabul etmezler.
Sadece düşen bu tip kötü itiyatlar olmaz. Aynı zamanda cinayet, intihar, kavga, yaralama gibi sosyal problemler de 
azalır.

K A PA K
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İsmail Çetin Hoca efendi 27 
Şubat 1942 yılında bir Cuma 
günü Diyarbakır’ın Hazro 
kazasında doğdu. Babası 
molla l kablı Mahfuz’dur. İs-
mail ismi Molla Mahfuz’un 
örfi olarak dede isimlerinden 
çektiği kur’a sonucu beşinci 
babası ol Hace İsmail Hakkı 

Zûri efendinin ismidir. Dedesi Kadı Beydavi üzerine bir 
haşiyesi bulunan Molla Süleyman’dır. Annesi Mesabi-
hi şerheden büyük alimlerden olan Molla Reşid’in kızı 
Râbia hanımdır. Babasının annesi o zamanın Diyarbakır 
kadısı Ahmed Efendi’nin kızı, anneannesi ise zamanın 
meşhur şeyhlerinden Mevlâna Hâlid’in halîfelerinden 
Şeyh Salih Sîbkî’nin halifesi İbrahim Bahçevî’nin kızı-
dır. İlk dini terbiyesini, Kürtçe Amentü şerhini ve vel-
l-Fecri’ye kadar Kur’an’ı Kerîm-i annesinden öğrendi. 
Annesi beş yaşında iken Perşembe gününe denk gelen 
bir kurban bayramında vefat etti. İlme başlamadan 
önce babası Molla Mahfuz’un “Oğlum, amca oğlu Mol-
la Haydar Hatiboğlu, Molla Nazif, Molla Muhammed, 
Molla İsmail Hakkı.. abilerin gibi ol.” tavsiyesine uya-
rak ilim tahsiline Hazro ile Lice arasında bulunan En-
tak köyünde kıraat ilmine ait olan Ğâyet-ul-İhtisar adlı 
manzumeyi okuyarak başladı. Lice’de dedesi Molla Sü-
leyman’ın talebelerinde ilim tahsiline devam etti. Daha 
sonra Hazro’ya dönerek Molla Derviş’te Bina, Maksud, 
Avamil, Cürcani ezberledi. Seyda Hacı Fettah’ın talebesi 
olan Molla Halid’de, Zurûf, Terkib ve Küçük Sadullah’ın 
bir kısmını bitirdi. Minhac -ki Şafi mezhebine aid bir 
fıkıh kitabıdır-, feraiz babına kadar okuyarak ezberledi. 
Daha sonra Hudur= Huzur köyünde Muhammed Hace 
Sıddık’ta bir sene zarfında Kur’an-ı Kerim’den itibaren 
öğrenmiş olduğu bütün ilimleri tekrar etti. Daha son-
ra Halep ve Şam’da bulunan alimlerden kıraat okuyarak 
beş kıraatten icaze aldı, senetleriyle birlikte birçok ha-
dis ezberledi. 14 yaşında Türkiye’ye dönüşünde Çınar 
ilçesine bağlı Has köyünde ki amcasının dünürü olan 
Molla Mahmud’da Hal ve Sâdullah kitablarını kısa bir 
sürede bitirdi. Daha sonra Siirt’te bulunan Kayser ca-
misi imamlarından Üstad Tayyib’de Netaic-ul-Efkar’ı ve 
metin ezberlerini tamamladı. Siirt’ten Tillo’ya giderek 
Seyda Halil’de nahiv ilminden Suyuti ve Molla Câmi ki-
tablarını, Üstad Bedreddin’den ise münazara ilminden 
Veledî ve şerhlerini okudu. İki sene burada kaldıktan 
sonra, mantık, belâğat, istiâre, vadı’, âdab, münazara, 
bir kısım felsefe ve kelam ilimlerini Şeyh Nesim Sührevî 

Efendi ve Şeyh Muhammed Arvâsî Efendi’nin talebele-
rinden olan Patnoslu Üstad Molla Yasin’in yanında oku-
yarak tamamladı ve ilk ilim icâzesini aldı. Daha sonra 
Ağrı’nın Balivar köyünde Molla Hasan’dan mantık ve 
tefsir dersleri aldı, talim ve tecvidde Molla Hasan’a ders 
verdi. Sekiz ay Erzurum’da Sakıp Efendi’den kelam ders-
leri aldı. Şirvan’da Molla Muhammed Kasım’ın yanında 
altı ay tahsiline devam ederek icaze aldı. O zamanın 
Diyanet reisi Ömer Nasuhi Bilmen’in ziyaretinde bu-
lunarak onun yanında Muvazzah ilm-i kelam kitabını 
okudu, Üstad Molla Muhammed Zivingî’nin yanında 
da bir dönem okuyarak icaze aldı. Ayrıca devrin büyük 
alimlerinden Abdurrahman Buluntu Efendinin yanında 
altı ay kalarak tefsir kitabı Kadı Beydâvi’den icaze aldı. 
Bunlardan başka Üstad Molla Ca’fer, Of ’ta Abdurrah-
man Efendi, İstanbul’da Gönenli Mehmet Efendi, Çelebi 
Mehmet Efendi, Muhammed Arvâsî Efendi ve zamanın 
Sultanahmed Câmîsi’nin imamlarına varıncaya kadar 
işittiği her ilim adamını ziyaret etti. Aynı zamanda Üs-
tad Necib Fazıl’ı sık sık ziyaret ederek fikiralışverişin-
de bulundu. Bütün bu ziyaretlerinin sebebi de Üstadı 
Molla Yasin ve Molla Abdulfettah’ın işaretiyle olmuştur. 
Bu sayılanlar arasında üç günden daha az görüştüğü ve 
hizmetinde bulunduğu zatları saymıyoruz. Sayılanlar 
dışında kendisinin de kabul ettiği 60’ın üstünde ulema 
100’ün üzerinde meşayıhla görüşmüştür. Ve ayrıca ta-
lebeyken hocalarıyla yapmış olduğu bir seyahatte Be-
dîuzzaman Saîd Nursî Hazretlerini iki kere Isparta’da 
ziyaret etti. Daha sonra ilki Bilvanis olmak üzere çeşitli 
yerlerde Seyyid Abdulhakim el-Hüseynî (Ğavs) Hazret-
lerinin emriyle müderrislik yaptı. Tasavvufi olarak ilk 
dersini 7 yaşında Norşinli Şeyh Ma’şûk’dan aldı. Gençlik 
döneminde Seyyid Abdulhakim el-Hüseynî hazretlerine 
intisab etti, bir dönem vekilliğini yaptı. Onun yanında 
amelini tamamladı, hilafet aldı. Ğavs Hazretleri ömrü-
nün sonlarında hilafetini ilan için yanına çağırdı, fakat 
müftülükten izin alamadığı için ancak vefatından bir 
müddet sonra yetişebildi. Ğavs’ın halifesi olduğunu fit-
neye sebebiyet vermemek için ömrü boyunca gizledi. İs-
mail Çetin Hoca efendi 1973 yılında intisab ettiği Medi-
neli Şeyh Abdulğafûr el-Abbasi hazretlerinin oğlu Şeyh 
Abdulhak hazretlerinden 1976 yılında hac mevsiminde 
Nakşibendî, Kâdiri, Kübrevî, Sehreverdi ve Çiştiyye ta-
rikatlerinden ve 2000 yılında Kadiri şeyhlerinden olan 
kayınbabası Şeyh Muhammed Ma’sûm hazretlerinden 
hilafet aldı. Askerliğini Sivas, Kayseri İncidere, Ağrı 
Kösedağ ve Erzurum Sarıkamış’ta (1967 Nisan ayında) 
tamamladı. Terhis olduktan sonra Diyarbakır’a döndü, 

FİKİR VE İLİM ÖNDERİ, GÖNÜLLER SULTANI, 
ALLAH DOSTU 

İSMAİL ÇETİN HOCA EFENDİ

M A N E V İ  D İ NA M İ K L E R İ M İ Z
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1980 ihtilalinde kendi tabiriyle Medrese-i Yûsufiyye’de yakalandığı astım ve bronşit sebebiyle zaman içerisinde Koah 
hastalağına yakalandı, 2000 yılından sonra hastalığı şiddetlendi son olarak 9 mayıs 2011 tarihinde geçirdiği kalb 
krizi sonucu kaldırıldığı Isparta Gülkent hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 17 haziran 2011 (Hicri 15 Receb) 
de yine doğduğu Cuma günü sabah namazı vaktinde Allah Teâlâ’ya kavuştu. Isparta da kendi temelini atıp hizmete 
sunduğu cami ve külliyesinin yanındaki mezarlık da medfundur.
Bütün varlığını İslam ve gençlere vakfeden Üstad İsmail Çetin Hazretleri İlmin vakarını, ağırlığını tevazu kanatlarını 
yere germekle hayatını Ehli Sünnet velcemaatin itikadını yaymaya, insanların kalblerine yerleştirmeye, yine Ehli 
Sünnet itikadının savunucusu olarak ilim, irşad ve bunların ışığı altında gençlerin yetişmelerine, iyi insan olma-
larına ve iyi insan yetiştirmelerine adadı. Hiçbir zaman şöhreti sevmeyen İsmail Çetin Hoca efendi “Şöhret başa 
beladır” diyerek şöhretten hayat boyu sakındı. Hastalığının en şiddetli zamanlarında dahi te’lifâtı ve tedrisâtı, Müs-
lümanlarla
hasbihal etmeyi asla bırakmadı. Hayatı boyunca insanların ihtiyaclarını onlara hissettirmeden tesbit ederek özellikle 
gençlerin evlendirilmesi, borçluların borcunun giderilmesi, hastaların doktor, ilaç, ameliyat gibi ihtiyaçlarının karşı-
lanmasıkonusunda hassas davrandı. Öğrenciden alınan ücretle ilmin bereketinin kalmayacağını söyleyerek yanına 
gelen öğrenci ve talebelerinden öğrettiği mukabilinde hiçbir surette ücret ve hediye kabul etmedi. Vefatına kadar 
Ehli Sünnet
velcemaat dışında hiçbir zümrenin, partinin adamı olmadı, Müslümanların arasında parti meşreb, mezheb ayrımı 
gözetmeksizin her müslümanı kucakladı. Ehli Sünnet velcemaatin savunucusu olarak yanına gelen Müslümanları 
Ehli Sünnete aykırı söz, fiil ve harekette bulunmadıkları müddetçe hilm ve şefkatle karşıladı. Bunun dışında gelen 
soru ve itirazlara yine Ehli Sünnet itikadı içerisinde cevablandırmaya ehemmiyet gösterdi. Birçok yerde öğrenci 
yurdu ve cami yapılmasına vesile oldu. Bunlardan iki cami ve bir öğrenci yurdunun çizimi, planı, projesi ve mimarisi 
kendisine aiddir. Halihazırda dünyanın çeşitli yerlerinde yetiştirmiş olduğu birçok talebesi vardır. İsmail Çetin Hoca 
efendinin matbu ve matbu olmayan eserleri, ilerleyen günlerde çalışmaları tamamlandıkça ayrıntılı hayatı da dahil 
olmak üzere yayınlanacaktır. Müellifin matbu eserleri:

1-Ehli Sünnetin Nazarı İ’tikâdın Ölçüsüdür (Akaid hakkında)
2-Mü’minin İstikameti Velînin Kerâmetidir (Tasavvufi bakış 
açısıyla Ehli Sünnet
itikadı)
3-Sohbet ve Tesettürde Âdab (Âdâb-ı Muaşeret kaideleri)
4-İnsan ve Vazifesi (İman, İslam, İhsan, İhlas hakkında)
5-Edeble Varış Lütufla Dönüş (Tasavvuf âdâbı ve usulleri)
6-İkinci Hutbenin Sonunda Okunan Ayetin Esrarı (Tefsir ki-
tabı)
7-Mufassal Medenî Ahlak (Ahlak kitabı)
8-Tek Çare (Ahlak kitabı)
9-Şübheden Hakîkate (Kelam kitabı)
10-Tebliğ (Tebliğ, âdab ve usülleri)
11-Şuur (Tefsir)
12-Sevgi Bağı (Dua)
13-İttibâ’ Ehli Sünnete’dir (Kelam)
14-Olgunluk Günahtan Sakınmaktır (Ahlak)
15-Cemaat (Fıkıh)
16-Özleşme Yolu (Tasavvuf)
17-İnançlı Gençliğin Şuuru (Ahlak)
18-Tevessül (Vesilenin isbatı)
19-Ölçüler (Fıkıh)
20-Ahlâkî Reçeteler (Dua)
21-Kudsî Dualar (Dua)
22-Müslime Genç Şuuru (Ahlak)

23-Milliyetçilik Şuurumuz (Fikir)
24-Azizlerle (Hadis ve Ahlak)
25-Tahkîm-i Sâdât Şerh-i Mişkât c.1,2,3 (Hadis)
26-Terbiye-i Nefs (Nefsin halleri ve tasavvuf )
27-Size Sözüm Öz İnci Armağan (Temel akaid)
28-Tasavvuf ve Tevhîdde Parlak İnciler (Tasavvuf)
29-Ta’lîm-i Asfiyâ’ (Tasavvuf)
30-Cana Can (Virdler)
31-Nasıl Olmalıyım? (Ahlak)
32-Kalbin Diriltilişi (Ahlak)
33-Yuvanın Yapılışı (Ahlak)
34-Kenz-ul-A’zam (Salavat)
35-Aşk (iki cild) (Tasavvuf)
36-Bilgi Üzere İman (Ahlak)
37-Bilir misin? (Temel akaid ve fıkıh)
38-Edell-ul-Hayrât, (Hamd, Senâ, Salavât)
39-Müslümanım (Ahlak)
40-Gencim Nereye? (Temel akaid ve fıkıh)
41-Mü’minim (Ahlak)
42-Tasavvuf (Tasavvuf)
43-Âmentü (Temel itikad)
44-Bed’ul-Emâlî Şerhi (Temel itikad)
45-Evrâd-ı Bahâiyye’nin Tercüme ve Şerhi (Vird)
46-Gönlümde Hikmet Pınarının Arısı (Şiir)

aynı yılın Kasım ayında Şeyh Muhammed Sadaka’nın halifesi ve aynı zamanda dayısı Şeyh Muhammed Ma’sûm’un 
kızı ile evlendi. Bir dönem Diyarbakır’da kitapçılık yaparken Diyarbakır’ın Ka’bî köyünde imamlık ve müderrisliğe 
başladı. Yine Ğavs Hazretlerinin emriyle 1971 senesinde Isparta’nın Göndürle(Harmanören) köyünde bir müddet 
imamlık yaptıktan sonra istifa ederek Isparta’ya yerleşti, daha sonra Dilara Yayıncılık adı altında kitab ve kırtasiye 
dükkanı açarak eserlerini neşretmeye başladı. 1996 yılında sağlık sorunlarından dolayı Antalya Aksu ilçesine göç 
ederek ilmi çalışmalarını hayatının sonuna kadar burada devam ettirdi.
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İsmail Çetin Hoca efendi’nin umum Müslümanlara vasiyeti;
بسم اهلل الرحمن الرحيم

والحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين والصالة والسالم على سيدنا محمد خير
البريّة وعلى آله وصحبه من افضل الصلوات واشرف التسليمات وازكى التحيات ورضوان اهلل

تعالى عليهم اجمعين

Bundan sonra, malum olduğu üzere her doğan ölür, yapılan her bina yıkılır. Dünyanın akıbeti ölümdür. Ölüm Allah 
Teâlâ’nın hükmüdür. Şahsen ben, fakir, işkenceli hayatla yani izzet içinde zillet, zillet içinde izzetle bugüne kadar 
yaşadım; takdîrim böyle idi, ona razıyım. İlmî çalışmayı tercih ettim. Ehli Sünnet vel’Cemaatin itikadı üzere, tevâtür 
ve senedle günümüze ulaşan yoldan başka hiçbir zümrenin adamı olmadım. Bütün amaçlarımı uhrevi âlemine bağ-
ladım. Rızâ-i Bârî’den başka hiçbir amacım, hasretim kalmamıştır. Allah’ın Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellem, gerek 
sekeratten, ölüm ve kabir azabından, haşir, neşir, sırat köprüsü, mizan ve hesabdan, mahşer, cennet ve cehennemden 
ve gerekse her ne haber verdi ise cümlesi haktır. Binaenaleyh Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem her ne getirdiy-
se, söylediyse, yaptıysa, cümlesi hak ve gerçektir. Cümlesinin doğru olduğuna inandım.  

اشهد ان ال اله اال اهلل واشهد ان محمدا عبده ورسوله deyişime bütün dünyayı şahid ederim.
Madem ki ölüm vardır ve haktır, Allah Azze ve Celle’nin emr-u fermanı iledir, öyleyse vasiyetim şudur:
Mümkün mertebede beş vakit namazınızı ta’dîl-i erkan üzere cemaatle kılarsınız. Birbirinizi seversiniz. İnsî ve cinnî 
şeytanları aranıza sokmazsınız. Gerek dua ve fâtihalardan, gerekse Kur’ân-ı Hakîm’den bana hediye gönderip beni 
sevindirmelisiniz. Bana gönül bağlayan aziz dostlarım, kardaşlarım! İcâze alan zevat, Muhammed sallallâhu aleyhi 
ve sellem’in mirasçısıdır.
   “Takvâyı iltizâm eden ulemâ enbiyânın mirasçılarıdır.” diye buyrulmaktadır. İcâze 
alan âlim, İslam dînini ve takvâyı tercih ettiyse, Allah Teâlâ’nın rızasının kapısını çalmıştır demektir. Bundan böyle 
kendilerine hizmet, Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e, ashab, tâbiîn ve ardınca giden ulemâya hizmettir. Aynı 
zamanda takvâyı iltizam etmeleri, amaçlarını sadece ahirete bağlamaları sebebiyle mahlukun kalblerine kendileri 
için sevgi iner. Nitekim Allah Teâlâ

  Nitekimالعلماء ورثة األنبياء

سيجعل لهم الرحمن وّدا diye buyurmaktadır.
Bana gönül bağlayan bütün dost-ahbablarıma, bütün akrabalarıma Dua Kitabı’ndaki duaları, Sevgi Bağı’nın du-
alarını, ta’dîl-i erkan üzere namaz kılmalarını, sonrasındaki namaz tesbihlerini titizlikle devam etmelerini tavsiye 
ederim.
Hâsılı, tashîh-i itikad şartıyla:
1-Ta’dîl-i erkanla, mümkünse cemaatle namaz kılmayı,
2-Boş vakitlerde Kur’an tilâveti, zikir ve salavatla meşgul olmayı,
3-Usluyu da, gevezeyi de,    diyen her Müslümanı, takva sahibi âlimleri saygıyla, 
sairleri şefkatle kucaklamayı,
4- Mümkün mertebede doğru söz söylemeyi,
5-Muamelede de dürüstlüğü âdet edindim. Her Müslümana da bunu tavsiye ederim.
Vasiyetimi şu üç hadisle tamamlıyayım:
1-İbnu Ömer radıyallahu Teâlâ anhumâ’nın hadîsinde Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır:

ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل

ِانَّ ِلّلَه َت َعاَلى ِعَباًدا ِاْخَتصَُّهْم ِبَحَواِئِج النَّاِس يـَْفَزُع النَّاُس ِاَلْي ِهْم
 ِفى َحَواِئِجِهْم ُاولِئَك اآلِمُنوَن ِمْن َعَذاِب الّلِه

“Gerçekte Allah Teâlâ bazı kullarını insanların ihtiyaclarının giderilmesine hâssaten sebeb kılmıştır; ihtiyaclarının 
giderilmesi için insanlar kendilerine sığınırlar. Onlar Allah Teâlâ’nın azabından emîn olanların ta
kendileridir.”
Hâdis şârihleri ulemâmız rahimehumullah,        “ihtiyaclarının giderilmesi için insanlar kendilerine 
sığınırlar” cümlesine şöyle mana verdiler: Yani onlardan meded beklerler. Allah Azze ve Celle, onları

يـَْفَزُع النَّاُس ِالَْيِهْم 
ِلّلَه تـََعاَلى ِعَباًدا

“bazı kullarını” diye, dînî ve dünyevî nimetlerin ehline ulaştırılması için Zâtı’na izâfe etmiştir, belirtmiştir, tekleş-
tirmiştir ve Kendisi’nden halîfe ve vekil kılmıştır, yegâne Allah için muhtaclar faidelensinler diye. Hakîkî velînimet 
olan Allah Azze ve Celle’nin şükrü vâcib olduğu gibi, sebeb kıldığı zevatlara da teşekkür vâcibdir. Aynı zamanda 
nimetin muhtaclara ulaşmasında vasıta kılınan zevatlara da, nimeti ehline ulaştırmalarından ibaret şükür vâcibdir.
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Ehli de, nimeti taleb edenlerdir, sığınanlardır. İş bu, değişmez bir nizam ve Sünnetullah’tır. Bununla nimet kendisi 
korunur ve şükürle de ziyadeleşir.
2-İbnu Ömer radıyallahu anhumâ’nın hadîsinde Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır:

ِانَّ ِلّلِه َضَناِئَن ِمْن َخْلِقِه ُيْحِييِهْم ِفى َعاِفَيٍة َوِاَذا تـََوفَّاُهْم ِاَلى َج نِتِه
ُاولِئَك الَِّذيَن َيُمرُّ َع لَْيِهُم الِفَتُن كِقَطِع اللَّْيِل الُمْظِلِم َوُه ْم ِفيَها ِمنـَْها ِفى َعاِفَيٍة

“Gerçekte Allah Teâlâ’nın mahlukundan, nimetleri ulaştırmaya tahsîs ve tayin edilen kulları vardır. Allah Teâlâ 
onları bütün özelliğiyle afiyette yaşatır. Onları, ruhlarını kabzettiği zamanda da cennetine sevkeder. Onlar öyle kim-
selerdir ki, gecenin simsiyah karanlığı gibi fitneler üzerlerine gelip geçer; ne bakarsın onlar 
o fitneye girmekten = ma’siyeti işlemekten sapasağlam sâlim kalmaktadırlar.”

  َو َعْن عرباض بن سارية رضى اهلل تعالى عنه قَاَل َصلَّى بَِنا َرُسوُل الل ِه َذاَت يـَْوٍم ثُمَّ
أقـَْبَل َعَليـَْنا ِبَوْجِهِه فـََوَعظََنا َمْوِعَظًة بَِليَغًة َذرََفْت ِمنـَْها الُعُيوُن َو َوِجَلْت ِمنـَْها الُقُلوُب فـََقاَل َر ُجٌل يَا

ُاوِصيُكْم بِتـَْقَوى الّلِه َو السَّْمِع َو الطَّاَعِة َو إْن َك اَن « َرُسوَل الّلِه َكأنَّ هِذِه َمْوِعَظُة ُمَودٍِّع فَاُوِصَنا فـََقاَل
َعْبًدا َحَبِشّياً فِانَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم بـَْعِدى َفَسيـََرى اْخِتاَلفًا َكِثيًرا فـََعَلْيُكْم ِبُسنَِّتى َوُس نِة الُخَلَفاِء

الرَّاِشِديَن الَمْهِديِّيَن َتَمسَُّكوا ِبَها َوَعضُّوا َعَليـَْها بِالنَـَّواِج ِذ َو إيَّاُكْم َو ُمْحَدثَاِت االُُموِر فَِانَّ ُكلَّ ُمْحَد ثٍَة
ِبْدَعٌة َو ُكلُّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة «

3-

İrbâd bin Sâriye radıyallahu Teâlâ anhu buyurur ki: Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, birgün bize namaz kıl-
dırdı. Sonra yüzüyle bize yöneldi. Akabinde gözlerin ondan aktığı, kalblerin ondan korktuğu çok açık öğütlerle bize 
öğüt
verdi. Bir adam: “Ya Rasûlallah, bu korkutucu açık öğütler, vedalaşan kimsenin öğütü gibi sanıyorum. Binaenaleyh 
bize tavsiyede bulun.” dedi. Bunun üzerine şöyle buyurdu: “Size Allah’tan korkup karşısına gelmekten korunmaktan 
ibaret takvâyı, işinizin başına gelen Müslüman Habeşi bir köle olsa dahi sözüne kulak verip boyun eğmeyi tavsiye 
ederim. Çünkü muhakkak Benden sonra sizden kim yaşarsa, elbette birçok ihtilafları görecektir. İş böyle olunca 
size sünnetim ve sünnetimle amel edip nefslerini kemâle erdiren, Allah Teâlâ’nın da onları hak ve doğruya ilettiği 
halîfelerin sünneti gerek. Sımsıkı Halîfelerin sünnetini aç kimsenin ön dişleriyle ekmeği ısırışı gibi ısırın yani tutu-
nun. Sizi yeni çıkan modalardan sakındırırım. Çünkü yeni çıkan modaların tümü bid’attir. Ve her bid’at dalâlettir.” 
Unutmayın, ben de dün sizin gibiydim, yarın siz benim gibi olursunuz. Artık Allah’a emanet olunuz.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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BİR DERS YILININ ARDINDAN
Okullarımızda bir ders yılı daha tamamlandı ve hemen ardından “On Bir Ayın 
Sultanı Ramazan” ayı başladı.
“İmtihan” denilince en çok akla gelen: Okullardaki imtihanlardır.
Halbuki, bir Hadis-i Şerifte, Peygamberimiz’in (s.a.v.) bir Cuma hutbesinde 
o zamanki üç basamaklı minberin ilk basamağına çıktıktan sonra bir müd-
det durup daha sonra “-Amin” demesinin sebebi daha sonra sahabe-i kirâm 
tarafından kendisine sorulduğunda onlara cevaben:
 “-Cebrail geldi, ‘Ramazan-ı Şerîfe ulaştığı halde kendisini o ay içerisinde 
kendisini Allah’a affettirmeyen helâk olsun” dedi; ben de ‘-Amin’ dedim” 
cevabını vermiş olduğu nakledilmiştir. 
Hadisin tamamında, Peygamberimiz’in (a.s.v.) minberin ikinci ve üçün-
cü basamaklarındayken Cebrail (A.S.)’ın yaptığı dualar ve onlara da  gene 
‘-Amin’ demiş olduğundan bahsedilmektedir. 
O hadis kolayca araştırılarak tamamı öğrenilebilir ve öğrenilmelidir; fakat Ramazan ayının bizim için hem çok 
mühim sevaplar kazanmak ve hem de kendimizi Allah’a affettirmek için çok büyük bir fırsat oluşu üzerine 
bilhassa dikkati çekmek için, mevzuu genişletmeden burada, yalnız Peygamberimiz’in  (a.s.v.) minberin ilk 
basamağındayken Cebrail (A.S.)’ın yaptığı duaya ‘-Amin’ demesi mevzuu üzerinde durmakla iktifa edeceğiz.
Bizim asıl imtihanımız, okullarda ders yılı içerisindeki imtihanlarımızdan çok daha büyük ve mühim olan, 
en geç 15 yaşından başlayarak (aklımızı muhafaza ettiğimiz) hayatımız boyunca devam eden “Allah’a kulluk 
imtihanımız”dır. 
Çünkü Allah bizi doktor, mühendis, siyasetçi vd mesleklerden birini yapmamız için değil; kendisine ibadet 
etmemiz için yarattığını Kur’an’da Zâriyât Sûresi 56. Âyette bildirmektedir: 

نَس ِإالَّ لِيـَْعُبُدوِن َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِ

“Cinleri ve insanları ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım”
Bu dünya ve onun içindeki hayat süremiz, bizim yaratılış maksadımıza uygun yaşamamızın imtihan yerimiz 
ve imtihan süremizdir. Bunun şuuru içerisinde yaşayabilenler, en büyük imtihanlarında başarının en büyük 
mükafatını, Allah’ın lütfu ve keremi ile Cennet ve Cemalullah olarak alacaklardır.
Laik eğitim sisteminin talebelerin büyük ekseriyetini gafilane düşünmeye ve davranmaya ve en mühim imti-
hanlarında başarısızlığa sevk ettiği gerçeğine karşı, İslâmî olmayan bazı kaynaklardan bile gafletten uyandırıcı 
bazı dersler alınıp onlardan da bir derecede istifade edilebilir.

Buna bir misal olarak, vaktiyle okumuş olduğum “İyi İnsan İyi Vatandaş” adlı bir kitaptan da birkaç cümle 
nakledeceğim:
O kitabın “Meslek Tekniği ve Meslek Ahlâkı” başlığını taşıyan bir bölümünde, yazar:
“Mesleğimiz bizi madde ile uğraşmaya zorluyorsa, maddeye yenilmemek için yüksek bir hayat görüşüne daha 
çok ihtiyacımız vardır” diyor ve bunun hemen ardından da:
“Kahire’de İslâm Üniversitesinin kapısında şu sözler yazılıdır: ‘Kimya önemlidir. Allah daha önemlidir’ cüm-
lesine yer veriyordu.
Kitabı okuduğum sırada, üniversitede kimya tahsili yapıyordum. Bu sebeble kimyadan ve Allah’tan bahseden 
o cümlesi, o zaman bana daha fazla hitap eder olmuştu.
Buradaki “kimya”, aslında insan için dünyadaki meslek ve meşguliyet mevzularına bir misal olarak zikre-
dilmişti. Çünkü, her insanın içinde boğulmak ve Allah’ı unutmak tehlikesi ile karşı karşıya olduğu meşguli-
yetlerindeki hâlini, tavrını kontrol etmeye ihtiyacı vardır. Aksi halde, sözüyle olmasa bile, hâliyle ve tavrıyla 
mesleğini ön plana alarak Allah’ı unutabilir.
O kitabın aynı bölümünde, tanınmış bir zenci pedagoga atıfda bulunularak ifade edilen:
“Biz, insanları marangoz (veya herhangi bir meslek sahibi) yapmak istemiyoruz, marangozları insan yapmak 
istiyoruz” cümlesi de, meslek eğitimi mevzuunda bana düşündürücü gelmişti.

 Prof.Dr.Mustafa NUTKU
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O kitabın aynı bölümünde, tanınmış bir zenci pedagoga atıfda bulunularak ifade edilen:
“Biz, insanları marangoz (veya herhangi bir meslek sahibi) yapmak istemiyoruz, marangozları insan yapmak 
istiyoruz” cümlesi de, meslek eğitimi mevzuunda bana düşündürücü gelmişti.
Aynı zenci pedagogun:
“Her insan üstün birşey yapamaz, ama herkes alelâde bir şeyi üstün bir ruhla yapabilir.” sözü nakledilerek, 
yazar tarafından şu doğru yoruma bağlanmaktaydı:
“Bir iş mekanik olarak yapılmamalı, şahsî hayatın yüksek hedeflerine bağlanmalıdır.”
Fakültedeki öğrencilerimiz, bir ders yılının sonunda üniversite kimya tahsilinden mezuniyetlerinin hatırasına 
hazırlayacakları yıllığa, benden de kısa bir yazı yazmamı istediklerinde, onlar gibi kimya öğrencisi olduğum 
yıllarda okuduğum ve yukarıda naklettiğim cümleler hatırıma gelmişti.
Ben de, okul öğrencilerinin ders alması kendileri için çok gerekli olabilecek bazı temel fikirlere yeni elbiseler 
giydirerek “Kısa... Kısa....” şöyle takdim etmiştim:
“Öğrencilerimiz olarak, bu üniversitedeki son birkaç yılınızın sizde bıraktığı en mühim intibalar nelerdir? 
İlk, orta ve liseden sonra üniversiteyi de bitirmek, insanı her şeyi bilir hale getirmez. Belki, aşağıda bahsedi-
lenler gibi bazı hakikatleri biraz daha iyi hazmettirebilir:
1-İlmin sonu yoktur. Câhil cüretkârdır; âlim ise ihtiyatlıdır.

2- Duyu organlarımızla doğrudan fark edebildiğimiz âlemin ötesinde tesirleri vasıtasıyla varlığına ve özel-
liklerine inanmağa mecbur kaldığımız çok geniş bir âlem vardır. O halde, “gözüyle görmediğine inanma-
mak”, büyük bir cahilliktir; böyle bir kıstas kullanılırsa, göremedikleri için onların akılları yoktur, denebilir 
(Pozitivizm sapıklığının kurucusu olan batılı kişinin “Gözümle görmediğime inanmam” sözüne çok kısa bir 
cevaptır).
3- “Yaşamak” kelimesi, yanlış anlaşılmakta ve “hayvan gibi olmağa çalışmak”la, karıştırılmaktadır. İnsan için 
“hakikaten yaşamak, hakikatle yaşamak”tır. Hayatının gayesini ve hakikatini bulup ona göre yaşamaktır. 
4-“Hakikatı aramak”, insanın aslî vazifesidir. Ondan kaçmak veya akılsızca gözlerini kapamak, ancak bir sar-
hoşluk, gaflet veya uyku hali olabilir. 
5- Hakikati kendimize uydurmağa değil, kendimizi hakikate uydurmağa mecburuz.
6- Kimya da sanayi de, bütün kâinat da insan içindir; hepsinin gayesi, faydası, insana bakar. Fakat insanın 
kendisi ne içindir? Gayesi, mahsulü ne olmalıdır? Ne için ve nasıl yaşamalıdır? Bu, ciddiyetle düşünülmeli, 
araştırılmalı ve gereği yapılmalıdır. 
7- Kimya, madde ilmidir. Kimyacı da madde ilmiyle meşgul olandır. Fakat, manâsı olmayan bir insanın, meş-
gul olduğu maddenin veya kendi maddesinin ne kıymeti vardır?
Başarı ve mutluluk dileklerini bile, yavan şekilde yapmamak gerekir:
Her şeyin hayırlısı istenmesi gerektiği için, “hayırlı muvaffakiyetler…” 
Ve sahte, aldatıcı, muvakkat olan saadetler yerine de: “hakikî saadetler...”
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Ahmet YÜTER

Mü’minler için iki ana temel kaynak Kur’an ve Sünnettir. Ramazan Ayı’nı bu iki ana temel kaynağa göre nasıl değer-
lendirmeleri gerektiği hususundaki bilgi ve kaynakları sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. 
Öncelikle Kur’an-ı Kerimdeki ilahi mesajları dikkatinize takdim etmek istiyorum: 
“Ey iman edenler; Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. umulur ki korunursunuz.” (Bakara 
Suresi, Ayet 183)” 
“O Ramazan ayı ki insanları irşad için, Hakk ile batılı ayıracak olan hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan 
Kur’an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahid olursa onda oruç tutsun. Kimde hasta yahut yolculukta 
ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler zorluk dilemez. Sayıyı tamamla-
manızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.(Bakara Suresi, 
Ayet 185)”
 “(Bunlar) O tevbekar olanlar, o ibadet edenler, o hamd edenler, o oruçlular, o rukua varanlar, secdeye kapananlar, 
iyiliği emredip, kötülükten vazgeçenler, Allah’ın hududunu koruyanlar (Emirleriyle yasaklarının ölçülerine riayet 
edenler)dir. Müjde ver o mü’minlere, müjde! (Tevbe Suresi, Ayet 112)”
 Bu ayeti kerimelerden anlıyoruz ki mü’min bir insan sadece Allah’ın rızasını kazanmak, rahmetine nail olmak ve 
cennetini ümit etmek münasebetiyle iyi bir insan, iyi bir vatandaş ve iyi bir mü’min olarak Ramazan hayatı yaşa-
makla mükellef olduğunun bilincinde olmalıdır. Bununla birlikte iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden 
ayırt etmesini bilmelidir. Aynı zamanda Ramazan Ayı vesilesiyle bilgili, kültürlü, ahlaklı, edepli, sevecen, candan, 
ümit ve umut dolu davranış biçimleri içerisinde kendisini geliştirmelidir. Bu minval üzere Ramazan Ayının zor, 
çekilmez, yaşanılmaz bir ay olduğu zannedilmemelidir. Aksine insan hayatını daha da kolaylaştıran, daha da rahat 
ve huzurlu hale getiren mübarek ve muazzez bir ay olduğunu samimi bir inançla yaşayanlar göreceklerdir. Onun 
için mü’min bir insan bu mevzuda inancının gereğini yerine getirdiğinde hakiki mutluluğu ve ebedi hayatıyla ilgili 

cennet ufkunu yakalaması çok kolay ve pek mümkün olacaktır. 
İlahi ışık bize bunları yansıtmaktadır. 
Şimdide sevgili Peygamberimiz(a.s.m)’in hadislerine kulak ve-
relim:
 “İslam, Kelime-i Şahadet getirmek, namaz kılmak, zekat ver-
mek, ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.” (Müslim)
 “Oruçlu iken çirkin konuşmayın, birisi size sataşırsa,” ben 
oruçluyum” deyin”(Buhari) 
“Ramazan-ı Şerif de oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç 
tutmamak büyük günahtır.”(Tirmizi) 
“Ramazan Ayı mübarek bir aydır. Allah-ü Teala, size Ramazan 
Orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem 
kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki bin 
aydan daha hayırlıdır. O gecenin (Kadir Gecesinin) hayrından 
mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.”(Nesai) 

Bu hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki Ramazan ve oruç İslamın emridir. Bu emir yapıldığında yine mü’min olmanın 
getirdiği sorumlulukla insanın mutluluğu hedeflenmektedir. Dolayısıyla sevaplara tutunarak günahlardan kaçına-
rak Allah’ın istediği bir şekilde güzel bir insan olmanın yollarına girmek ve yine bu münasebetle huzuru yakalamak 
mümkün olmaktadır. Bu noktadan hareketle arzulanan neticeyi elde edebilmenin yolu da Peygamberimizin bu hu-
sustaki uygulamalarını dikkate almaktan geçmektedir. 
Netice itibariyle Kur’an ve sünnete göre bir Ramazan ayı hayatı yaşamak en doğru ve en sahih yoldur. Sevgili Pey-
gamberimiz nasıl bir Ramazan Hayatı yaşadıysa ona göre ramazan ayımızı değerlendirmek durumunda olduğumu-
zu bilmeliyiz ve ona göre hareket etmeliyiz. Hiçbir boş, beyhude, hurafe, işe yaramaz, kafa karıştırıcı ve benzeri hoş 
olmayan ve gerçekliği bulunmayan her türlü davranıştan uzak durmalıyız.
Adam gibi adam, iyi, güzel, sağlıklı düşünen, akıllı davranan insan olmalıyız. 

KUR’ AN VE SÜNNETTE RAMAZAN

K A PA K

Ey iman Edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz 
kılındı (Bakara 183)



17

BU RAMAZANDA NASIL OLMALIYIZ

Ramazan, güzellikler ayı, sevinmeler ve sevindirmeler 
ayı. 

Ramazan vesilesiyle hem ruhumuz hem bedenimiz 
yenilenir, dinlenir ve manevi dinamizmle donanımlı 
hale gelir. 

Oruç, teravih, iftar, sahur, hayır, hasenat, iyilik, doğru-
luk, sadakat, fitre, zekat ve bayram ramazanın meyve-
leridir, gıdalarıdır, lezzetleridir.

Ramazan’ın meyvelerinden istifade edenler ilahi rıza-
nın kazanımına sahip olabilmenin mutluluğunu yaşar-
lar, inançlarının gereğini yerine getirebilmenin huzu-
ruyla coşarlar. 

Yüce rabbimizin mü’minler için verdiği bu yepyeni ra-
mazan fırsatını ve imkanını nimet ve ikramını yalnız 
ve yalnız O’nun rızasını elde etmek adına değerlendirmeliyiz diye düşünmekteyim. 

Onun için kısaca Ramazan ayı boyunca nelere dikkat etmeliyiz, neleri yapmalı ve yaşamalıyız? diye soruyor, cevap-
lamayı siz sevgili okurlarımızla paylaşmak istiyorum:

 - Öncelikle “Kendimizi bilip, Rabbimizi tanımalıyız.” 
- Oruç tutan tutmayana, tutmayanda tutana saygılı olmalıdır, birbirlerini horlamamalıdırlar. 
- Ramazan’ın Kur’an ayı olduğu dikkate alınarak mukabelelere iştirak edilmeli, ecri Kaçırılmamalıdır.
 -İftar ve sahurda israftan kaçınılmalıdır. Ramazan’ın yemek içmek ayı olduğu zannedilmemelidir.
 -Ramazan’ın ruhaniyetine ve şahsiyetine uygun hareket edilmelidir. Her türlü Show’dan, gösterişten, şatavattan, 
desinlerden uzak durulmalıdır.
 -Yalan, riya, kibir, gurur, isyan, iftira, ihtiras, vicdansızlık, iz’ansızlık vb. gibi manevi Hastalıklardan şiddetle korun-
malı, doğruluk, iyilik, sevgi, saygı, hoşgörü, sadakat, muhabbet, birlik ve beraberlik duygusu, sevinme ve sevindir-
me anlayışı, diğergam olma, sabırlı davranma, metaneti elden bırakmama ve vefakar bir ruha sahip olma gibi güzel 
huylardan ayrılmamalıdır.
 -Ramazan’da hava atmalardan, çalım satmalardan, sataşmalardan, kırıp dökmelerden, can sıkmalardan, diklenme-
lerden, kendini” bir şey” zannetmelerden de hararetle uzak durarak mütevazi bir hayat yaşantısı içinde olmalıyız. 
Olgunluğu, alçak gönüllülüğü insanlığı ve her türlü güzel hasletler içinde olmayı da asla ihmal etmemeliyiz. 
Hülasa bu Ramazanda herkese kendimizi imrendirmeliyiz. Ramazan ayına mahsus ibadetlerle meşgul olurken 
“Hakk Rızası” istikametinde sadece “örnek, sevilen, hoş görülen” bir insan olabilmeyi başarmalıyız. 
Bu düşüncelerle hayırlı Ramazanlar diliyor, milletimizin, alem-i İslamın ve bütün insanlık aleminin bu Ramazan 
vesilesiyle mutlu ve huzurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyor, “her canlı varlığa” hürmet içinde olduğumu ifade 
ediyor, nice güzel gün ve geceler diliyorum efendim! 
Hoş olun, hoşça kalın sevgili okurlarım!

Öncelikle kendimizi bilip Rabbimizi tanımalıyız.
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Merhaba Sabır Ayı
Yavuz Selim PINARBAŞI

Eşrefimahlukun (insanın) yaşantısında eşitlendiği tek vakit oruç tuttuğu andır. Sebebi zengin fakir aynı zamanlarda 
birlikte aç kalıp beraber iftar etmeleri. Biz burada orucun faziletlerinden veya orucu bozan şeylerden bahsetmeye-
ceğiz.

Ramazan (oruç ayı) ayının sosyolojik ve pisikolojik olarak bizlere ne kadar etki edebileceği bir ay sonunda ne kadar 
olgunlaştıracağı kazanımlarımızın bir yıl hatta bir ömür boyu etkisinin sürüp sürmeyeceği. Neticede insanlara, et-
rafımızdakilere faideli olduğumuz ölçüde insanız. Veren el, ikram eden kişi, bağışlayan zengin, yardım eden komşu, 
şefkatli işveren, masum çocuk, kıymetli dost bunların hepsi orucun bir neticesi olmalı. Bakış açımız yardımlaşma, 
dayanışma, sağlıklı ilişkiler bu ayın neticesinde daha bir kuvvetlenmelidir. Yoksa Allah’ın(cc), kullarının ve kendi-
mizin aç olup olmamaya ihtiyacımız hiç olmamıştır. Kişinin nefsine, gönlüne bir yol verip terbiye etmesi sonunda 
istikameti aydınlık dosdoğru olması temel amaç. Çünkü hayatın içinde kapsadığı alanlar açısından insanın yüzdelik 
dilimde ne kadarlık bir parçasının iyilik, güzellik, dürüstlük üzeri, ne olduğuna bakılır, Müsbet tarflarımızın oranı, 
menfi taraflarımızın en az iki katı olmamışsa biz istenilen manada tam bir kamil mümin olamamışız demektir. Za-
ten hayatımızın her anında yapacağımız mukayese ve muhasebede bu doğrultuda olursa başarılı olabiliriz.
Hayır ederken, yardım ederken içten dışa, yakınlarımızdan uzaklara, hatta memleketimizden dış ülkelere sınırları-
mızı dairesel genişletmeliyiz. Bizi biz yapan değerlerimiz ülkemiz insanı olarakta infakımız, hayır hasenatımızdır. 
Konu komşu kollektif çalışıp açlıkla beraber gayrete gelerek araştırıp gerçek ihtiyaç sahiplerini ki onlar hakikaten 

söyleyemezler. Toplantılarımız sohbetlerimiz insanımızı her yönden bilgilendirip bilinçlendirmelidir. Birbirimize 
kenetlenip bağlanıp dayanışırsak, toplum huzurumuz artar sağlam olur.

Yeni nesillere örnek olabilmemiz bizzat yaşayarak öğretmemizden geçer. Hayata gözlerimizi kapadığımızda mu-
sallada hoca merhumu nasıl bilirdiniz diye sorar. Amaç merhumun ibadetlerinden ziyade kul hakkı alacak verecek 
borcunun olup olmamasıdır. Allah(CC) kulun şahsi ibadetlerini (Oruç, Namaz, Hac) kimseye sormaz vede paylaş-
maz O’nunla kul arasındadır. Şehidin bile cennete geçiş biletini kullar arasından (kul hakkı olmaması ) veren bir din 
ne güzel, yüce ve toplumsaldır.

Hülasa Mümminikamil ve gerçek bir insan olmanın yolu insanların rızasından, onların hakkına tecavüz etme-
mekten geçiyor. Birbirimizi sevmedikçe(hakları gözeterek) gerçek iman etmiş olamayız. Malum iman etmeyince 
Cennet’e varamayız. Dostlar Cennet yolu insanlar arasından geçiyor. Anlaşılan birbirimize mahkumuz. Sevelim 
sevilelim bu dünya kimseye kalmaz. Hepimizin sabır ayı kutlu olsun.

K A PA K
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Vahyin ilk muhatapları olan Sahabe neslinin hayatlarının her tablosu, bizler için çok 
önemlidir. Çünkü onlar bizlerin Müslümanlığımızın aynalarıdır. Biz ideal mümin du-
ruşunun nasıl olması gerektiğini ancak onların hayatlarına bakarak öğrenebiliriz. İşte 
aramızdaki bu önemli bağdan dolayı o bahtiyarlar topluluğu bizlerin kökleri, her zaman 
ve mekânın yegâne rehberleridirler.
Kur’an’ın doğrudan muhatapları olan o ayrıcalıklı nesil, vahyin hayatları dirilten tüm 
mesajlarını ilk kez duyanlar ve bu mesajları ilk kez hayatlarında uygulayanlardı. Kur’an 
ile çok canlı ilişkileri olan o nesil her gün: “Bugün Allah bize ne söyleyecek?” heyecanı ile 
yaşıyorlardı. İşte bu heyecanı en üst düzeyde yaşadıkları bir zaman dilimi olan Hicretin 
2. yılında, Ramazan ayının tamamının oruçlu geçirilmesi emrine muhatap oldular. Nübüvvetin geride kalan 15 yı-
lından sonra böyle bir emre muhatap olan Sahabe nesli, büyük bir coşku ve heyecan ile öteden beri kutsal saydıkları 
bu aya, daha da önem vermeye başladılar. 
Bu bahtiyarlar topluluğunun muallimi olan Efendimiz (sas) oruçla birlikte birçok güzel ibadeti de bu güzide neslin 
gündemine taşıdı. Önce Ramazan gecelerinin ziyneti teravih namazları ile tanıştılar. Allah Resulü (sas) birkaç gece 
mescidde kıldığı bu namazları, ümmetinden bazılarının farz gibi algılamamaları için evine taşımasına rağmen, Sa-
habe oruçla birlikte öğrendiği teravih namazlarını hiçbir zaman gündeminden düşürmemiş, Hz. Ömer ile birlikte 
de yeniden cemaatle eda etmeye başlamışlardı. Oruç ve Ramazan gecelerinin ziyneti olan teravih namazları, Medi-
ne’deki bu ilk neslin büyük bir coşku ve heyecan ile ihya etmeye çalıştıkları bir ibadete dönüşmüştü.

Oruç ve teravih namazlarının yanında Sahabe nesli Bakara Sûresi’nin 185.ayetinden Ramazan’ı on bir aya sultan 
eden en önemli sebebin ne olduğunu öğrenmişlerdi. Bu sebep ayetinde açıkça belirttiği gibi Kur’an’ın bu ayda nazil 
olmaya başlamasıydı. Yani bu ay vahyin doğum ayı idi. Öyle ise bu ay Kur’an’ın şanına yakışır bir biçimde ihya edil-
meliydi. Sahabe nesli bunu bildikleri için, bu ay bol bol Kur’an okur, onun ayetleri üzerinde tefekkür eder; “Rabbim 
bana ne diyor? Ne demek istiyor? Neleri benden istiyor?” sorularına cevaplar bulmaya çalışırlardı. Bizim mukabele 
dediğimiz, ama sadece yüzünden okuduğumuz Kur’an’ı, onlar yüzünden okumakla kalmaz bir de o ayetler üzerinde 
anlama, kavrama ve yaşama maksadı ile ciddi bir zihni çaba verirlerdi. Allah’ın ne dediğini Kur’an’ın lafızları ve 
manasının içerisinde, ne demek istediğini ise maksat da ararlardı.

Ramazanın bu coşku ve heyecanı son on güne girince zirvelere taşınırdı. Çünkü son on gün Hira günleri; yani itikâf 
günleriydi. O günler beşerin melekleşme yolunda yürümeye başladığı günlerdi. O günler, içerisinde bin aydan daha 
hayırlı olan Kadir Gecesi’nin aranması gereken günlerdi. O günler, Allah ile kurbiyetin/yakınlığın en üst düzeyde 
tesis edilmesi gereken günlerdi. İtikâf ile Allah’ın zimmeti altına giren o güzide nesle, muallimleri olan Efendimiz 
(sas) bir şeyi daha öğretiyordu; o da Fıtır sadakasıydı.  Bu sadaka, zekâttan ayrı olarak her fıtrat sahibinin Allah 
adına ve O’nun namına vermeyi öğrenmesi ve toplum içerisindeki sosyal dayanışmayı daha da güçlendirmesi için 
yerine getirilmesi istenilen bir yükümlülüktü.
O ilk nesil, bu bereketli ayın sonunda bir de ödülün olduğunu öğrenecek ve ilk kez bayram yapmanın heyecanını ya-
şayacaklardı. Artık bayramla da Ramazan’ı yolcu etmenin hüznünü biraz olsun giderecek ve bir sonraki Ramazan’a 
kadar, elde edilen güzellikleri muhafaza etme gayreti göstereceklerdi.

ASR-I SAADETTE RAMAZAN

Muhammed Emin Yıldırım

K A PA K
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Peygamberimiz (S.A.V.) 
Ramazan’ı nasıl geçirirdi?

Efendimiz’in  
(sas) Rama-
zan’a nasıl bir 
anlam yükle-
diğini şu tablo 
üzerinden an-
layabiliriz.

Taberani’nin el-Mu’cemü’l Kebir, 
adlı hadis kitabında aktarıldığına 
göre, Sahabe diyor ki: Efendimiz 
(sas) Mescid’inde hutbe vermek için 
minberine çıkıyordu. Baktık ki her 
basamak da birazca duruyor ve yük-
sek ses ile ‘amin’ diyerek diğer basa-
mağa çıkıyordu. Üç kez böyle yapa-
rak minbere çıktı, hutbesini verdi ve 
aşağı indi. Biz hemen yanına koştuk. 
İlk kez Efendimiz’den gördüğümüz 
bu eylemin hikmetini öğrenmek is-
tedik, dedik ki: ‘Ya Resullulah neden 
bugün minbere çıkarken böyle dav-
randınız?’ Dedi ki: Bugün minbere 
çıkarken Cibril bana eşlik etti. Birin-
ci basamakta geldi ve bana dedi ki: 
“Ana ve babası yada onlardan biri ya-
nında ihtiyarlar da o adam bu fırsatı 
iyi değerlendirmez, onlara iyi davra-
nıp mağfireti kazanacağı yerde onla-
ra kötü davranırsa o adama yazıklar 
olsun, Allah o adamın burnunu yere 
sürtsün.”Ben de bu söze amin dedim. 
İkinci basamakta da geldi ve dedi ki: 
“Bir yerde senin adın anıldığı hal-
de sana saygı göstermeyen salât ve 
selam ile sana bağlılığını dile getir-
meyen adamın Allah burnunu yere 
sürtsün.” Bende yine amin dedim. 
Üçüncü basamakta da geldi ve dedi 
ki: “Ramazan ayına varmış, ama bu 
ayı hakkıyla idrak edememiş, mağfi-
ret ve tevbe imkanını kullanamamış 
adamın Allah burnunu yere sürtsün. 
Bende buna da amin dedim.”
İşte Efendimiz (sas) Ramazan ayının 
ilahî bir fırsat olduğunu böyle beyan 
ediyor. Kendisi, Sahabe’yi her zaman 
söz ile teşvik ettiği gibi hayatı ile de 
temsil ederek hayra teşvik ediyordu. 
Ramazan için de aynısını yapıyordu. 
Biraz önce söylediğim gibi teravih-

lerle, Kur’an mukabeleleri ile, hayır 
ve sadaka ile ve daha birçok güzel-
lik ile Ramazan’ı ihya ediyordu. Bu 
konuda Tercümanü’l-Kur’an olan 
Abdullah b. Abbas’ın şu sözü zan 
ederim, meseleyi anlamamız açısın-
dan yeterlidir. Diyor İbn Abbas: “Hz. 
Peygamber (sas) hayır konusunda 
insanların en cömerti idi. Özellikle 
Ramazan ayında Hz. Cebrail (as) 
ile görüştüğünde bu cömertliğinin 
sınırı olmazdı. Hz. Cebrail (as) ile 
görüşmesi ise, Ramazan ayı boyun-
ca her gün gerçekleşirdi. Onun da 
hayır-hasenattaki cömertliği esen 
rüzgâra benzerdi.” (Buharî, Savm, 7)
Peygamberimiz (S.A.V.) Ramazan’da 
hangi ibadetleri yapardı?
Efendimiz’in (sas) hayatının her ka-
resi ibadet ile örülüdür. Dolayısı ile 
hayatında var olan her ibadetin Ra-
mazan’da biraz daha arttığına şahit 
oluyoruz. Sadece Ramazan’a has ola-
rak teravih namazlarının kılındığını, 
sahur ile o bereketli vakitlerin ihya 
edildiğini, son on gün de itikaf ile 
farklı bir havaya girildiğini görmek-
teyiz. Evrad, ezkar, Kur’an okuma, 
hayır ve hasenatın artması ve insan-
ların bunlara teşviki de çok fazlalaş-
tığını söylemiştik.
Peygamberimiz (S.A.V.) ve Sahabe-
leri Ramazan’da sahur ve iftarda ne 
yerdi?
O günkü imkanlar çerçevesinde ne 
varsa onu yerlerdi. Özellikle Hay-
ber’in fethine kadar ciddi bir zorluk 
çekildiği unutulmamalıdır. Aişe an-
nemizin dediği gibi, “Kaç ay geçer-
di de evimizde yemek pişirmek için 
ateş yakılmazdı. Günler birbiri arka-
sına düşerdi de bizim evimizde sade-
ce iki siyahtan (su, hurma) başka bir 
şey olmazdı.”
Hayber sonrası Medine maddi an-
lamda biraz rahata erişince Peygam-
ber ve Sahabe evleri de biraz rahata 
kavuştu. Ama asla israf edercesine 
bir Ramazan sofrası kurulmadı. Su 
ve hurma ile açılan iftarlar, bir iki 
kap yemekle devam etti. Sayılı gün-
lerde ise o hanelere et girdi. Bu ko-
nuda Efendimiz’in genel bir uyarısı 
vardı, o uyarı Ramazan’da da korun-

du. Neydi o uyarı: “Midenizi ye-
mekle doldurmayın. Üçte biri hava, 
üçte biri su, üçte biri ise yemek ol-
sun!” Efendimiz (sas) bu ilkeyi Ra-
mazan’da da korudu, Sahabe’ye de 
korumaları konusunda teşviklerde 
bulundu.
Müslümanlar Ramazan’ı Sahabelerin 
yaşadığı gibi yaşamak için neler ya-
pılmalı?
Neler yapmalı sorusu çok mühim bir 
sorudur. Buna verilecek cevap ise; 
kesinlikle Ramazan’ın şiarlı ve şu-
urlu olarak karşılama ve yaşamadır, 
diyebiliriz.
Mümin insanın hayatının tamamın-
da olması gereken bu şiar ve şuuru, 
mağfiret, rahmet ve azaptan kurtu-
luş vesilesi olan, bu mübarek ayda 
nasıl sağlamalıyız? Ramazan’ı nasıl 
şiarlı ve şuurlu geçirmeliyiz? 
Tabi bu soruya herkes kendi dün-
yasından hareketle cevaplar bulabi-
lir ve tesis edilmesi gereken şiar ve 
şuuru, Ramazanı’n her bir gününe 
yayabilir. Ama yine de biz küçük bir 
katkı olması düşüncesi ile; “on bir 
ayın sultanını nasıl geçirmeliyiz?” 
sorusuna; Fatiha Sûresi’nin ayet sa-
yısı olan yedi rakamından hareketle, 
yedi noktada cevap vermek istiyo-
ruz.  Nedir bu yedi şey: Muhasebe, 
Namaz, Sadaka, Sila-i Rahim, Dua, 
Kur’an ve Hayr.
Örneğimiz olan Sahabe nesli, Ra-
mazan’a has bir Müslümanlık oluş-
turmuyor, aslında var olan güzellik-
lerini daha da zirvelere taşıyorlardı. 
Dolayısı ile onlar kulluklarını bir 
zamana ya da bir mekana sıkıştırma 
gibi, bugünün insanları olarak bizle-
rin çokça yaptığı bir yanlışa kapı aç-
mıyorlardı. Gerçi biz buna da hasret 
kaldık ya, ama bilelim ki; Sahabe’nin 
dünyasında Ramazan Müslümanlığı 
gibi hayatın sadece bir bölümünü 
kapsayan, diğer bölümlerine ise etki 
etmeyen bir şey yoktu. Onlar hayat-
larının her anını vahyin gölgesinde 
geçirmeye çalışan bir nesil idi. Hal 
böyle olunca Ramazan onlar için 
bambaşka bir ruh iklimine yolculuk 
etmelerinin en büyük vesilesine dö-
nüşüyordu.
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BİRİCİK AY

Mehmed ALACADOĞAN

“Açlık dış tempoyu yavaşlatınca iç tempo hız-
lanacak. Eller ayaklar keşfedilecek. Omuzların 
üstünde bir baş olduğu anlaşılacak. İç avlular 
sulanacak. Serinliğinde bedenin sınırları aşıla-
cak. Bir yaşamda bin yaşam üreyecek.”-N. A.

 Ramazan içimizdeki tortuları temizler.
Oruç ruh cidarındaki tıkanıkları giderir. Vücut 
hafifler ruh urûc eder. İnsan yükselir, yücelir, 
insanlık sırrına erer.
Teravih tedavidir, tekamüldür.
Sahur şebnemdir.
İftar itaattir, teslimiyettir, Cennet alışverişidir.

Bir kelepçedir Ramazan, şeytana tasma tak-
maktır. Ateşi yakmaktır, ateşin kendini yani...
Oruç nefis bataklığında biten bir güldür mis 
gibi kokan. Temizlenmektir, hafiflemektedir, 
arınmaktır, özgürlüktür.
Kadir’dir Kuran’dır.
Ve bayramdır. Ramazan’ın kendisi zaten bir 
bayramdır.
Ya Bayram nedir? O bir ,seyrandır, hayret ü 
hayrandır, itminandır, Hamdü senadır.

Beden aç kalır ruh beslenir. Kadir kıymetini 
bildirir bu ayın.
Nadir rastlanır ona.
Haddini bilmektir oruç, riyadan sıyrılmaktır.
İftar tevazudur.
Sahur rüyadır.

Bahardır Ramazan.
Oruç yazdır.
Günahların güzüdür teravih.
Sahur kıştır, tohumları saklayıştır; sevap to-
humlarını.
Cennet cumalarına benzer Kadir.
Bayram dönüştür yere, Miraçtan iner gibi.

Ramazan, mahyadır, iftar topudur, direklerara-
sıdır, sahur davuludur, güllaçtır, pidedir.
Oruç sabırdır.
Teravih sebattır.
Kadir semere,
 Bayram hasattır.
 
Ramazan idaredir; 11 ayın Sultanı’dır.
Oruç iradedir.
Sahur çelik,
Teravih sudur.
 Kadir kılıç,
Bayram zaferdir, berattır. 

Ramazan ekmek,
Oruç su
Sahur katık 
Kadir tatlı 
Bayram meyvedir.

Ve Ramazan bahçe
Oruç bahçıvan
Sahur Yağmur 
Kadir tebessüm 
Bayram Gül’dür...

K A PA K
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ORGANİK RAMAZANLAR
Zafer HASAN

Organik tatlar, sadece tükettiğimiz meyve ve sebzelerde mi var? Değil tabii ki; hayat da, insanlar da artık 
sunileşti, duygular ve maneviyat, yerini mantığa ve maddiyata bıraktı. Tabii; bizler de o eski Ramazan-
ları ihya ederkenki genç ve dinç ruh ve bedene sahip değiliz. Yaş 45; yolun ne yarısı kaldı, ne çeyreği... 
Aslında çok sevdiğim bir söz var: “Hepimiz, ölecek yaştayız.”
Memleketimden uzaktayım 20 küsur yıldır, o memleketim ki her 500 metresinde bir cami ve mescit ile 
Ramazan teravihlerini sıraya koyduğumuz yer. Şimdi öyle mi; iftarı açarken dışarıdan ezanı duymak çok 
zor olduğu için, televizyonların ya Ankara’da imsak vakti uyarısını, ya da varsa Ankara’dan ezan sesini ya 
gerçek, ya da banttan dinlemek zorunda kalıyoruz. 
Teravih diyordum, hatimle kılınan camilere hiç uğramaz ama oralarda namaz kılmış gibi evlerimize geç 
saatlerde giderdik. Sonra zahire çuvalları arasında oturmanın akıbeti olarak oramızı buramızı kaşıdığı-
mız anda annelerimiz yalanlarımızın yatsıya kadar yanmasına müsaade etmezlerdi. Annelerimiz sadece 
buna mı kızardı, hayır. İftarları; yine değişik camilerde genellikle esnafın getirdiği sımsıcak, taptaze pide-
ler, salatalar, peynir, reçel ve sayısız hurma ve çok nadir pişmiş yemekle açardık. Fırına veya pastanelere 
yakın camilerde; pidenin yanı sıra o gün satılamayan ertesi güne kalsa bayat olduğu için satılamayacak, 
peynirli, kıymalı börek ve çikolatalı, vanilyalı pasta ve hatta püskevitleri yerdik. 

Şimdi yerinde Hükümet Sarayı yapılan 
yerde Karagöz ve Hacivat gölge oyun-
ları oynatılırdı. O olağanüstü geniş ve 
kalabalık alanda ne mikrofon kullanı-
lırdı, ne de bir podyum veya sahneye 
çıkılırdı ama biz gölge oyunlarını her-
halde dinlemeden seyrederdik. Sanki 
Hacivat görünce “Off... hay Hak!” deyip 
Karagözü çağırdığını, Karagöz’ün geli-
şinden anlardık. Yine Karagöz’ün, “Şu 
Hacivat’ın suratına da leylekler kaka 
etse.” diye pencereden inip “Patt!” diye 
tokadından Hacivat’ın, “Bir yâr-i vefa-
dar olsa, geliverse şu dört köşe perde 
üzre ayak bassa, o söylese ben dinle-
sem, ben söylesem o dinlese!” dediğini 

artık kulaklarımız değil, belki beynimiz seslendiriyor olmalıydı. 
İlk teravih namazı malum, sahura kalktığımız gece kılınır ve dolayısıyla oruç tuttuğumuz son gün, yani 
arife günü, cemaatin o gürül gürül aktığı ve kapıya kadar dolan camide, birden bir saf bile cemaat bu-
lamazsınız. Nedense; insanlar; birinde 33 rekat kılınırken tıka basa doldurdukları camilere, 13 rekat 
kılmaya gelmiyorlar.
Hele Ramazan son haftasına girildiğinde; bazı camilerde, yine esnaflar hayır olsun diye kazan kazan 
kaynattıkları buzlu – şekerli şerbeti teravih namazından sonra cemaate dağıtırlardı. İşte; o şerbetlere 
konulan yöremizin en bereketli köyü Kozak’ın çam fıstığı, en az içine konulduğu şerbet kadar, tadı da-
mağımda kalan çocukluğumun organik Ramazanlarının en organik tatlardan biriydi.

K A PA K
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OSMANLIDA RAMAZAN’DAN KESİTLER

Mümtaz Bedri

ZİMEM DEFTERİ

Osmanlı’da Ramazan günlerinde zenginler, hiç tanımadıkları mıntıkalardaki bakkal, manav vb. dükkânları-
na girer, onlardan Zimem defterini yani veresiye defterini çıkarmalarını isterdi. Baştan, sondan ve ortadan 
rastgele sayfaların yekununu yaptırıp, “Silin borçlarını… Allah kabul etsin” der, çeker giderlerdi. Borcu öde-
nen, borcunu ödeyenin kim olduğunu; borcu sildiren, kimi borçtan kurtardığını bilmezdi.

YAZ TATİLLERİ  ÜÇ AYLARDA OLURDU

Cerre çıkmak Ramazan geleneklerinden birisiydi. Osmanlı Devleti’nde medreselerde yaz tatilleri “Üç Aylar”-
da verilirdi. Bu tatillerde seçilmiş medrese talebeleri hem kendi bilgilerini pekiştirmek, hem de dinî konu-
larda halkı aydınlatmak için İmparatorluğun farklı bölgelerine gönderilirlerdi. Bu gönderme olayına “cerre 
çıkmak” denirdi.Medrese öğrencileri için cerre çıkmayı bir noktada bugünkü üniversitelerin staj eğitimleri 
gibi anlaşılmasında da bir sakınca yoktur.

İFTAR DÂVETLERİ OLURDU

Osmanlı’da Ramazan’da halk, eşine-dostuna iftar vermeyi büyük bir ibadet kabul eder, misafir ağırlamak 
için çırpınılırdı. Ramazan boyunca iftar vakitlerinde kapılar açık tutulurdu.Böylece yolda kalan ve ihtiyacı 
olan herkes istediği eve girer iftar sofrasına dâhil olurdu. Bunun için tanıdık olmaya gerek yoktu ve iftar için 
gelenin kim olduğu da asla sorulmazdı.

ARİFE ÇİÇEĞİ

Osmanlı’da bayramların bilhassa çocuklar için ayrı bir yeri vardır. Bayramlıklarıyla sokakta gezen çocuk-
lara “arife çiçeği”denilirdi. Osmanlı’dan gelen “Arife Çiçeği”kavramı; bayramdan birkaç gün önce yapılan 
alışverişin ardından çocukların sabırsızlanarak giysilerini bayramdan bir gün önce, yani Arife günü, giyerek 
dolaşması olarak tanımlanırdı.

K A PA K
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M. RASİM

“Aç kalmak alçalmaktan iyidir.”-Hazreti Ali  (R.A.)

Bir zamanlar Irak’ta bomba sesleri arasında iftar yapanların haberini okuyunca aşağıdaki nük-
te, zihnimden kalbime bomba gibi düşmüştü. Şimdi de Suriye ve Güneydoğuda bomba sesleri 
susmuyor. 
Bir kurt ormanda dolaşıyormuş. Burnuna et kokusu gelmiş. O tarafa yönelmiş. Bakmış bir 
ağacın dalında kocaman bir et parçası sarkıyor. Yanına yaklaşınca bakmış ki etin yakınında bir 
tilki yatıyor. Seslenmiş;
-Ne o tilki kardeş, eti görmüyor musun?
Tilki;
-Görmez miyim? Yalnız bugün oruçluyum da iftar vaktini bekliyorum, demiş.
Kurt için için sevinerek;”Sen beklemeye devam et!” diyerek ete saldırmış.
Ete esaslı bir pençe savurmuş. Savurmuş savurmasına ama, bir patlama sesi ile birlikte kendisi 
parçalanarak bir tarafa düşmüş. Meğer bu bir tuzakmış, ette bomba varmış.
 Bir süre sonra kurt biraz kendine geliyor gibi olduğunda bir de ne görsün. Biraz önce oruçlu-
yum diyen tilki etin başında oturmuş afiyetle yiyor. Mecalsiz bir halde son bir gayretle tilkiye 
sormuş;
- Hani tilki kardeş sen oruçluydun?
Tilki ağzından sızan kan damlalarını yalayarak;
-Biraz önce iftar topu patladı duymadın mı? demiş.
 Evet biraz kara mizah hatta kanlı mizah oldu ama manzara buna benziyor. İçimiz kan ağlıyor 
ama ne yapalım? Psikolojimiz bozuluyor.
Dünya çığlık çığlığa susuyor.

İFTAR TOPU

K A PA K
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YARAMAZ ÂN YOK SENDE                 
YÂ RAMAZAN! 

Nuri Kahraman

Ramazan geldi yine, diyeceğiz.
Hoşgeldin yâ Şehr-i Ramazan, diyeceğiz.
Şükür kavuşturana, diyeceğiz.
Ramazanınız mübarek olsun, diyeceğiz.
Bize de dua edin, diyeceğiz.
Bu akşam ilk teravihi kılacağız, diyeceğiz.
Bu gece ilk sahura kalkacağız, diyeceğiz.
Hayırlı iftarlar, diyeceğiz.
Bu ay Kur’an ayı, af ve ğufran ayı,müminlerin ayı,diyeceğiz.Peygamberimiz bu aya kavuşmak için dua edermiş.Başı 
rahmet,ortası mağfiret,sonu cehennemden kurtuluş ayı olduğunu söylemiş,diyeceğiz.
İnşaallah hakkıyla değerlendirir, Reyyan kapısından girenlerden, orucun şefaatine kavuşanlardan oluruz, diyeceğiz.
Kadir gecesini idrak etmeyi temenni edeceğiz.
Camilerin teravihlerde nasıl da dolduğundan bahsedeceğiz. Ama sonlara doğru cemaatin azaldığını söyleyeceğiz.
Son zamanlarda oruç tutanların arttığını ifade edeceğiz.
Orucun sağlığa faydalarından bahsedeceğiz.
Kimilerimiz de Ramazanda kilo aldığımızdan dem vuracağız. Bunun üzerine Hekimoğlu’nun;”Bir kişilik oruç tutu-
yor, üç kişilik iftar ediyorum” sözünün hatırlıyacağız.
Biraz daha otursaydın, diyene;niye oturayım ki, ne çayın var ne kahven, diye takılacağız.
Her teravihi ayrı bir camide kılmaya çalışacağız.
Teravihde söylenen salavatlar hoşumuza gidecek.
Sahurda pencereleri açacağız, davul sesini dinlemek için.İstanbulda iftar topu sesi duyamıyoruz maalesef, diyeceğiz.
Çocukluk oruç ve sahurlarımızı hatırlıyacağız.
Ramazanın sonuna doğru üzülmeye başlıyacağız. Ne de çabuk geçti, diyeceğiz.
Yine hakkıyla değerlendiremedik,diyeceğiz.
Bayramı hakettik mi acaba diyeceğiz.
“Mevla bizi afvede
Cürm ü hatalar gide
Bayram o bayram olur” diyeceğiz.
Aslında Ramazanın kendisi bir bayramdı, diyeceğiz.
Ramazan bitti diye üzülsek mi, bayram geldi diye sevinsek mi tereddüt edeceğiz.
Bazıları gibi ‘Hoşgeldin mübarek 11aylar “(!) mı diyeceğiz?!.
Önce ölülerimizle bayramlaşacağız.
Gelecek yıl yine kavuşmayı dileyeceğiz.

K A PA K
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KADİR GECESİNİN KIYMETİ
İkrime ÜMİT

2016 yılında Kadir Gecesi 1 Temmuz Cuma akşamını 2 Temmuz Cumartesi gününe bağlayan gece beklen-
mektedir.
Kadir kelime olarak; değer, kıymet ve itibar anlamlarına gelir. Ramazan ayı içinde bulunan en kıymetli gece 
Kadir gecesidir. Kadir Gecesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın ümmetine mahsus bir gecedir.
Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim üm-
metimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) 
buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir.
Kadir Gecesinin değeri ise Kur’an-ı Kerim’in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.
Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. 
Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir.’’ Biz Onu (Kur’an-ı Kerim’i) Kadir Ge-
cesinde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O ge-
cede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya 
kada sürer.’’ (Kadir Süresi 1-5 Ayetler) 
Dinimizce kabul edilen gün ve geceler, dini hayatın canlanmasını ve inananların yeni bir güç kazanmalarını 
sağlar. Çünkü bu gün ve gecelerde Müslümanlar daha fazla ibadet ederler. Mübarek günlerin gündüzlerini 
oruç tutarak, gecelerini ise namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirirler. 
Baliğ olarak 50 yıl yaşayan kimse, 50 tane Kadir gecesi geçirir. Bir gece, 80 yıl değerinde olunca, 50x80=4000 
yıl eder. 4 bin yıl ibadet etmiş gibi sevaba kavuşur. 
Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Al-
lahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana 
nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi] 
Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:”Kim Kadir Gecesi’nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle ge-
çirirse, geçmiş günahları bağışlanır.””Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini 
almıştır.”
 Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor:
-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:
- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni 
affeyle.)
Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. “Sevabını Allah’tan umarak, Kadir gecesini 
ihya edenin geçmiş günahları affolur. [Buhari, Müslim] 
 Kadir gecesinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve 
tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay 
bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.
Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan’ın yirmi yedinci gününün ge-
cesinde olma ihtimali yüksektir. Peygamberimiz Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtme-
miş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” demiştir.
Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? 
1- Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.
2- Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. 
3- Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir. 
4- Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.
Rabbim Kadir Gecesine eren ve değerlendirenlerden eylesin.

K A PA K
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MUHAMMED ALİ 
Doğum ismi Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942 
tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletinde dünyaya gel-
miştir. Kendisini tüm dünyaya tanıtan özelliği ise, bir çok uzmanın birleştiği 
görüş olan “tüm zamanların en iyi ağır siklet boks şampiyonu” sıfatına sahip 
olmasıdır.

Muhammed Ali, Kentucky eyaletinin Louisville kentinde doğdu. Afro – Ame-
rikan ve İrlanda kökenli olan ünlü boksör, henüz daha 12 yaşında iken bu spor 
dalı ile tanıştı. Kısa bir süre içinde, National AAU ve Altın Eldiven Şampiyonası’nda amatör kayıtlarda yerini alan 
Muhammed Ali, profesyonel lige ise, 1960 yılında Roma’da aldığı altın madalya ile giriş yaptı. 18 yaşındayken ka-
zandığı bu altın madalya, Muhammed Ali’nin şöhretini tüm dünyaya yaymaya başladı.
Muhammed Ali, 1964 yılında, henüz daha 22 yaşında iken, S. Liston’u yenerek “Dünya Şampiyonu” ünvanına sahip 

oldu. Zaferinin ardından ise dinini değiştirdiğini ve müslüman 
olduğunu açıklayan boksör, ismini de Muhammed Ali olarak 
yeniledi.

profesyonel kariyeri boyunca, yalnızca 5 defa yenilmiştir. Olim-
piyat ve Dünya Şampiyonu olan Muhammed Ali, boksu bıraktı-
ğı 36 yaşına kadar, boks dünyasında tüm şampiyonlar açısından 
tek isimdi. Muhammed Ali kariyeri boyunca, 37’si nakavt ile 
olmak üzere, toplam 56 maç kazandı.

Parkinson hastalığı yüzünden uzun süre Michigan’daki çiftli-
ğinde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü boksör, ring-
lerde 20 yıldır ağzından düşürmediği “Bütün zamanların en 
iyisiyim” lafını ispatlayarak bir efsane olmuştur.

2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları üzerine Muhammed Ali, 
başında New York İtfaiye Müdürlüğü şapkası ile Sıfır Noktasına giderek destek ve dayanışmasını göstermek gereği 
duymuş ve şöyle demiştir:
“Beni asıl inciten, ‘İslam’ adının bulaştırılması ve ‘Müslüman adının bulaştırılması ve sorun çıkarılıp nefret ve şid-
dete yol açılması. İslam, katil dini değildir. İslam, barış demektir. Evde öylece oturup insanların sorunun kaynağı 
olarak Müslümanları yaftalamalarına seyirci kalamazdım.”

Peygamberimin adı yerde olamaz!
Hollywood Bulvarı, (Hollywood Walk of Fame) (Türkçe: 
Hollywood Şöhret Yolu), Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin bir bölge- si 
olan Hollywood’da bulunan Hollywood Bulvarı ve Vine 
Street arasında uzanan, ünlü kişilerin ve dizilerin yıldız-
larının bulunduğu bir yürüyüş yoludur. Bu kaldırımda 
2.400’den fazla yıldızın ismi bulunmaktadır. Tüm yıldızların 
isimleri/yıldızları yerde, kaldırımların üstünde yerleştiril-
mişlerdir. Bunun tek istisnası ünlü boksör Muhammed Ali 
için konulan yıldızdır; Muhammed Ali“Peygamberim Hz. 
Muhammed’in adını ayaklar altına koydurmam” deyip, 
bunda diretince organizatörler talebini kabul etmişler ve 
Muhammed Ali’nin yıldızını üstüne basılmaması için Ko-
dak Theatre’ın duvarına asmışlardır.

Batuhan PINARBAŞI

S P O R
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“Allah’tan zenginlik istedim, bana İslamı verdi” 

Efsane boksör, katıldığı bir programda ‘koruman var mı?’ soru-
suna verdiği cevapla uzun süre konuşulmuştu.
“Koruman var mı?” diye soran spikere “Bir korumam var. Göz-
leri olmasa da görebilen, kulakları olmasa da duyabilen, hafızası 
olmadan her şeyi hatırlayan. Bir şey yaratmak istediğinde ona 
sadece ‘ol’ der. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et 
bu kimdir. O Allah’tır. O Benim korumamdır, o senin koruman-
dır.” diye yanıt vermişti.

Uzun süredir Parkinson hastalığı ile mücadele eden Muhammed 
Ali 3 Haziran 2016 tarihinde solunum yolu rahatsızlığı nedeniy-
le tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir.

Oruç Ve Spor

Tunahan PINARBAŞI

Ramazan ayında uygulanacak doğru egzersizler ile hem spor alışkanlığını sürdürebilir hem de kilo 
almayı önleyebilirsiniz. Ramazan ayında aşırı sıcaklara maruz kalınması, günlerin uzun olması vü-
cudumuzun normalden daha fazla su ve mineral kaybına uğramasına neden olmaktadır.Uzun süre 
aç kaldığımızda, vücudumuz enerji kaynağı olan besinlerden de mahrum kalmaktadır. Bu yüzden 
oruç tutarken sporun ne zaman, nasıl ve hangi şiddette yapıldığı hayli önem kazanmaktadır.
Herşeyden önce yapılacak egzersizi de düşünerek oruç açarken porsiyonlarınızı yarı yarıya düşür-
meye özen göstermelisiniz. Sindirimin gerçekleşmesi ve metabolizmanın dengede kalabilmesi için 
de iftardan 1,5 saat sonra spora başlamalısınız.Çünkü iftar sonrası kan şekerinin yükselmesi kilo 
almanıza neden olacaktır. Kilo almamak için kan şekerini dengeleyecek hafif egzersizleri tercih et-
melisiniz.
Yapacağınız egzersizler yüzde 40 tempo ile gerçekleştirilmelidir. Tercih edebileceğiniz egzersizler 
45 dakikalık yürüyüş ya da bisiklet, 30 dakikalık yüzme, pilates, yoga veya uygulamakta olduğunuz 
fitness programınızın üçte bir oranında hafifletilmiş olanıdır.
Böylece ramazan süresince hem sağlıklı hem de formunuzu korumuş olarak kalabilirsiniz.
Ramazanda günlük aktivitenizi azaltmayın!
İftardan 1,5 saat sonra yapılacak hafif egzersiz hazmı kolaylaştırmaya ve metabolizmayı düzenleme-
ye yardımcı olacaktır. Ancak oruç boyunca spor yaparken ağır sporlardan uzak durmak gerekiyor. 
Ağır egzersizler su kaybını artıracağı gibi ciddi rahatsızlıklara da yol açabiliyor. İftardan sonra tem-
posu düşük ve süresi kısıtlanmış egzersizler yapılmalıdır.
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RAMAZAN MANİLERİ
Derleyen: O. NUR

Ramazan geldi hoş geldi
Evlere şenlik geldi
Dün herkes oruç idi
İftar yemeği yendi. 

*

Ramazanım merhaba
Bizlere verdin sefa
Rabbimize hamdolsun
Her nefeste bin defa.

*

Olundu âleme müjde
Getirir âlemi vecde
Ağaçlar ediyor secde
Geldi mübarek Ramazan!

*

Deniz suyu serindir
Damla gibi derindir
Bir tek hurma da olsa
Bir mü’mini sevindir.

*

Ezanlar hep okundu
İftarlığım lokumdu
Aç karnına çok yedim
Bana biraz dokundu.

*

On üçüne geldik mi?
Nefisleri yendik mi?
İmandadır saadet
Bunu böyle bildik mi?

*

Fırın üstünde kürek
Gene sızladı yürek
Her yerde dayanır da
Bal’a dayanmaz yürek.

*

Bu aya hürmet gerek
Nimete şükür gerek
Mübarek Ramazan’da
Hakk’a ibadet gerek.

*

Dere coşmuş çağlıyor
Dağı duman bağlıyor
Zengin olsan ne fayda
Fakir kardeş ağlıyor.

*

Okudum yazar oldum
Davette gezer oldum
Hergün börek istiyor
Nefsime kızar oldum.

*

Sofrada fakir olsun
Tabağı çukur olsun
Karnı doyduktan sonra
Duayı okur olsun.

*

Geldi Ramazan ayı
Yendi temcit pilavı
Akşam iftardan sonra
İçelim demli çayı.

*

Bak geldi etli dolma
Çok yiyip göbek salma
Üstüne bir kahve iç
Sohbetten geri kalma.

*

Bak kışın ayazına
Kalk Hakk’ın niyazına
Haydi hemen gidelim
Teravih namazına.

*

Oruç tutmak izzettir
Bilene bir lezzettir
Onbir ayın sultanı
Mü’minlere rahmettir.

K A PA K
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Sevgi SINIR

Ramazan ayında, dengesiz beslenen kişilerde hal-
sizlik, depresyon, mide ağrısı, hazımsızlık, tansiyon 

düşmesi gibi birçok sağlık problemi görülebiliyor. 
Sahura kalkmamak veya sahurda fazla miktarda yağlı 
besinler almak, iftarda ise, çok miktarda ve çok çeşitli 
yemekler, kan şekerini hızla yükselten gıdaları almak, 
hızlı yemek yemek ve yeteri kadar su içmemek yanlış-
tır. İftar ve sahurda ağır ve yağlı gıdalar yerine hafif, 
posalı ve sebze ağırlıklı besinler tercih edilmeli. 
Bazı tavsiyelerimiz şöyledir:
1- Besin yönünden dengeli bir iftar sofrası hazırlama-
ya dikkat etmeli.
2- İftarda, ilk önce hafif, az yağlı gıdalar yenmeli. Çok 
yemek, boş olan mideye yüklenilmesine sebep olur. 
Bu durumda sindirim zorlaşır, midede ağırlık, ekşi-
me, yanma, bulantı, bağırsaklarda kabızlık, şişkinlik 
gibi sağlık problemleri yaşanır. Bunun için ilk oruç 
açıldığında hurma, peynir, domates, zeytin, kepek 
ekmeği gibi kahvaltılıklar veya çorba, etli sebze yeme-
ği gibi hafif yemeklerle iftara başlanmalı, sindirime 
zaman tanıyarak 15-20 dakika sonra az yağlı ızgara 
et yemeği, kuru baklagil, sebze yemeği, salata, ayran, 
cacık gibi yemeklerle devam edilmeli. 
3- Kan şekerini hızla yükselten beyaz ekmek, pirinç 
pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan gıdalar yerine 
bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna 
gibi posalı, glisemik indeksi düşük besinleri tercih 
etmeli.
4- Yemekler yavaş yavaş, iyi çiğneyerek yenmeli.
5- İftarda kızartma ve yağlı gıdalar yerine ızgara, haş-
lama, buğulama gibi usullerle pişirilmiş hafif yemek-
ler tercih edilmeli.
6- Ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli.
7- İftar ile sahur arasında 2-2.5 litre su veya sulu içe-
cekler içilmeli.
8- Ara öğün yenecekse, meyve yemeli. 
9- Çay ve kahve, demirin emilimini azalttığı için, ye-
mekten bir iki saat sonra içilmeli.
10- İftarda henüz karın doymadan sigara içilmemeli. 
En az 20 dakika sonra içilmeli. Vücutta hücreler gıda 
beklerken birden nikotin başta olmak üzere zehir yo-

ğunluğu ile karşı karşıya kalır. Bu durumda kan pıhtı-
laşır ve kalp krizi riski artar. Oksijen taşıması gereken 
hücreler bir anda zehir taşımaya başladığından, beyin 
hücreleri başta olmak üzere çok sayıda hücre ölür. 
Vücutta ciddi anlamda zarar meydana gelir.
11- Akşamki yemekle iktifa edilmemeli, sahura mut-
laka kalkılmalı, az da olsa sahurda yemek yenmeli ve 
hafif besinler tercih edilmeli. Çok uzun açlıklarda kan 
şekeri ve tansiyon düşer, boş midede asit salgısı artar. 
Ertesi gün ise aç kalma süresinin uzamasıyla metabo-
lik hız düşer, halsizlik, baş ağrısı görülür. Bunun için 
geceyi ve ertesi günü aç geçirmemek için mutlaka sa-
hura kalkılmalı. 
12- Sahurda yenilen besinlerin miktarı ve çeşidi çok 
önemlidir. Sahurda yağlı ve ağır besinler metaboliz-
ma hızı yavaş olduğundan vücuda alınan besinlerin 
yağa dönüşümü daha fazla olur. Ayrıca bu tür yağlı ve 
ağır besinler yenip ardından yatıldığında ciddi mide 
rahatsızlıkları görülebilir. Sahurda bunların yerine 
daha hafif, yağ oranı düşük, günlük alınması gereken 
protein ihtiyacının karşılanması bakımından pro-
tein içeriği yüksek, kan şekerini hızla yükseltmeyen 
kompleks şekerlerden oluşan bir öğün tercih edilmeli.
Süt, peynir, zeytin, kepekli ekmek, çorba, domates, 
salatalık, biber, reçel gibi kahvaltılık besinler veya süt, 
yulaf gevreği, meyve gibi besinlerden oluşan hafif bir 
öğün en uygunudur. Günlük su ihtiyacı 2-2.5 litredir 
ve bütün gün su içilemeyeceğinden dolayı sahurda 
bol sıvı alınmalı. 

DİŞ SAĞLIĞI
Sahur vakti dişler diş macunuyla temizlenir, pro-
tez diş dışarı çıkarılırsa daha kolay temizlenir. Gün 
içinde yemek yenmeyeceği için, dişten dolayı artık 
yemek artığı kokusu olmaz. Ancak oruçlu olanın, aç-
lığın kendi kokusu olur. Onu önlemek için, misvakla 
ağız iyice temizlenir. Misvak kokuyu azaltır. Öğleden 
sonra misvak kullanmak, Şafii’de mekruhtur, çünkü 
oruçlunun ağız kokusu Allahü teâlâya her kokudan 
güzel geldiği için, bu güzelliği yok etmek mekruh olu-
yor. Hanefi’de mekruh değildir. Misvak kuru veya yaş 
olmamalı, ikisi ortası olmalı. Misvak yeni olursa daha 
etkili olur.
İftarda ve sahurda şunlar da yapılabilir: Maydanoz ye-
mek ağız kokusu için çok faydalıdır. Taze yoğurt da iyi 
gelir. Yemek arasında veya yemekten sonra çay içmeli. 
Limonlu su içmek ağız kokusunu giderir. Şekersiz sa-
kız çiğnemeli. Elma yemek de faydalıdır. Tuzlu suyla 
veya kabartma tozuyla gargara yapmalı. Bunların bir-
kaçı uygulanırsa ağız kokusu önlenmiş olur. 

RAMAZAN’DA SAĞLIK SIRLARI
S AĞ L I K
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Sabit OSMANOĞLU 
Ekonomist

YENİ İŞ FİKRİ OLANLARA İŞADAMLARIMIZIN 
KÖPRÜ GÖREVİ:

MELEK YATIRIMCILAR

1. GİRİŞ:

Bu çalışmada; ülkemizde Melek Yatırımcı olarak adlandırılan, ancak İngilizce karşılığı da kullanılan İş Me-
lekleri sistemi ve İş Meleği ağı konusunda temel bilgiler verilecektir. İş Meleği: Kariyerinde belirli bir seviyeye 
yükselmiş ve alanında sahip olduğu bilgi ve ilişkilerini paylaşmaya istekli yatırımcıdır. İş Meleği ağı ise: Baş-
langıç aşamasında olan girişimcilere hem maddi kaynak, hem de bilgi birikimi yönünden destek olmak iste-
yen yatırımcı kişilerin bir araya gelerek yatırımlarını planladıkları dernekler/kuruluşlardır. İş Melekleri ifadesi, 
İngilizce Business Angels ifadesinin tercümesinden gelmektedir. Bu konuda; resmi herhangi bir çalışma göze 
çarpmamaktadır, ancak Belediyelerimizin ve mülki idaremizin ilgisi de yetersizdir. Öyle ki; İstanbul, 15-16 
Nisan 2010 tarihlerinde dünyanın en önemli kongrelerinden birine ev sahipliği yapmış ve burada EBAN 2010 
Yıllık Kongresi, Avrupa’nın en büyük yatırım kuruluşlarını ve finansörlerini bir araya getirmiş ama ne yazılı, ne 
de görsel medyada yankı ve hakkettiği ilgiyi bulmamıştır. EBAN; İngilizce European Business Angel Network, 
yani Avrupa İş Meleği Ağı’nın kısaltılmışıdır. İnternet adresi: www.eban.org olup, yaklaşık 20.000 İş Meleğini 
kapsayan 250 Ağın toplamından oluşmaktadır. EBAN, Dünya İş Melekleri Birliği diye tercüme edilen World 
Business Angels Association’ın üyesidir, Birliğin web adresi: www.wbaa.biz olmaktadır. Burada, yerelde Beledi-
yelerimizin ve mülki idare yetkililerimizin iş fikri olanlara köprü görevi vermesini sağlamak üzere uluslararası 
ve ülkemiz İş Melekleri’nin mevcut durumu açıklanacaktır.

2. ULUSLARARASI VE ÜLKEMİZ İŞ MELEKLERİ DENEYİMİ

EBAN’a üye yatırımcı kurum ve kişilerin yılda bir buluşarak bilgi alışverişinde bulundukları EBAN Yıllık Kong-
releri, 2000 yılından beri Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz ve Hollanda gibi ülkelerin ev sahipliğinde gerçek-
leşmiştir. 2010 yılına ait EBAN Yıllık Kongresine ev sahipliği yapan Türkiye’deki kongre, 15-16 Nisan 2010’da 
İstanbul WOW Otelde düzenlenmiştir. 2010 EBAN Yıllık Kongresi, Avrupa’nın en büyük yatırım kuruluşlarını 
ve finansörlerini bir araya getirmesinin yanı sıra, dünyada girişimcilerin erken dönem finansman sorununa 
çözüm olarak geliştirilen “İş Meleği” kavramını da Türkiye’nin Melek Yatırımcıları ile buluşturmuştur.
Söz konusu Kongrede; 2009 yılında İspanya’nın Madrid şehrinde yapılan EBAN Kongresi’ni Türkiye’ye ge-
tirmek için, METUTECH-BAN (Teknokent Teknoloji Yatırımcıları Derneği)’ni kurduklarını belirten ODTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet ACAR, İş Meleği kavramının Türkiye’deki uygulamasını, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent 
tarafından geliştirmiştir. Bu amaçla, Teknokent Teknoloji Yatırımcıları Derneği (METUTECH-BAN) kurul-
muştur. Bu çerçevede; amacı, teknoloji alanında yatırım yapmak isteyenleri bir dernek çatısı altında bir araya 
getirmek ve teknoloji tabanlı girişimcileri, dernek üyesi Yatırımcı İş Melekleri ile buluşturmak olan METUTE-
CH-BAN, 2010 yılındaki bu Kongreyi başarıyla tamamlamıştır. 

ODTÜ Teknoloji Yatırımcıları Ağı olarak bilinen Derneğe internetten ulaşabileceğiniz adres: 
www.metutechban.org (BAN ile Business Angels Network kastedilmektedir).

E KO N O M İ
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Söz konusu Kongre, Bakan düzeyinde katılımla açıldı: yani, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün, bir açılış konuşması yaptı. Girişimcilik kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak her türlü pro-
jeye özel bir destek vereceklerini hatırlatan Bakan Ergün, “Yüksek risk taşıyan firmalara destek veren 
iş meleklerinin ülkemizde yaygınlık ve etkinlik kazanmasını amaçlıyoruz. Avrupa iş melekleri ağının 
Avrupa’daki yatırım tutarı 218 milyon Euroya yaklaşan binin üzerinde yatırım anlaşmasına imza atması 
bu yatırımların önemini ortaya koyuyor” dedi.
Melek Yatırımcılar; Türkiye’de resmi kimliğine, Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) sistemine ilişkin 2012 
yılı Haziran ayında gerçekleşen Kanuna dayanarak çıkarılan ve 15 Şubat 2013 tarih ve 28560 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) hakkında Yönetmelik ile kavuşmuştur.  Yönet-
melikte Melek Yatırımcıya da resmi olarak Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) denilmektedir. Söz konusu 
Yönetmelik sonrasında; Hazine Müsteşarlığı (Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) tara-
fından, faaliyete alınan BKS Sisteminin aylık gelişmelerinin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla düzenle-
nen BKS İlerleme Raporu adı altında raporlar internet sitesinde yayınlanmaktadır (*). Anılan Raporun 
içeriği üç bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde, Müsteşarlığımız tarafından Bireysel Katılım Sermayesi 
Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak melek yatırımcılara verilen lisansların istatistiki verileri; 2. bölüm-
de, lisanslı melek yatırımcılar tarafından geçekleştirilen yatırımların verilerinden; 3. bölümde ise Hazine 
Müsteşarlığı tarafından akredite edilen Melek Yatırımcı Ağları tarafından gerçekleştirilen faaliyetler yer 
almaktadır. Adı geçen Raporun, son olarak yayınlanan Mart 2016 sayısında yer alan dağılımda; mevcut 
378 tane BKY Lisans başvurularının % 78’i İstanbul’da olmak üzere, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli’de 
gerçekleştirilmiştir, geri kalan illerin oranı % 5’tir. Yine 2016 Mart ayı itibariyle; yapılan yatırımlarda 
BKY’ler, %10 hisse bedeli için ortalama 277.500 Türk Lirası sermaye aktarmışlardır. Etkinlikler açısın-
dan; 5-7 Ocak 2016 Melek Yatırımcılar Güney Ege etkinliğine ve 22 Şubat 2016 Global Melek Yatırımcı-
lık Forumuna katılım sağlandığı not edilmektedir. Bunun dışında; 5 Şubat 2016 Startup Europe haftasına 
ve 25-26 Şubat 2016 Startup Turkey etkinliğine katılım sağlanmıştır.

3. SONUÇ ve İŞ MELEKLERİ UYGULAMASININ GELECEĞİ

Görüldüğü üzere; Melek Yatırımcıların, Anadolu’ya yaygınlaştırılması ve çok zayıf görünen etkinliğin 
Devletin öncülüğünde artırılması ve çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda; başta Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ve ODTÜ olmak üzere ticaret ve akademi dünyasını da harekete geçirerek, tarafları 
bilgilendirmek ve uygulamadan yararlandırmak üzere, Hazine Müsteşarlığı’nca yıl içinde kısa aralıklar-
la, yurdun dört bir yanında gerçekleştirilecek panel, konferans ve sempozyum şeklinde toplantılar dü-
zenlenerek BKS sisteminin tanıtımı sağlanmalıdır.  Özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler dediğimiz 
KOBİ’lerin ve risk ve girişim sermayesi firmalarına yönelik, sistemden yararlanmak üzere hukuki danış-
manlık hizmetleri de kolaylaştırılmalıdır. Örneğin; Yatırımcı lehine ön müzakere sürecine katılım sağ-
lanması, niyet mektubu ve gizlilik anlaşmalarının hazırlanması, BKY’lerin kuracağı Girişim şirketinin 
hukuki risk analizinin yapılması, BKY’ye dönüşmek isteyen Şirketlerin Ana Sözleşme değişiklikleri, his-
se devir sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi taslaklarının hazırlanması, vergi muafiyeti, yatırım indirimi 
vb ayni zamanda sağlanan diğer devlet desteklerinin bilgilendirilmesi, gerekli bürokratik başvuruların 
açıkça belirtilmesi ve işlemlerin yürütülmesi, diğer taraftan ortaklık ve ortaklıktan çıkış sürecine ilişkin 
diğer hususlar (rekabet, vergi planlaması vb). Bu tür hukuki danışmanlık sürecinin anılan toplantılarda 
muhatapların da bulunması ile somut zeminde tarafların buluşturulmasına katkı yapacağı da açıktır. 
(*): 
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Rapor-Sunum-Sayfasi?mid=250&cid=30&nm=312
http://www.cozum.info/haber/page?dergi=12&SYF=6&lang=tr
(Çözüm Haber Dergisi, 10. EBAN Kongresi’nin Basın Sponsoru olmuştur)
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A İ L E

ÇOCUK
Emine YÜTER

Çocuk , Allah’ın en güzel ve en özel nimetidir. Ailenin 
sevinç ve sürur kaynağı çocuktur. Çocuğun bebekliği 
pek zahmetlidir, ama anne baba ona seve seve katlanır. 
Allah; lütfuyla, şefkat ve merhamet nimetiyle ebeveyni 
donanımlı kıldığı için, ana rahminden bebekliğe, be-
beklikten çocukluğa geçen sürecin zahmetini kolay-
laştırır. Çocuk evin gülü, neşesi ve bereketidir. Çocuk 
gönüllerin sevgisidir. Çocuk, evliliğin tadı, tuzu, lezzeti 
ve meyvesidir. Çocuk yuvanın huzur kaynağı ve ahen-
gidir. Çocuk, aile yuvasının devamlılığının sebebidir. 
Çocuk sadece ailenin değil, milletinde sevgi kaynağı ve 
geleceğinin ümididir. Bir millet çok iyi yetiştirdiği ço-
cuklar sayesinde geleceğini garanti altına alabilir. Onun 
içindir’ki asil bir millet, ancak maddi ve manevi her tür-
lü fedakarlıklarla ve vefakarlıklarla yetiştirilen çocuklar 
sayesinde doğar. Çocuklarını iyi yetiştirmeyen, onların 
dünya ve ahiret saadetini düşünmeyen milletler huzur-
suzdur, dağılmaya, bozguna uğramaya mahkumdur. İyi, 
güzel ve manevi terbiye iklimiyle yetiştirilmeyen çocuk-
ların yaşadığı toplumlar; güven, sevgi, saygı ve kardeşlik 
bağlarını koparmak zorunda kalırlar. Anneye ve babaya 
duyulması ve beslenmesi gerekli hürmet ve muhabbet, 
komşu ve akrabalara gösterilmesi gerekli saygı, milli ve 
manevi değerleri koruma aşkı içinde olmayan çocuklar 
yüzünden yıkılır, tarümar olur toplumlar ve milletler... 
Ailede çocuklar, aile binasının temelini oluşturur. Aile 
fertlerini bir arada çocuklar buluşturur. Çocuklar, in-
san için imtihan maksatlı Allah emanetidirler. Özellikle 
anne babalar bu yüce emanete sahip çıkmalıdırlar. İman 
ve nikah akdi ile oluşumuna sebep olunan çocukları; 
iman, irfan ve vicdan güzellikleriyle donanımlı hale geti-
rerek yetiştirmelidir anneler babalar... Hakiki annelik ve 
babalık imtihanını kazanabilmenin yolu buradan geç-
mektedir. Kur’an’da buyuruluyor: “Doğrusu mallarınız 
ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat 
ise Allah’ın yanındadır.” (Teğabün:15) Anneler ve baba-
lar “eyvah” demeden, dara, zora düşmeden, çocuklarına 
vaktinde sahip çıkarlarsa, vaktinde onları Allah’ın iste-
diği şekilde yetiştirirlerse, yani emaneti vaktinde sahip-
lenirlerse “evlad imtihanını ” başarı ile vermeleri müm-
kün hale gelir.Şeyh Sadi’nin şu sözüne kulak verelim: 
“İnsan küçüklüğünde terbiye görmezse, artık büyük-
lüğünde iflah olmaz. Yaş ağacı istediğin gibi bükersin. 
Kuru ağacı ateşten başka şeyle düzeltemezsin. ”Atala-
rımızında hoş bir sözü var “ağaç yaşken eğilir “ diye. 
Gerçek kendimizde, kendi değerlerimizde. Başka yerde 
aramaya gerek yok. Küçükken din, iman, irfan, ahlak, 

ilim, iz’an ve vicdan terbiyesinden mahrum büyüyenler, 
hangi konumda, hangi mevkide ve hangi halde olurlarsa 
olsunlar, zalimleşebiliyorlar, hırçınlaşabiliyorlar, yakıp 
yıkabiliyorlar. Anne ve babanın çocuklarına karşı asli 
vazifeleri: Çocuk doğunca ona faziletli en güzel bir isim 
koymak. (Öyle Kur’an’da var diye, manasız veya kötü 
anlama gelen isimler koymamak) Sünnet çağına geldi-
ğinde sünnet ettirmek. ( Sünneti sünnete uygun yap-
tırmak) Helal gıdalarla beslenerek, çocuklarını da helal 
gıdalarla beslemek.Vaktinde terbiye vermek, eğitmek, 
yetiştirmek, sağlam hale getirmek. Bir iş, bir meslek sa-
hibi oluncaya kadar ona yardımcı olmak. Evlilik çağına 
geldiğinde onlara Salih ve Saliha bir eş bulmak. Meşru 
usüllerle yuvalarını kurmak. .Çocuklar zamanında iba-
dete alıştırılmalıdır. Onlara rehber şahsiyetler öğretil-
melidir. Peygamberlerin, sehabelerin , tarihi şahsiyetle-
rin hayatlarından örnek tablolar ile çocuklar şahsiyet ve 
kimlik sahibi yapılmalıdır. Çocukları korkutarak, ürkü-
terek değil, sevdirerek eğitim verilmelidir. Anne babalar 
çocuklara eşit davranmalı ve eşit muamelede bulunma-
lıdır. Adaletli olmalıdır. Anne baba; arkalarından ken-
dilerine hayrı dokunan, duacı evlatlar bırakmayı ihmal 
etmemelidir. Anne baba çocuğuna “bizi çok üzüyorsun, 
üzüntüden öleceğiz, Allah anne babasını üzen çocuğu 
sevmez, cehenneminde yakar“ diyerek korku vermeme-
lidir. Aksine sevgi ve ilgi güzellikleriyle hitap ve davra-
nış biçimi geliştirilmelidir. Anne baba çocuğuna zorla, 
azarla, darbeyle, kızarak, darılarak din eğitimi vermeye 
kalkışmamalıdır. Anne baba çocuğunu “bencil bir bi-
rey” olarak yetiştirmemelidir. Diğer gamlığı, fedakarlığı 
ve vefakarlığı öğretmelidir.Anne baba çocuğunu cami-
ye, kültür merkezlerine, sosyal faaliyetlere, dini ve milli 
özel gün ve zaman dilimlerine yönelik farkındalık için-
de alıştırmalıdır. Onları bu hususta ruhen ve aklen ha-
zır hale getirmelidir. Anne baba cennetin güzelliklerini, 
cehennemin caydırıcılığını olumlu ve yapıcı, tiksindirici 
ve korkutucu olmayan güzel söz, 
fiil, davranış ve anlatım 
biçimleriyle ifadelendi-
rerek öğretmelidir. Bir 
ömür boyu içindeki 
çocuğun yaşamasını 
istiyorsa anne baba, 
çocuğuna mutla-
ka çocukluğunu 
olması gerektiği 
şekliyle yaşatmalıdır. 
Anne baba çocuğu-
nun aklını kullana-
bilmesi, hislerine ve 
duygularına yenik düşmemesi, iyi insan ve iyi Müslü-
man olabilmesi için ellerinden gelen her türlü iyiliği, 
desteği esirgememelidir.
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Cankul KEMALOĞLU

Selam; sevgidir, emektir, liyakattır, aşktır, muhabbettir.
Selam; tanışmadır, yanaşmadır, kaynaşmadır, anlaşmadır.
Selam; emin olmadır, güvende kalmadır, rahmete dalmadır,
Selam; selamettir, sulhtur, sükunettir, nezakettir.
Selamı kesmek, zulümdür, zillettir, cinnettir,
Selamı yaymak; sünnettir, vacibtir, farzdır, ilahi tarzdır.
Selama doymak, can olmadır, canan kalmadır, hayattır.
Kur’an’da “bir selam ile selamlandığınız zaman, sizde ondan 
daha güzeli ile selamlayın. Yahut aynı ile karşılık verin. Şüp-
hesiz Allah, her şeyin hesabını Layıkıyla görendir.” buyurulur. 
(nisa:86) 
        İnanmak selamlaşmayı gerektiriyor. Mü’min yaşamanın 
yolu selamlaşmadan geçiyor. Müslümanlığı yaşatmak, selam-
laşmayı yaymaya bağlı. İnsanlığımızı korumak selamı hayatımızın merkezine koymaya bağlı.
        Selama selamla mukabele ecir ve sevap kazandırır. Hatta cennetteki güzelliklerle donandırır. Selamı selamsız 
bırakma kötülüktür, mücazat ve günah sahibi olmaya vesiledir.
        Dünya ve ahiret hesaplarımızın kolay ve ferah geçmesi için selama selam ile karşılık vermeliyiz. Ama öyle sadece 
“hey selam” diyerek değil. “Selamün aleyküm” diyerek elbette.
        Yüce Nebi (asm) “Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mü’min olamazsınız. 
Yaptığınız taktirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız.” buyurur. (Riyazüs Sa-
lihiyn: 352)
        İnsana lazım en mühim birinci amel imandır. İmanı olmayanın hali acıdır, acıklıdır. İnsanın nihai hedefi haliyle, 
kaliyle cennettir. Cennete girebilmenin tek yolu da iman etmekten geçiyor. Şimdi sıkı durun. Burada bir öncelik 
daha zuhur ediyor. İnsanların birbirini sevmesi, sayması, anlaması, dinlemesi ve birbirini bilmesi... İşte bu sevgi, bu 
saygı, bu anlayış, bu dinleyiş ve bu bilme olmadıkçada mü’min, yani “ inanmış insan” olamıyoruz. İnanmış insan 
olamayınca da cennete giremiyoruz. Ve en acı sonuç kapımızı çalıyor, belki de farkında değiliz. O halde farklı olalım, 
farkımızı fark edelim. Yani selamlaşalım, selamla kucaklaşalım, selamla anlaşalım!
        Mü’minin mü’min kardeşiyle aralarındaki sevgiyi kalıcı kılan, pekiştiren üç şey olduğunu haber veriyor Yüce 
Nebi (asm). O üç şey şudur:

•	 Karşılaştığınızda		selamlaşmanızdır,
•	 Meclisinizde	ona	yer	göstermenizdir
•	 Ona	hoşlandığı	ismiyle	hitap	etmenizdir.	(Tergib	ve	Terhib	3/425)
        
        Evden çıkıp işe giderken, asansörde, yolda vesaire yerlerde rastlaşmalarda, işten eve gelirken karşılaşmalarda, 
selamsız, sabahsız olmamak gerekmektedir. Öyle durgun, solgun, yakışıksız, tanışıksız, suskun durmamak gerek-
mektedir. Yani canlı, heyecanlı, atik, atak, mütebessim, selamlı, kelamlı olmak zor gelmemelidir. Has ve hoş olmak 
isteyen zor geleni kolaya çevirmeyi başarabilmelidir. 
             Mü’min mü’mine birbirinin hoşlanacağı hitap ile hitap etmelidir. Birbirine lakap takmamalıdır, saçı dökülene 
kel, gözü görmeyene kör, işitmesi ağırlaşana sağır, ayağı sekene topal, eli yamulana çolak dememelidir. Arızalı laf 
söylememelidir. Abdullah’ı “apo” diye, İbrahim’i “ibo” diye, Mehmed’i “memo” diye, Hasan’ı “haso” diye hitap ederek 
çağırmamalıdır mü’min, birbirini kıracak şekilde bağırmamalıdır mü’min…
           Hutbe ezan ve Kur’an okuyana, namaz kılana, oyun oynayana, tuvalette olana, zikir ve vaaz yapana, vaaz, 
kur’an, ezan, kamet, hadis ve nasihat dinleyene selam verme.
        Nerelerde selam verileceğini ve nerelerde selam verilmeyeceğini de bilmemiz gerek! Çünkü mü’min  bilen ve 
bilerek yaşayan insandır!
        Sözün kısası; Selamı yayalım, huzura doyalım, cahillikten cayalım, selamı aklımıza, kalbimize, kafamıza koya-
lım!   

SELAM VER SELAMETE ER
D E N E M E
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Allah’ım,
Tümen, alay, tabur, bölük; ordumuz bünyesinde,
“Er” veya  “Erbaş” yazar mehmetciğin künyesinde,
Dikmeğe değer bir “abide”dir o, çehresinde,
Mehmetciğimizi muhafaza eyle Ya Rabbi !

AllaH’ ım,
O ki; bir destan, bir mana, bir cevher, bir güzel nur,
O’nun sayesinde vatan, millet, hep bulur huzur,
O’ki eli kınalı, kutsal vazifeye hazır,
Mehmetciğimizi muhafaza eyle Ya Rabbi !

Allah’ ım,
“Devlet baki, millet bir, vatan bütün olsun”, diyen,
“Dinim, iffetim, ordum ve yurdum korunsun” diyen,
“Şanlı bayrağım, ebediyyen dalgalansın” diyen,
Mehmetciğimizi muhafaza eyle Ya Rabbi !
Allah’ ım,

Güle güle gidip, güle güle dönsün, askerim,
İmanının “can eri” olsun sevinsin askerim,
Annesi, babası, ceddiyle övünsün askerim,
Mehmetciğimizi muhafaza eyle Ya Rabbi !

Allah’ ım,
“Vatan sevgisini imandan” biliriz milletçe,
Mehmetciğimizle, iftihar ederiz devletçe,
“Ya şehid, ya gazi” der gider; bekleriz hasretçe,
Mehmetciğimizi muhafaza eyle Ya Rabbi !

Allah’ ım,
Kara, hava, deniz, her yerde şanlı ordumuzu,
Şerre karşı, mansur  ve muzaffer eyle, Ya Rabbi!
Dört mevsim cennet gibi güzel yurdumuzu,
Her şey ile sahip çıkıp, korumayı nasip eyle Ya Rabbİ !

Ahmet YÜTER

MEHMETCİĞİ ASKERLİĞE UĞURLAMA DUASI

Ş İ İ R
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SIR ÇOCUK
Hazırlayan: N. Fatma Betül

Değerli çocuklar
Bu sayfada sizden gelen çalışmaları değerlendireceğiz.

Hikaye, resim, fotoğraf,  fıkra, bilmecelerinizi bekliyoruz.

ÖYKÜ

KARŞILAMA

Mümtaz BEDRİ

Kapı zilini duyar duymaz Berat koştu. 
-Kim o?
demesine gerek yoktu. 
Çünki karşısına Arife Teyze’nin çıkacağını biliyordu.
-Hazır mısınız?
sorusunu beklemeden
-Biz de çıkıyorduk zaten
diyerek içeriye haber vermeye koştu.Ailece evden çık-
tılar.
Çarşının içinden geçip kasabanın dışına doğru yol al-
maya başladıklarında, merakı artık iyice içini kemirir 
olmuştu.Günlerdir evdeki telaş ve hazırlıklar bir müj-
denin habercisiydi. Farkındaydı. Ta son güne kadar 
bir bilgi alamamıştı.En sonunda birini karşılamaya 
gideceklerini öğrenebildi. Ama onun kim olduğu bir 

sır gibi saklanıyordu. Bu durum, işin gizemini daha 
da artırıyordu. Ama olsundu. Böylesi daha heyecanlı 
oluyordu.
Şehirdışındaki geniş ve ağaçlıklı alana gelince durdu-
lar.Hep bir ağızdan:
-Hoşgeldin Ramazan!
dediler. Berat ta tekrarladı ailesine uyarak bu sözleri 
ama şaşkındı. Karşılarında kimse yoktu. 
Hayali olarak birini karşılar gibi yaptılar ve geri dö-
nüp evlerine doğru yol almaya başladılar.
Nasılsa bütün bunların bir açıklaması olacaktı. Zaten 
sormasına gerek kalmadan babası bilgi vermeye baş-
ladı:
-Oğlum yarın dinimizce çok önemli olan oruç ayı 
Ramazan geliyor. Biz de geleneklerimize uyarak bu-
günden onu karşılamaya gittik.Bu davranışımız o 
mübarek ayın önemini ve bizim ona verdiğimiz değe-
ri gösterir. Çocukluğumdan beri zihnimde kalıcı izler 
bırakan bu karşılamaları sen de devam ettirirsin artık.
-Elbette babacığım. Karşılaması bile çok zevkliydi. 
Kimbilir bir ay boyunca ne tatlı günlerimiz geçecek?

Ç O C U K
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ŞİİR

CANIM ANNEM

Can
Annem
Nurum
Işığımsın
Meleğimsin!

Allah’ın lütfu
Narin bir çiçeksin
Ne desem anlatamam
Eğer benzetmek gerekirse
Merhamet sembolüsün âdeta…
                 
Zehra Şükran(5. sınıf)

GÖLGE OYUNU

İftar Bilmecesi

(Hacivat, arkadaşının arkasından yetişir.)
HACİVAT - Merhaba Karagöz’üm, uğurlar olsun!
KARAGÖZ - İftar kokuları burnuna dolsun!
HACİVAT - Hah hah hah!... Eksik olma, beni yine gül-
dürdün! Aman!...
KARAGÖZ - Ne oldu Hacı Cavcav, kel kafanı bit mi 
ısırdı?
HACİVAT - Değil efendim! Sen göbeklenmişsin?...
KARAGÖZ - Pataklarım ha, ağzını bozma!
HACİVAT - Canım fena bir şey mi söyledim?
KARAGÖZ - Köftehor, “Sen köpek yemişsin!” dedin 
ya!...
HACİVAT - Efendim hiç öyle söyler miyim? Yani göbek 
yapmışsın diyorum.
KARAGÖZ - Ne zaman börek yapmışsın?...
HACİVAT - Allah iyiliğini versin, hemen saçmalamaya 
başladın! Kilo almışsın...
KARAGÖZ - Bizde terazi yok ki, kilo alıp ne yapayım?
HACİVAT - Nasıl anlatmalı?... Şişmanlamışsın!...
KARAGÖZ - Öyle söylesene! Hay hay!...
HACİVAT - Nasıl da farketmemişim? Çok kilo almışsın!
KARAGÖZ - Köftehor, başka türlü geçinebilir miyim?
HACİVAT - Canım, Ramazan’da kilo almanın geçin-
mekle ne alâkası var anlayamadım?
KARAGÖZ - Anlayamayacak ne var? Her akşam birkaç 
iftira, her gece birkaç sahura gidiyoruz ya, tabii bir ayda 
yirmiiki kilo şişmanlıyorum.
HACİVAT - Allah Allah?...
KARAGÖZ - Sonra da parasızlıktan Ramazan sonrası 

on bir ay akşam yemekleri ile idare ettiğim için ayda iki 
kilo zayıflayıp, gelecek Ramazan’a kadar idare ediyorum.
HACİVAT - Allah iyiliğini versin! Bırak şakayı ama Ka-
ragöz’üm, şişmanlık iyi değil! çeşitli hastalıklara sebep 
olur.
KARAGÖZ - Hay hay!... Sen şimdi bırak şişmanlığı da 
Hacı Cavcav, aklıma bir bilmece geldi.
HACİVAT - Hatırın kalmasın, sor bakalım?
KARAGÖZ - Ama bilemezsen bize iftara geleceksiniz!
HACİVAT - Anlayamadım? Öyle şey olur mu?
KARAGÖZ - Pataklarım ha, bal gibi olur!
HACİVAT - Bilmeceyi bilirsem, siz bize iftara geleceksi-
niz? Ters oldu ama sor bakalım?
KARAGÖZ - Ters sensin! İyi dinle!... Bugün hangi gün?
HACİVAT - Canım bırak bugünü de sen şu bilmeceyi 
sor bakalım?
KARAGÖZ - Köftehor, sordum ya!...
HACİVAT - Allah Allah, ne zaman sordun? “Bugün 
hangi gün?” dedin o kadar...
KARAGÖZ - İyi ya, işte o bilmece idi.
HACİVAT - Efendim öyle bilmece olur mu? çocuklar 
bile cevabını hemen verir. Bugün hangi gün olacak? Sen 
de biliyorsun ki Cumartesi...
KARAGÖZ - Bilemedin Hacı Cavcav!...
HACİVAT - Hah hah hah, haydi Pazar olsun!
KARAGÖZ - Düşün de öyle cevap ver!
HACİVAT - Düşünecek ne var? Cumartesi, Pazar ol-
mazsa... Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe...
KARAGÖZ - İyi düşün de sonra mızıkçılık yapma!
HACİVAT - Kaldı bir gün... Bildim, Cuma!...
KARAGÖZ - Bilemedin!...
HACİVAT - Allah Allah?... Pekâlâ bilemedim, cevabını 
sen söyle bakalım!
KARAGÖZ - Köftehor, bugün Ramazan günü...
HACİVAT - Birâder böyle bilmece olur mu? sen uydur-
dun!
KARAGÖZ - Baştan kabul etmeseydin!
HACİVAT - Haklısın ama bana doğru dürüst bir bilme-
ce soracaksın zannettim. Ne olacak şimdi?...
KARAGÖZ - Söyledim ya, bu akşam bize iftira gelecek-
siniz?
HACİVAT - Karagöz’üm, sen bizi kolay kolay iftara dâ-
vet etmezsin ya, bu işin içinde bir bit yeniği var. 
KARAGÖZ - Bit yemi yok, fare zehiri var.
HACİVAT - Pekâlâ sorması ayıp olmasın da iftarda bize 
neler ikram edeceksin bakalım?
KARAGÖZ - Köftehor bilmiyor musun? Neler getirirse-
niz onları beraberce yiyeceğiz. (Yürümeye devam eder-
ler.)

Ç O C U K
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KORKUTULARAK TERBİYE EDİLEN ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALIYIM
Meslektaşlarımdan sıklıkla duyduğum bir soru ;
“ Hocam öğretmen olarak sınıfta tek kişiyim ama karşımda her biri farklı karakter 
taşıyan onlarca çocuk var. Nasıl hepsini anlayıp, tanıyıp, ona göre eğitim vereyim 
?”
Bu tür genel ifadelerle sorulmuş sorulara cevap vermem. Toplu vaaz konuşmaları 
da pek yapmayı tercih ettiğim bir şey değildir ( Eğer eğitim veya seminer değilse). 
Kişilerle tek tek görüşmeyi her zaman tercih ederim. Sonra da tam olarak ne sor-
mak istendiğini anlamak için detaylandırıcı sorular sorarım.
“ Sorduğunuz sorudan anladığım kadarıyla sınıfınızda zorlandığınız zamanlar var. 
Bana bir örnek verebilir misiniz ?”
“ Tabi Hocam, mesela ben yumuşak karakterli bir öğretmenim. Çocukları kor-
kutmayı veya cezalandırmayı sevmem. Ancak bazı çocuklar başka hiç bir dilden 
anlamıyorlar ?”
“ Başka dilden anlamayan çocukları nasıl ayırt ediyorsunuz ?”
“ Çok basit; çok kez güzellikle ve uyarılarla onlara yapmaları gerekenleri hatırlatıyorum. Ama bunu asla dinlemi-
yorlar. Ben de mecburen cezalandırarak veya korkutarak onları kontrol etmek zorunda kalıyorum.”
“ Yaptığınız davranışla istediğiniz sonuca ulaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ancak bunda sizi rahatsız eden bir 
şey var?”
“ Evet Hocam, ben böyle bir öğretmen olmak istemiyorum. Çocukları korkuyla kontrol etmek istemiyorum. Mec-
bur kalıp yapıyorum ama sonra vicdanım rahatsız oluyor.”
“ Anlıyorum. Karakterinize ve mesleğinize bakış açınıza uygun olmayan davranışlar göstermek zorunda kaldığını-
zı düşündüğünüz için  çözüm arıyorsunuz ? doğru mu anlıyorum ?”
“ Aynen öyle hocam.”
“ Peki bu konuda değişiklikler yapmak için neler denediniz ?”
“ Hocam çocuklarla konuştum, ailelerini çağırdım . Ama hiç faydası olmadı. Yalnız aileleri yakından tanıyınca bu 
tür çocukların evde korkuyla terbiye edildiğini gördüm. Bunu ben nasıl değiştirebilirim ?”
“ Çocuklarla nasıl konuştunuz, biraz anlatır mısınız ?”
“ Ne bileyim işte…beni size kızmak zorunda bırakmayın, bağırmak istemiyorum. Neden böyle davranıyorsunuz 
…. Gibi şeyler işte ?”
“ Ne cevap verdiler size ?”
“ Hiç cevap vermediler. Bazıları sırıttı, biri korktu, bir ikisi de hiç umursamadı bile. Başka ne yapacağımı bilmiyo-
rum ve çok yoruldum tüm bu olanlardan.”
“ Anlıyorum, sınıfta tüm çocuklarla kurulmuş bir uyum ve karakterinize uygun yumuşak bir hava yaratamamak 
sizi oldukça üzmüş anlaşılan.”
“ Evet o kadar üzgün ve yorgunum ki bu konuda inanın bazı günler okula gitmek bile istemiyorum. Sınıfa girip 
ders anlatmak bir işkenceye dönüşüyor. Kimi susturayım, kimi korkutayım, kimi seveyim, kime ceza vereyim şaşı-
rıp kalıyorum. Böyle günlerde sınıfı bırakıp kaçıp gitmek istiyorum.”
“ Evet olan biteni anlatırken içinde bulunduğunuz ruh hali görüntünüze de yansıyor zaten. Enerjiniz tükenmiş ve 
mutsuz görünüyorsunuz.”
“ Evet tam da öyleyim…”
“ Anlıyorum ve yaşadıklarınızın sizin için zorluğunu hissediyorum.” Diyerek ellerini tuttum öğretmen arkadaşı-
mın. O’na bir kahve ikram ettim, konuşmadan oturduk bir süre. Yaklaşık on dakika sürdü. O tekrar konuşmaya 
başlayana dek hiçbir şey söylemeden sadece ona bakarak ve tüm ilgimi, dikkatimi sadece ona odaklayarak bekle-
dim.
“ Biliyor musun Hocam, sizinle bunları konuşmak beni çok rahatlattı. Beni anlayan ve duygularımı önemseyen 
biriyle uzun zamandır karşılaşmamıştım. Uzun zamandır kendimi bu kadar değerli hissetmemiştim.”
“ Harika , size iyi gelmesine çok sevindim.”
“ Peki Hocam ben bu öğrencilerle ne yapacağım. Lütfen bana yardım edin bu konuda.”
“ Sevgili Öğretmenim, ben size tavsiyeler vererek yardımcı olamam maalesef. Ancak sizinle yaptığımız bu konuş-
manın tarzı ve etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz ?”

Sema DENİZ

E Ğ İ T İ M
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“ Harika Hocam, söyledim ya uzun zamandır anlaşıldığımı ve değerli olduğumu hissetmemiştim. Sizin benimle 
ve duygularımla bu kadar içten ilgilenmeniz bana çok iyi geldi. Şu an neden bilmiyorum ama kendimi daha güçlü 
hissediyorum. “
“ Çünkü sizin de söylediğiniz gibi anlaşıldığınızı, önemsendiğinizi, duygularınızın dikkate alındığını ve en önem-
lisi de sizinle bu kadar yakından ilgilendiği, iletişim kurulduğu için değerli olduğunuzu hissettiniz.”
“ Evet aynen öyle oldu.”
“ Peki bu tarz yaklaşımı ve iletişimi sizin ifadenizle o korkutulmaktan başka bir şey anlamayan çocuklarla dene-
yebilir misiniz ?”
“ Bunu nasıl yapacağım hocam. Bunun için hem vaktim yok hem de böyle konuşmayı sizin kadar iyi bilmiyorum 
ki ?”
“ Birincisi sizinle bu konuşmamız toplam 20 dakika sürdü. Her gün boş derslerde veya ders bitiminde bir çocuğa 
20 dakika zaman ayırmak sizin için çok zor olur mu ?”
“ Böyle bakınca tabi ki zor olmaz. “
“ İkincisi de ben sizinle muhteşem iletişim sihirleri kullanarak konuşmadım. Tüm görüşme boyunca yaptığım tek 
şey sizi anlamaya çalışmak ve duygularınızı hissetmek oldu. Bu sürece de başka hiçbir şeyle ilgilenmedim sadece 
sizden başka.”
“ Ne demek istediğinizi gayet iyi anladım Hocam.”
“ Buna sevindim. Sizin de fark ettiğiniz gibi sadece anlaşıldığını ve değer verildiğini hissetmek bile bir çocukla çok 
hassas bağlar kurmanızı sağlayabilir. Bir kez bile bu bağı kurmak, ister yetişkin olsun ister çocuk olsun bir insanın 
hayatında çok etkili dönüşümler yaratabilir.”
“ Hocam size sarılabilir miyim ?”
Görüşmemiz kucaklaşmalarla son buldu…
Umarım ne demeye çalıştığımı anlatabilmişimdir !
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AYNA

Bedreddin Alacaoğulları

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 ve-
rebiliriz. Çalışmalarınızı bedreddinalacaogullari@gmail.com 

HAPİSTE BİR PİSİ

Mısır sokaklarında arkadaşlarla geziyorduk. Bir kitapçıya girdik. Sokağın bir tarafı boydan 
boya kitapçılarla doluydu. Karşı tarafında ise sokak boyunca devam eden yüksekçe tarihi bir 
duvar vardı. Tam olarak neyin duvarı olduğunu hatırlayamasam da tarihi bir yapının bir duvarı 
olduğu belliydi (Sanırım Hüseyniye Camii’nin etrafındaki yapılanmalarından birinin bir yü-
züydü). İşte böyle tarihi bir duvarın, parmaklıklı, büyükçe bir penceresinde, güneşli bir günde, 
gölgeyi de bulmuş olmasına rağmen neye kızdığını tam çözemediğim bu asabi kedicik(!) vardı. 
Çok karizmatik bu kediciği karelemesem olmazdı. Bir kaç poz aldım, ne kadar kızgın gibi dur-
sa da hiç istifini bozmadı, sonra da kediciği istirahatiyle başbaşa bıraktım.

Bedreddin ALACAOĞULLARI

F O T O Ğ R A F
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YÖRESEL MEVSİM TATLARI
Bergama’da İftar Sofralarını “Ramazan Helvası” Süslüyor

Bergama ilçesinde ramazan ayına özel üretilen helva, iftar sofralarını süslüyor.  Tatlı üre-
ticisi Ünal Bayer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bergama’ya özgü helvanın, Osmanlı 
döneminde Arap vilayetlerinden geldiğini ve gelenek halinde her ramazan ayında yapıldı-
ğını belirtti.  Bergamalı Demeli Ailesi’nin 1800’lü yıllarda Arabistan’a giderken Suriye’de 
mola verdiğini ve helvayı tattığını ifade eden Bayer, ufak değişikliklerle hamurlu tatlının 
bugünkü şeklini aldığını dile getirdi. Bayer, Arap kültüründe “Zülbiye”, “Zilbiye”, “Zoolbi-
ya”, “Zelebiye” gibi değişik adları bulunan tatlının, Bergama’daki versiyonunun tat ve görü-
nüş olarak farklılıklar içerdiğini anlatarak, ramazan ayına özgü olarak yapılan tatlının bu 
dönemde hemen her eve en az üç defa girdiğini belirtti.

Bergama’nın meşhur Ramazan helvasının, bu ay içinde tatlıcılık sektöründe olmayan esnaf 
tarafından dahi yapılıp satıldığını dile getiren Bayer, “Tatlıyı almak için İzmir’den, İstan-
bul’dan ve Bursa’dan gelenler de var” dedi.

M U T FA K
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Hasan YILDIZ

RAMAZAN KİTAP FUARI BEYAZIT’TA

İstanbul’daki Ramazan etkinliklerinin başında gelen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, Beyazıt’ta 
ziyaretçilerini ağırlıyor. Okur yazar buluşmaları ve Beyazıt Ramazan Sohbetleri ile zenginleşen 
fuar Ramazan süresince açık.  
2010 yılından bu yana Beyazıt Meydanı’nı mesken edinen fuar, bu yıl da meydana yayılan bi-
rimleri ile Ramazan boyunca İstanbul’un kültür hayatını zenginleştirecek. 11.00-24.00 saatleri 
arasında ziyaretçilere açık.
Sevilen yazarlarla okuyucusunu buluşturan birçok imza etkinliğinin gerçekleşeceği fuar sü-
resince Beyazıt Ramazan Sohbetleri, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda ziya-
retçilere her gün sohbet dinleme imkânı sağlıyor. Zamanımızın kültür, sanat, edebiyat, fikir 
dünyasından önde gelen birçok yazar ve sanatkâr Beyazıt Ramazan Sohbetleri kürsüsünde 
dinleyicilerle buluşuyor. 

Türkiye Diyanet Vakfı’nın 1983 yılında ilk defa Ankara’da başlattığı fuar geleneği, 1984 yılında 
İstanbul’a da taşınarak günümüze kadar kesintisiz olarak devam etti. Ramazan ayı boyunca 
okuyucuları kitap ve yazarlarla buluşturan fuar, her geçen yıl sabırsızlıkla beklenen bir kitap 
şölenine dönüştü. 28 yıl boyunca İstanbul Sultanahmet Camii avlusunda gerçekleşen organi-
zasyon, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Projesi Yürütme Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür A.Ş.’nin talep ve desteği ile Beyazıt Meydanı’na taşındı. O tarihten bu yana fuarlar 
İBB Kültür A.Ş. ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile gerçekleşiyor. 

Vakıf bu fuarlarla toplumu kitapla buluşturmanın yanı sıra cami avlularını, meydanları ve ta-
rihî alanları kültür merkezi haline dönüştürerek medeniyet algısını geliştirmeyi amaçlıyor.

İstanbul Beyazıt Meydanı’nda fuar alanı olarak tasarlanan 2 dev çadır ve Beyazıt Camii yanında 
bulunan açık hava stantları, kitap dostlarının aradığı esere ulaşabilmek için rahatça gezebilmelerine 
ve alışveriş yapabilmelerine imkân tanıyor.

G Ü N D E M
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Onlarca yayınevini ve bu kuruluşlara bağlı yazarları bir araya getiren; her akşam bir kültür, 
fikir ve sanat insanını konuşmacı olarak ağırlayan fuar, Beyazıt’ın Osmanlı dönemindeki “kitap 
ve ilim merkezi” olma sıfatını yeniden canlandırıyor ve İstanbul’un en merkezî noktalarından 
birinde Ramazan’ın kültürel ağırlığını taşıyabilen bir şölene dönüşüyor. Osmanlı döneminde 
Ramazan aylarında dönemin fuarları sayılabilecek panayırlara ev sahipliği yapan Beyazıt Mey-
danı, kitap fuarı için tarihî bir fon oluşturuyor. 

Yakınında bulunan tarihî mekânların da hatırlanmasını ve ziyaret edilmesini sağlayan organi-
zasyon, bu sebeple Tarihî Yarımada kimliği ile bütünleşmiş gelenekli bir faaliyet olarak anılıyor. 
Her yıl Ramazan’da yoğun ilgiyle karşılanan fuarlara gelen ziyaretçiler, Türkiye’de basımı ger-
çekleşen kitapları uygun fiyatlara alma imkânı buluyor. 

Fuara aşinası olduğumuz ve geniş okuyucu profiline hitap eden birçok yayınevi iştirak ediyor. 
Edebiyat, tarih, kültür, medeniyet, felsefe ve din alanında yaklaşık 50 bin kitabın kitapseverlerle 
buluştuğu fuarda, ayrıca Türk-İslam Sanatlarını yansıtan hediyelik eşyalar da Beyazıt camii’nin 
yanında kurulan açık hava stantlarında sergileniyor. İlk defa 1983 yılında “Dini Yayınlar Kitap 
Fuarı” olarak başlayan organizasyonun adı 1996 yılından itibaren toplumun her kesimine hitap 
etmek amacıyla “Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı” olarak değiştirildi. Çeyrek asrını deviren fuara 
gösterilen yoğun ilgi nedeniyle İstanbul’da 2.800 metrekare kapalı ve soğutmalı 2 çadırda, dı-
şarıda yaklaşık 500 metrekare açık alanda ve Ankara’da 1.500 metrekare kapalı alan stantlarla 
dolduruluyor. 

Binlerce okur gece yarısına kadar Beyazıt ve Kocatepe’de kitap şenliğinde buluşmayı bekliyor. 
11.00-24.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak Fuarda, yaklaşık olarak Ankara’da 56 
stantta 85 yayınevi, İstanbul’da 173 stantta 180 yayınevinin kitapları sergileniyor.  Her yıl oldu-
ğu gibi yayınevleri, yüzde 50’ye varan indirimli satışlarla bu yıl da kitap dostlarını sevindiriyor. 
Bu yıl da fuara özel basılan sürpriz yayınlar da okurlara sunuluyor.
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SULTANAHMET VE EYÜP’TE RAMAZAN BİR BAŞKA

 İstanbul’da Ramazan bir başka. İftar ve sahur 
vakti vatandaşlar, Eyüp, Sultanahmet ve Süley-
maniye gibi mekanlara alın ediyorlar.     
Özellikle Sultanahmet meydanında kurulan 
standlar, gerçekleştirilen etkinlikler yoğun ilgi 
görüyor.       

MAHYALAR VE ŞEREFELER GÖZ DOLDURUYOR
Cami

Şadırvanda güvercinler
Kanıyor Allah aşkına,
Muhammed’i müezzinler
Anıyor Allah aşkına.

İman, yazıyor şiirini
Herkes dinliyor Bir’ini
Burada alem birbirini
Tanıyor Allah aşkına.

Ruhlar bezenir sedefe
Varılır büyük hedefe
Kubbe, minare, şerefe
Yanıyor Allah aşkına.

Akif Cemil

“Acıkmayan açlara acıyamaz” prensibiyle tutu-
lan oruçla fakirin halinin daha anlaşıldığı Ra-
mazanda iftar davetleri kaynaşmanın simgesi 
olur. 

Yardımlaşmanın zirveye çıktığı bu mübârek 
ayda iftar çadırları dayanışmanın adeta abidesi 
haline gelmiş durumda.

İFTAR ÇADIRLARI GÖNÜLLERİ DOYURUYOR
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Vav Gibi Sevilmek ve Yavuz Selim Pınarbaşı

Ayhan Özcimbit

Vav gibi sevilmekYazar Yavuz Selim PINARBAŞI muhteşem bir esere imza atmış. Kalemine sağlık PINARBAŞI. Bu 
eser Aşka ve Kulluğa 360 derece DÜŞÜNSEL ve SORUMLU bir TAVAF yaparak yaklaşmış. Aşkı şirke taşımamış ve 
onu şeytanın tuzağına düşürmemiş. Tarif edilen aşk İlahi parametreler arasında ele alınmış.
Aşağıda bu güzel kitabın bazı satırlarını sizlerle paylaşıyorum:

VAV GİBİ SEVİLMEK 

Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, 
Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl?
Vav bir Nuh’un gemisi idi, binen kurtuldu.
AŞKIN VAV HALİ
Ahir ömründe yolunu şaşıran beşerin yenidenruhunu ve bedenini keşfetmesi 
ilebenliğini fark edip bir zamanlar düştüğühata ve çukurları görerek içinde 
bulunduğu durumdandoğrulup kalkması, yoluna devam etmesive özünden 
uzaklaşıp benliğine yabancılaştığı ölümüinkar için dünyaya meylettiği ve 
bunlara aracılıkeden eşyadan ayrılarak ölmeden önce ölmesi.“Mutu kable 
ente mutu (Hadisi Şerif) Ölüme pervaneolup kanat çırpmasıdır, aşkın vav 
hali.
Sol yanımda ince bir sızı başlar
Seni gördükçe
Ol dalgalar coşar delirir
Vav olup büküldükçe
Vav gibi sevilmek, haline ram olarak sevenemüsavi olarak. Sevgiye layık 
olarak,seveni mudmeyn ederek, sevendedünyayı, ahireti görerek, yönünü 
aşktan sevdadanyana dönerek tıpkı Mescid-i Haram’a (Kabe’ye)dönercesine 

Vav gibi sevilmek, aranılan tuz ekmek
Vav gibi sevilmek, ondan şifa dilemek
Vav gibi sevilmek, gayret sonsuz emek
Vav gibi sevilmek, sevildiğini bilmek
Vav gibi sevilmek, ıstırabı lokmaları yemek
Vav gibi sevilmek, gözlerinde aşkı görmek
Vav gibi sevilmek, yardan şefkat beklemek
Vav gibi sevilmek, onun için feda olmak demek
Bu fedakarane durumlara müstahak olmakiçin, Lamelif gibi sevip Vav gibi sevilmeyi beklemekgerek. Aşktaki hakkı 
muktesap, bedel ödeyerekolur.
Hayat şu 3 şeyle gerçektir;İMAN UMUT SEVGİ
İmanını, sevgini koru yitirme.
Umudunu hep tazele.
KULLUKTA VAV
Dua eden adam figanı
Ey Rabbim lütfunda hoş, kahrında Nurundan üfle bu kuluna Aşkın narı yakar kavurur ve küllerimi yarin ayakları-
na savurur Kulluğunu vahdaniyetin vav karşısında acz ettim lutfet bana. Aşk-ı mücerretimi dökeyim ummanına Ey 
kalpleri evirip çeviren Rabbim! Benim kalbimi vav gibi senin dinin üzerinde sabit kıl. Ya mukallibel kulub Sebbit 
kalbi âlâ dinike.
KENDİNİZE BİR İYİLİK YAPIN BU HARİKA KİTABI OKUYUN…

K İ TA P
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HABERLER

AB, Türkiye’ye vizelerin kaldırılmasını tavsiye etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Schengen ülkelerine 
yapılacak seyahatlerde Türk vatandaşları için vizelerin 
kaldırılması yönünde tavsiye kararı aldıAvrupa Birliği 
(AB) Komisyonu, geriye kalan şartların yerine getiril-
mesi durumunda Türk vatandaşları için vizelerin en geç 
haziran ayı sonunda kaldırılmasını isteyen bir tavsiye 
kararı aldı.AB Komisyonu, Türkiye ile Birlik arasında 
Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında yol haritasının uy-
gulanmasına ilişkin üçüncü raporunu açıkladı. Rapor-
da, Türkiye’nin vize serbestisi için 72 kriterden 67’sini 
yerine getirdiği belirtilerek, Türk vatandaşları için vi-
zelerin haziran sonunda kaldırılmasını öngören tavsiye 
kararına yer verildi.

“AB İLE YENİ BİR SAYFA AÇTIK”

Bununla beraber, metinde Türkiye’den, parmak izi bilgi-
sinin de yer aldığı biyometrik pasaportların çıkarılması, 
Geri Kabul Anlaşması’nın uygulanmasına başlanması, 
terörle mücadele ve organize suçlarla mücadele kanun-
larının temel haklara dikkat edilerek AB’ye uygun bir 
şekilde düzenlenmesi istendi. Bunların, vizesiz seyahat 
için şart olduğu ve aciliyet arz ettiği belirtildi. Türki-
ye’ye, biyometrik pasaportlar için sene sonuna kadar 
süre verilirken, parmak izi bilgisinin yer almadığı pa-
saportlarla vizesiz seyahatin mümkün olmayacağı ifade 
edildi.

KABUL SÜRECİ

AB Komisyonu’nun tavsiye niteliğindeki kararı, Avrupa 
Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi’nin onayının ardın-
dan uygulamaya girecek. Bunun için tavsiye kararı, önce 

AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nde ele 
alınacak. Değişiklik önergelerinin ardından karar, AP 
Genel Kurulu’nun onayına sunulacak. Oylamada, kabul 
için salt  çoğunluk yeterli olacak.Olası değişikliklerle 
kabulün ardından karar, AB Konseyi’ne gönderilecek. 
AB Adalet ve İçişleri Konseyi’ndeki oylamada ise çifte 
nitelikli çoğunluk esas alınacak. Çifte nitelikli çoğun-
lukta oylamaya katılan üyelerin yüzde 55’inin kabul oyu 
vermesi gerekiyor. Mevcut durumda en az 16’sının onayı 
aranacak. Ancak kabul oyu veren ülkelerin toplam nü-
fusunun oylamaya katılan ülkelerin nüfusunun yüzde 
65’ini oluşturması şart.Eğer burada da beklendiği gibi 
vize serbestisi onaylanırsa, karar AB Resmi Gazetesi’nde 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak.
   

AB ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT NASIL 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Yeni düzenlemelerle Türk vatandaşlarının AB ülkelerine 
vizesiz gidebilmesinin yolu açıldı. Fakat, vizesiz seyehat 
için her şeyden önce bazı şartların yerine getirilmesi ge-
rekiyor. İşte vizesiz Avrupa seyahati ve koşulları hakkın-
da en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları: 1- Şu anki 
pasaportum ile Schengen vizesi isteyen ülkelere vizesiz 
gitmem mümkün mü? Schengen vizesi isteyen ülkelere 
vizesiz gitmek mümkün olmayacak. Bu ülkelere mevcut 
pasaportları ile seyahat etmek isteyenler ancak vize ala-
rak gidebilecek.2-Schengen ülkelerine vizesiz seyahat 
hangi pasaportla mümkün olacak? Bu ülkelere seyahat 
etmek isteyenler, 1 Haziran 2016 tarihi itibariyle alına-
bilecek yeni pasaportlarla vizesiz yolculuklarını gerçek-
leştirebilecek.

Bu pasaportların içerisinde bulunan çiplerde, AB’nin 
koşulları arasında yer alan biyometrik verileriniz (par-
mak izi ve diğer kişisel veriler) yüklenmiş halde gelecek. 
3-Yeni pasaportların yapısı değişecek mi? Yeni pasa-
portların yapısı şu anki pasaportlardan farklı olmaya-
cak.Fakat, önceki pasaportlardan ayırt edilebilmesi için 
ön ve arka sayfalarda belirtici bir işaretin eklenebileceği 
ihtimaller arasında. 4-Yeni pasaportları eskileriyle de-
ğiştirirken herhangi bir ücret ödenecek mi? Yeni pasa-
portları alırken pasaport cüzdan ücreti ödenecek.5-Eski 
pasaportum 5 yıllıktı. Yeni pasaportu alınca bu süre de-
vam edecek mi? Eski pasaportunuzun kullanım süresi 
harcını ödendiğiniz için iptal edilmeyip yeni alacağınız 
pasaporta aktarılacak. 

Yani 5 yıllık kullanım süreniz yeni pasaportunuz ile bir-
likte kaldığı yerden devam edecek. 6- Pasaport değişim 
işlemlerinin başlamasıyla birlikte yeşil, gri ve diplomatik 
pasaportların da çipleri değişecek mi?

HA B E R
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1 Haziran 2016 itibariyle hususi(yeşil), hizmet(gri) ve 
diplomatik pasaportlar değiştirilerek çiplerine kişisel 
biyometrik veriler yüklenecek. 7-AB ülkelerinin de kul-
landığı ve kişisel sayfaların özel bir maddeyle kaplandığı 
pasaportlar bizde de yer alacak mı? Bu pasaportların 
basımı ve ihalesi için görüşmeler yapılıyor mu? AB ile 
yapılan projeler neticesinde bu sistemin Türkiye’de de 
kullanılması kararlaştırıldı. İhale sürecinde olan sistem 
bu yıl sonunda oturmuş bir vaziyette olacak kullanıma 
hazır olacak. Basımı yapılacak ve yeni pasaportlarda 
kullanımına başlanacak. Yeni güvenlik öğelerinin ola-
cağı pasaportlarda, basımlar tamamiyle otomasyon 
sistemiyle sağlanacak. Birçok kişisel verinizin yer aldığı 
çipler ise kişisel verilerin bulunduğu sayfada yer alacak. 
Bu sayfa güvenlik tedbirleri amacıyla özel bir madde ile 
kaplanacak.

Suriye Mülteci Krizinde AB’nin Türkiye’ye Desteği

Suriye mülteci krizindeki en büyük bağış sahibi ola-
rak AB, bu eşi benzeri görülmemiş insani krizin etkisi 
ve çok katmanlı sonuçlarıyla baş etmek zorunda kalan 
Türkiye’ye destek sağlamaya devam edecektir. Bunun-
la birlikte, mevcut araçlar ve AB Güvence Fonu aracı-
lığıyla ek yardımlar da sağlanacaktır.AB, hem insani 
yardım hem de daha uzun vadeli kalkınma ihtiyaçlarına 
(örn. geçinme) yönelik çalışmalarda yer almaktadır. AB 
müdahaleleri eğitime (çocukların eğitimi ve mesleki 
eğitim), kadınların ihtiyaçlarına ve yerel dayanıklılık 
kapasitelerinin (mültecilerin ve ev sahibi toplumların) 
güçlendirilmesine odaklanmaktadır.AB’nin bu tamam-
layıcı yaklaşımı Birleşmiş Milletlerin Bölgesel Mülteci 
ve Dayanıklılık Planını (3RP) da dikkate almakta ve 
Türk makamları ve diğer uluslararası bağış sahipleriyle 
anlamlı bir işbirliğinin yollarını aramaktadır.

Arka Plan Bilgisi

Suriye’deki çatışmalar, İkinci Dünya Savaşından bu yana 
dünyada görülmüş en büyük insani krizi tetiklemiştir. 
Bunun Suriye’den gelen en kalabalık mülteci nüfusunu 
kabul eden Türkiye üzerindeki etkisi, ev sahibi top-

lum ve bütçe kaynakları açısından devasa boyutlara 
ulaşmıştır. Türkiye, özellikle kamplarda bulunan mül-
tecilere çok yüksek düzeyde yardım sağlamaktadır. 
Kriz karşısında verilen karşılık çoğunlukla insani olsa 
da, krizin doğası ve kapsamı, mültecilerin daha uzun 
bir süre kalabileceğine işaret etmektedir. Bu durum ise, 
yardım konusunun tekrar düşünülmesini gerektirmek-
te; entegrasyona ve ev sahibi toplumla Suriyeli “misafir-
ler” arasındaki ortak yaşama daha fazla odaklanılmasını 
gerektirmektedir.

http://avrupa.info.tr/tr/ab-ve-goecmen-krizi.html

Bugüne kadar kaç şehit verdik PKK operasyonu bilanço-
su

Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen ope-
rasyonların bilançosu açıklandı. Terör operasyonları 
kapsamında 24 Temmuz 2015’den bu yana 393 güvenlik 
görevlisi şehit düştü, 4 bine yakın terörist öldürüldü.

Güneydoğu’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik 24 
Temmuz 2015 başlatılan operasyonlarda 3 bin 953 te-
rörist öldürüldü. Bu operasyonlarda 393 asker ve polisi-
miz şehit düştü.Bölücü terör örgütüne yönelik düzenle-
nen operasyonlarda şehit olan güvenlik görevlisi sayısı 
ise şöyle:”20 subay, 55 astsubay, 123 uzman, 34 er, 153 
polis ve 8 korucu olmak üzere toplam 393.” Operasyon-
larda, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bin 271 güvenlik 
görevlisi, 755 polis ve 24 korucu yaralandı.YURT İÇİN-
DE 3 BİN 953, YURT DIŞINDA BİN 844 ÖLÜ TERÖ-
RİSTYurt içinde Temmuzdan bugüne etkisiz hale getiri-
len terörist sayısı ise şöyle:2 bin 109 ölü, 106 yaralı , 665 
yakalama, 201 teslim olma olmak üzere toplam ise 3 bin 
81. Yurt dışında etkisizleşen terörist sayısı ise bin 844 
ölü, 500 yaralı. Yurt içi ve yurtdışında toplam 3 bin 953 
terörist ölü, bin 879 yaralı, yakalama ve teslim olmak 
üzere toplam 5 bin 832 terörist.BÖLGEDE 35 BİN 421 
EV ARANDIOperasyonlarda 15 Aralık 2015’ten bugü-
ne aranan ev sayısı 35 bin 421 oldu. İlçelerde yapılan 
operasyonlarda bugüne kadar imha edilen kaldırılan el 
yapımı patlayıcı sayısı 4 bin 489 oldu. 2 bin 111 barikat 
ve 773 hendek kapatıldı.OPERASYONDA ELE GEÇİ-
RİLEN MÜHİMMAT SAYISIGenelkurmay Başkanlığı 
ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölü-
cü terör örgütüne yönelik operasyonların başladığı 24 
Temmuz’dan bu yana teröristlerden ele geçirilen silah-
lar şöyle; AK-47 ve M-16: 1402, Zagros ve Kannas: 49, 
RPG: 154, Doçka:8, Havan:6.Ele geçen mühimmat ise 
bin 419 RPG-7/11, 163, Havan(60,82mm), bin 528 El 
Bombası, 284 bin 623 Hafif silah mühimmatı olarak 
bildirildi.
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NURUN KAHRAMANLARINDAN HAK’KA YÜRÜYENLER

Yakın zamanda kısa aralıklarla Üstadımızın talebelerinden üç büyüğümüzü kaybettik.
Dünya kaybetti ama ukbadakiler kazandı. Kendileri de kazandı; özlediklerine kavuştular. Allah rahmet 
eylesin, bizleri de şefaatlerine nail eylesin.

Ahmet Aytimur Ağabey
 1 Şubat 2016 günü 94 yaşında Hakkın rahmetine kavuştu. Naaşı Eyüp Sultan 
mezarlığında Tahiri Mutlu ağabeyin yanına defnedildi.
1924 tarihinde Elazığ’da doğan Ahmet Aytimur ağabey; 24 yaşına gelince hem 
çalışmak, hem de Kur’anî dersler almak için İstanbul’a geldiğinde bir ömür 
boyu hadimi ve naşiri olacağı ‘Kur’an-ı Hakîmin hakiki bir tefsiri ve o güneşin 
bir nuru ve onun bir memuru olan Risale-i Nur’ ile tanışmış, 1950 senesinde 
de Üstad’ı Emirdağ’ında ziyaret etmiş; çoluk çocuk, ev, evlenme, mal, mülk 
gibi kelimeleri lügatinden silerek ömrünü bu kudsî hizmete vakfetmişti.Ayti-
mur ağabey, çok zor şartlarda Risale-i Nur eserlerinin eski ve yeni harflerle İs-
tanbul matbaalarında basımı hizmetinin isimsiz kahramanlarından birisi idi.
Emirdağ Lâhikasında Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bir vasiyetnamesi 
vardır. Bu vasiyetnamede Ahmet Aytimur ağabey, Bediüzzaman’ın varisleri arasında sayılmaktadır. Mektubun ilgili 
kısmı şöyledir:
“Vasiyetnamemdir
“Aziz, sıddık kardeşlerim ve vârislerim!
“Ecel gizli olmasından, vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrukâtım ve Risale-i Nur’dan olan benim hususî 
kitablarım ve güzel cildlenmiş mecmualarım vesair şeylerimin bütününü, Gül ve Nur fabrikalarının heyetine, başta 
Hüsrev ve Tahirî olarak o heyetten oniki (*) kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum. Onlara bırakıyorum ki; 
emr-i hak olan ecelim geldiği zaman, benim arkamda o metrukâtım, benim bedelime o sadık ve mübarek ellerde 
hizmet-i Nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal edilsin.(*) “Kardeşim Abdülmecid, Zübeyr, Mustafa Sungur, Cey-
lan, Mehmed Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüşdü, Abdullah, Ahmed Aytimur, Âtıf, Tillo’lu Said, Mustafa, Mustafa, Seyyid 
Sâlih.”(Em. Lâhikası 136)

Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

24 Şubat 2016 Çarşamba günü ruhunu Rahmana teslim 
eyledi.

1928 yılında, Erzurum mer-
keze bağlı Güllüce köyünde 
dünyaya geldi. Uzun yıllar ilim 
tahsilinde bulundu. 1955 yı-
lında Bediüzzaman Said Nur-
si ile Isparta’da tanıştı. Daha 
sonra Said Nursi’nin evlerini-
zi medrese yapın tavsiyesiyle 

Karanlık Kümbetin yanındaki evini medreseye çevirdi. 
Erzurumda Risale-i Nur ve Arapça dersleri verdi. Erzu-
rum’da sürdürdüğü Risale-i Nur derslerinin yanında İs-
lami ilimlerle ilgili dersler de vermektedir. Birçok “Nur 
talebesi”nin yetişmesine vesile olmuştur.
Eserleri:
Cihad Sahasında Bediüzzaman
İrşad Sahasında Bediüzzaman
Nasıl Bir Maarif
Kader Nedir?
Ruh Nedir?
Gönül Damalaları

İslamda Birlik
Hayatım Hatıralarım
Nükteler
Hikmet Pırıltıları
İnsan, Millet ve Devlet
Bediüzzaman ve Tasavvuf
Bediüzzamanı Nasıl Tanıdım?
Alevilik nedir?
Dar’ül Harb Nedir?

Said Özdemir Abi

26 Şubat 2016, Cuma günü 
Rahmet-i İlahiye kavuşan 
Said Abi Bediüzzaman’ın 
kitaplarını ilk kez matba-
ada yayınlatan talebesiydi.
86 yaşında olan Said Öz-
demir ağabeyin eşi Rahi-
me Özdemir de ondan on 
gün önce 16 Şubat’ta vefat 
etmişti.
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RAMAZAN DUALARI

İFTAR ANINDA VE İFTARDAN SONRA DUALAR

Bismillahi vel hamdü lillâhi, allâhümme leke sumtü ve 
alâ rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, Sübhâneke ve ni 
hamdike tekabbel minni, inneke entes semiul aliym.

Manası: Allahım! Senin için oruç tuttum, Senin için rız-
kınla orucumu açtım. Ancak Sana tevekkül ettim. Seni 
hamdinle tesbih ederim. Allahım Benden kabul buyur. 
Çünkü Sen işiten ve bilensin.

İftar zamanında oruçlunun reddedilmeyecek duası var-
dır. Abdullah b. Amr der ki:

Allah Resulü (s.a.v) iftar ettiğinde şöyle dua ederdi:

Allahümme inni eselüke bi rahmetikellti vesiat külle şe-
yin en tağfirali.

Manası: Allahım! Her şeyi kuşatan rahmetinle beni ba-
ğışlamanı dilerim.

Efendimiz (s.a.v) bir kavmin yanında iftar ettiği zaman 
şöyle dua ederdi:

Oruç tutanlar yanınızda iftar etsin, melekler de sizin 
için istiğfar getirsinler.

İFTAR SOFRASINDA DUA
Allahümme, yâ vâsialmağfireti! İğfirli, velivâlideyye ve 
lilmüminine yevme yekûmül hisab birahmetike yâ er-
hamerrâhimin.

Manası:
Ey bağışlaması bol olan Allâhım. Beni, anamı-babamı 
ve bütün iman edenleri kıyamet günü, hesap gününde 
mağfiret buyur.(günahlarımızı bağışla).

KADİR GECESİ DUASI

Aişe(Radıyallahu Anha) şöyle buyurmuştur: “Bir kere 
ben: ‘Ya Rasulellah! Kadir gecesine denk gelirsem ne 
diyeyim?’ dediğimde: (Allahümme inneke afüvvün tü-
hıbbül af ve fa’fü anni)
“Ey Allah! Gerçekten sen çok affedicisin, affı seversin, 
öyleyse beni affet.” de. Buyurdu.

Aişe (Radıyallahu Anha) şöyle buyurmuştur: “Şayet 
ben Kadir Gecesi’ nin hangi gece olduğunu bilseydim, 
onda Allah-u Te’ala’ dan ancak afiyet isterdim.”(Afiyet;-
dünya-ahiret,maddi ve manevi tüm belalardan kurtuluş 
demektir.)

ESMAÜL HÜSNA’DAN BİR İSİM

ALLAH: Ya Allah şeklinde zikredildiğinde kalbin iman-
la dolmasına vesiledir.
LÂ İLÂHE İLLALLAH: Her gün fırsat buldukça söylen-
melidir.

AREFE GÜNÜ DUASI

“Kim ki Arefe gününde bin kere ‘Kulhüvallahü ehad’ 
Suresi’ni okursa, Allahu Teâlâ ona istediğini verecektir.” 
(Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadisin şerhi.)

D UA N I N  S I R R I
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BİZDEN HABERLER
SIR TOPLANTISI

Nisan ayından itibaren Sır Dergisi görüşmeleri başladı. İlk toplantıda dergi hazırlık çalış-
maları yapıldı. Böylece Sır kapısı aralanmış oldu. Hayırlı olması temennileriyle toplantı 
sona erdi.

YAZAR TOPLANTILARI

KİT-YAY(Kitap Yayın Dünra-
mız- Kitap Kataloğu) bünyesin-
deki Sır Dergisi ve YDY (Yayın 
Dünyamız Yayınları) olarak 
Nisan ayından itibaren Yazar-
lar Toplantılarımız başladı. Her 
ayın ilk Cumartesi günleri kah-
valtılı olarak toplantıların yapıl-
ması planlandı.

S I R  D Ü N YA S I
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SEFAKÖY BEŞYOL’DA KİTYAY KİTAP CAFEMİZ AÇILIYOR

CNR KİTAP FUARINDAYDIK

Kültür kenti İstanbulumuza bir katkı da KİT-
YAY’dan geliyor. Sefaköy Beşyol’da halkımızı, 
özellikle gençlerimizi kitapla buluşturmaya 
hazırlanıyoruz. Ağustos ayında açılacak olan 
kültür kahvemizde yazar sohbetlerai, imza 
günleri, kültür turizmi gezileri, kahvaltılar, 
günler organize edilebilecek. Kütüphane, ki-
tap satış reyonu, içecek- yiyecek reyonları, 
açık ve kapalı oturma mekanları ile bir huzur 
ortamı sunulmaya çalışılacak.

Shakespeare “Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır” derken iletişim araçlarının müthiş 
derece gelişeceğini tahmin etmiş miydi bilinmez ama aklın ilacı “Kitaplar” okuyucularına en kıymetli 
hazineleri sunmaya devam ediyor. Yayıncılık endüstrisi ise tüm bileşenleriyle temsil edildiği dev bir 
platforma gereksinim duyuyor.
Bölgesinde “En yenilikçi kitap fuarı” hedefiyle projelendirilen “CNR Kitap Fuarı” 4 - 13 Mart 2016 tarih-
leri arasında CNR EXPO Yeşilköy’ de gerçekleştirildi
KİTYAY ve YDY olarak biz de okuyularımızla buluştuk.

VAV GİBİ SEVİLMEK KİTABI’NA 
İMZA GÜNÜNDE YOĞUN İLGİ

15 Mayıs Pazar günü, Malatya kitap fuarında Ya-
vuz Selim PINARBAŞI yeni çıkan kitabı “Vav Gibi 
Sevilmek” isimli kitabının imza gününde okuyu-
cularıyla buluştu. Yoğun bir ilgi ile karşılan kitap 
gönüllere hitab etmenin işaretçisi oldu. Yerel bir 
televizyonda da röportaj yayınlandı.
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ANTRPARANTEZ

Çizen: Melih YAZAR

KARİKATÜR
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SIRDAŞ
Sayın okuyucu
Bu sayfada sizlerden gelen yazı, şiir ve öykülere yer verilecektir.
Çalışmalarınızı bekliyoruz. 
Selam ve sevgilerle...

NEYİN SIRRI
Ney üflendi,

Sema yere indi
Ağladı yar ve yarenler

Islandı okyanuslar.
Dertli yunuslar savruldu
Hu’lar kainatı inletti…
Çıktı içerdeki çocuklar
Uçurtmalar havalandı!

Beyaz bembeyaz ortalık.
Göz gözü görmüyor,

Görmeden de seviyor…
Cemreden önce
Aşk düştü suya

Su yandı, kavruldu
Acısını anlattı toprağa

Toprak kurudu…
Çöl oldu, savruldu
Rüzgar aldı bu sırrı 
Kamışlara anlattı.

Bir gecede büyüdü kamışlar
Usta kulak verdi

Dilsiz amaya döndü
Kamışları ney yaptı

Ve yine
Ney üflendi...

SIR’A
Sır sır sır parmağını ısır 

Başını taşlara vur, sakla, nereye kadar.
Söyle diyor artık, altımdaki hasır,

Ayaklarımdaki nasır şakaklarımda damar...

                        Burak ÖMEROĞLU

Sayın SIR dergisi,

İnternetten derginizin çıkacağını öğrenince çok sevindik.
Cemil Meriç: “Dergi, hür tefekkürün kalesi. Belki serseri ama taze ve sıcak bir tefekkür. Kitap, çok defa tek insanın 
eseri, tek düşüncenin yankısı; dergi bir zekâlar topluluğunun. Bir neslin vasiyetnamesidir dergi; vasiyetnamesi, 
daha doğrusu mesajı. Kapanan her dergi, kaybedilen bir savaş, hezimet veya intihar.” diyor.
Başarı ve devamlılık dileklerimle selam, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Hüseyin ARLIN

SİZDEN GELENLER
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DÜNYA İSLAM FORUMU (DİF) 
YETKİN KİŞİLER GRUBU 6. TOPLANTISI

Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Grubu 6. Toplantısı 23 Mayıs 2016 ta-
rihinde, İran’ın Yezd şehrinde düzenlenen 7. Forum marjında gerçekleştiril-
miştir. 
Toplantıya Uluslararası Müslüman Kadın Zirvesi Türkiye Organizasyon Ko-
mitesi, Başkan Habibe ÖCAL riyasetinde bir heyette iştirak etmiştir. 
İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun ilkinde oluşturulması öne-
rilen, ikincisinde teyit edilen; ilk toplantısı 1 Mart 2012’de Bakü’de, 2. top-
lantısı 25 Mart 2013’te Kahire’de, 3. toplantısı 28 Ekim 2013’te Bağdat’ta, 
4. toplantısı 20 Şubat 2014’te yine Bağdat’ta yapılan ISTTP (İslam Ülkeleri 
Düşünce Kuruluşları Platformu) Akil Kişiler Kurulu 5. Toplantısı 08 Mart 2015’te İslamabad’da 6. İslam Ülkeleri 
Düşünce Kuruluşları Forumu marjında gerçekleştirilirken; Forum’un adının artık “Dünya İslam Forumu - DİF” 
(World Islamic Forum - WIF) olarak anılmasına ve Kurul’un adının da “Yetkin Kişiler Grubu - YKG” (Eminent 
Persons Group - EPG) olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve İslamabad Deklarasyonu’nda beyan edilmiştir.

TOPLANTI ÖZETİ 

Uluslararası Müslüman Kadınlar Zirvesi ile ilgili Mülahazalar 
Uluslararası Müslüman Kadınlar Zirvesi; 23-25 Eylül 2016 tarihinde “Pamuk gibi Yumuşak, Demir Gibi Güçlü” ana 
teması altında Kuala Lumpur - Malezya’da Putra World Trade Center’da düzenlenecektir. Etkinlik Malezya Ulusla-
rarası İslam Üniversitesi’nin girişimleri sonucunda başlatılmıştır. Malezya Kraliçesi himayesi ve desteğinde gerçek-
leştirilecek olan etkinlik Malezyalı ve uluslararası resmî ya da sivil pek çok kurum tarafından da desteklenmektedir. 
Etkinliğin TASAM girişimi olarak yürütülen Dünya İslam Forumu (DİF) şemsiyesi altına alınması yönündeki Ma-
lezya tarafından getirilen öneri, 6 Mart 2016’da İslamabad’da düzenlenen Dünya İslam Forumu Akil Kişiler Kurulu 
(adı bu toplantıda Yetkin Kişiler Grubu olarak değiştirilmiştir) 5. toplantısında kabul edilmiş ve belirli periyotta 
düzenlenecek etkinlikler dizisine dönüştürülmesi benimsenmiştir. Malezya’da düzenlenecek ilk etkinliğin ardından, 
ikinci etkinlik için İstanbul’un en uygun mekân olacağı dile getirilmiştir. 
Etkinlik ana teması, kadın ve erkek arasında bir zıtlığı değil tamamlayıcılık ilişkisini, kadın erkek eşitliği yerine iki 
tarafın bir birine denkliğini vurgulamak üzerine odaklanmıştır. İnsanın bir kadın ve bir erkekten yaratıldığı gerçeği 
göz önüne alınarak, iki tarafın birbirini varoluşsal düzlemde, erdem kavramı çerçevesinde daha iyi anlaması ve bu 
çerçevede bir vizyon geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda proje sadece İslam dünyasında kadın sorununa 
çözüm arayışının değil, ulusal ve küresel siyasi yapı için yeni bir paradigma oluşturma ve uygulama başlatma dü-
şüncesinin de bir ürünüdür. 
Malezya Başbakanı ve İİT genel Sekreteri başta olmak üzere İslam dünyasından önemli şahsiyetler Zirve’de açılış 
konuşması yapacaklarını teyit etmişlerdir.

Semra AVŞAR
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RAMAZAN NASIL BİR AYDIR?  
Ramazan nasıl bir aydır?  Ağızlar yemeğe, gözler zinaya, 
diller gıybete, eller harama, kulaklar kötüye kapanıyor.
Diğer aylarda,  yemeğimizin vakti biraz geçse keyfimiz 
kaçıyorsa, bu ayda zorlu koca bir günü Allah’ın izni ve 
yardımı ile o kadarda büyük sıkıntı çekmeden tamamlı-
yoruz. Gözlerimiz birçok zaman umursamadan baktığı-
mız kötülüklerden çevriliveriyor. Konuşmalarımızda da 
daha dikkatli ve seviyeli oluyoruz.
Ticaretimizi, dolayısıyla ellerimizi haramdan uzak tu-
tuyoruz.
Duyduklarımız, daha güzel cümleler oluyor.
Hiddetli, şiddetli, azametli ağabeylerimiz, daha yumu-
şak sakin kalabiliyor.
Her şeye kızan, durmadan konuşan ablalarımız, cümle-
lerini seçerek sarf ediyor.
Bu işin kerameti nerede, bilen var mı?  Evet, Rabbim 
emrediyor da ondan. O emrettiği için yemeği kesip 
orucu tutuyoruz, namazlarımıza daha çok dikkat edip, 
teravihleri kaçırmamaya çalışıyoruz. Mukabelelere de-
vam ediyoruz, kalp kırmıyoruz, hayır ve hasenatlarımızı 
arttırıyoruz. Zekât, fitre, kumanya dağıtıyoruz, çocuk-
larımızın başlarını okşayıp, onlara hediyeler alıyoruz. 
(“keşke hep böyle olsak”, dediğinizi duyar gibiyim.)

 Ne kadar güzel değil mi? Hayatımız bir düzene giriyor. 
Hiddet dolu evlerden, şefkat fışkırıyor. Sağlık problem-
leri olanlar sıhhat buluyor. İçki kumar gibi alışkanlığı 
olanlar bir ara veriyor. Çocuklar birbirlerine tuttukları 
oruçları anlatıyor, gelecek bayramın güzel planları yapı-
lıyor. Medyada, mahyalarda “HOŞ GELDİN YA ŞEHRİ 
RAMAZAN” yazıyor. Sokaklar, caddeler, parklar, rama-
zan çadırları ile dolup taşıyor. Komşular hatırlanıyor, ih-
tiyaçları varsa giderilmeye gayret ediliyor. Unutulan eş, 
dost ve ahbap varsa hatırlanıp hal hatır soruluyor,
Peki, peki sonra ne oluyor? Bayram ile birlikte bizde 
ramazanı uğurluyoruz. “Bir dahaki seneye görüşmek 
üzere” arkasında hoş bir seda bırakarak bizi terk ediyor. 
Nostaljik ramazan gecelerini anlatmak için, yazarlara 
makale, çizerlere resim, şairlere mısra, programcıya 
konu, bize de hoş hatıralar bırakarak gidiyor.
Oruç olmaz ise diğer şeyler geçersiz mi oluyor? Önce 
nefsime sonra siz değerli dostlara söylüyorum. Rama-
zan ayı, bizim için bir nefis terbiyesi ayı, çok şeyler öğ-
rendik ve tatbik ettik, bundan sonra da bunları göz ardı 
etmeyelim. Unutmayalım, ertelemeyelim, vazgeçmeye-
lim ve ihmal etmeyelim vazifelerimizi.
Birbirimizi uygun hal ile uyarmak, hepimizin vazifesi ve 
bu vazifemizi küçük görmeyelim, güzellikleri 30 günlük 
bir aya mahkûm etmeyelim.
Rabbim bu gün ve gecelerimizi bereketlendirdiği gibi, 
bundan sonraki gün ve gecelerinizi de bereketlendirsin. 
Hanenize huzur, işlerinize bereket, ibadetlerinize de-
vamlılık ve ömürlerinize hayır versin.

RAMAZAN BEREKETİ 
Yılmaz ERDOĞAN
İpi önce kapının koluna bağladım, sonra kendi koluma… Kapıyı açık bırakıp yattım. Planım harikaydı vesaat gibi 
işliyordu. Uykuya dalınca neler olacağını bilmiyordum. Başka çarem de yoktu.
Aslında tek istediğim ailemin beni sahura kaldırmasıydı. Derslerimi bahane ederek oruç tutmamı istemiyorlardı. 
Dokuz yaşındaydım ve gecenin bir yarısında uyanıp ailemle birlikte ben de bir şeyler yemek istiyordum. Gece 
uyandırmayacaklarını söyledikleri için yattığım odanın kapısını açık bıraktım. Kolumu da ince bir iple kapının 
koluna bağladım. Seslerinden uyanmamam için gece yattığım odanın kapısını kapatmak isteyeceklerini biliyor-
dum. Onlar kapıyı çekince ipin diğer ucu harekete geçecek ve ben uyanmış olacaktım.
Düşündüğüm gibi oldu. O gece gerçekten uyandım. Fakat planım keşfedildi. Sonraki gecelerde başka planlar 
yaptım ve Ramazan orucunun tamamını tutmayı başardım. O yaşımdan beri de hiç ara verdim.
Şimdi bakıyorum da aileler 18-20 yaşlarındaki çocuklarına bile kıyamıyorlar. O yaşa kadar oruç tutmayanların 
sonrasında tutma ihtimalleri de azalıyor. Diğer ibadetler de böyle… 
Aslında kıyamet aile büyüklerinden kopuyor. Oysa çocukları küçük yaşlardan itibaren alıştırmak, eğitimin en 
temel özelliklerinden biri değil mi? Aslında bütün canlılar için böyle… 
Dalları örüldüğü için o şekilde büyüyen ağaç görmediniz mi?.. 
Merhametten maraz doğmasın. Çocuklarımız ramazan boyunca bizlerle teravih sevinçleri yaşasın. Sevdirin, 
nefret ettirmeyin. Bütün yolları deneyin. O çocuklar bizim… İnancın temeli sabır… Sevdiklerinize Cennet’in 
güzelliklerini anlatın, içeri nasıl gireceklerini onlar kendileri bulur.  
Hayal bile edemeyeceğimiz nice güzelliklere Ramazan’da ulaşmak mümkün. Fakat midenin yükünü azaltmadan 
olmaz. Fazlasını taşımayın. Teknenin batmaması için…

Sadettin TURHAN

K A PA K
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NE KADAR EKMEK,  O KADAR KÖFTE

Hayatta ne ekersek onu biçeriz, hayattaki yaşam biçimimiz 
olsun, düşüncelerimiz, insanlarla olan ilişkilerimiz, hatta 
hayvanlara, bitkilere her türlü yaratılışa olan verdiğimiz 
saygı sevgi, merhamet duygusu, sergilediğimiz tutum, biz-
lerin içlerindeki ruhun, iyiliğini veya kötülüğünü yansıtır. 
Zaten yeterince yorucu olan hayat akışı içinde kendimizi 
daha da yormak yada daha da huzurlu, sağlıklı yaşamamızı 
sağlamak kendi elimizdedir.  İçlerinde sürekli fesatlık, fitne, 
kin besleyen, kısasa kısasın hesaplarını yapıp duran insan-
lar, ruhlarını bu kötü düşüncelerle besledikçe, her atacak-
ları adımda, icraatlarında aynı duygularla ve yönde olacakları için 
bir ayna misali bu kötü ruh hali dönüp dolaşıp yine kendilerine zarar verecektir. Durum 
böyleyken niye zihinlerini kalplerini temiz tutup, ruhlarını sadece sevgi tohumlarıyla 
besleyip, güzel gönül gözüyle bakmaz ki insanlar? Kötülükten kime ne fayda gelmişki...
 
Her anlamda doğal kaynakların tükenişiyle, afetlerle, dünya güçlerinin karmaşık hesap-
laşmalarıyla, ezilip duran  insanlığımız, bu kötü düşüncelerle ve icraatlarla yaşanır bir 
hale hiç getirebilir mi?  
 
Bir insanın temiz düşüncesi ne yapar ki demeyin, Hepsi önce temiz yürekli bir insanoğlu 
olmak ve aile bireyleri çocukları yetiştirmekle başlar, sonra bilindiği üzere aileler toplum-
ları, toplumlarda milletleri ulusları oluşturur. Demek ki bir insanın iyiliğinden ne olur 
dememek lazımmış...
 
Dikkat ettiniz mi hiç? etrafınızda sürekli negatif düşüncelere sahip olan, her hareketin 
düşüncenin altında kötülük arayan, yaşamlarındaki her hangi bir  eksikliğin yokluğun 
hıncını sürekli öfkeyle dillendiren, adeta hıncını çıkaran insanların yüzleri, bakışları ka-
rarmış, karanlık çökmüş bir haldedir, ya içlerinde  merhamet, sevgi barındıran, huzurlu 
insanların yüzleri? nur yağmış gibi aydınlık, huzur dolu değil midir? Bu demek değildir 
ki her koyu tenli insan kötüdür zira öyle olmuş olsaydı, zencilerin hepsi kötü olurdu değil 
mi?  Nurlu yüz tende değil özde, karşısına yansıttığı, sevgi dolu ışığındadır...  
 
Dilerim  fertten başlayan iyilik zinciri bireylerden,  toplumlara ve nihayetinde milletlere 
ulaşsın. Zira fikirler ne kadar ekmekse, zikirlerde o kadar köfte olacaktır. 
 
Etrafımızın sevgi, ışık,  nur yüzlü insanlarla dolması dileklerimle...

İlknur BAKIŞ

DENEME
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KİTAP FUARI İNTİBALARIM
Yavuz Selim PINARBAŞI

Bu yıl 5.’si yapılan Geleneksel Malatya Kitap Fuarı’ında Siyer Ya-
yınları Standı’nda YDY (Yayın Düyamız Yayınları) Yayınları’n-
dan çıkan ve yazarı olduğum Vav Gibi Sevilmek  Kitabımızın 
imzasına katıldıım. Mesele burada fuar imza kitap vs değil. Ak-
taracağım husus fuarın baştan sona organizasyonu.

Katılımcılar, yazarlar, okuyucular ve tanıtım  bazında eksiksiz yapılan mükemmel hizmet. Bu 
faaliyeti sadece bir yazar, yayıncı gözünden değil yurt içi,yurt dışı (25 yıldır) hemen hemen 
tüm kitap fuarlarına katılmış kısmen veya bütününü organize etmiş bir yapımcı kimliğimle 
değerlendiriyorum. Her  fuarda birbirine benzer tipik ve kronik aksaklıklar, sıkıntılar yaşanır. 
Organizasyon, tanıtım, transfer, konaklama, panel, konferans, yemek bir sürü olumsuzluk ya-
şanabilir. Birisi olmazsa birisi muhakkak çıkar.

Beni sevindirip hayret, içerisinde bı-
rakansa bütün bunlardan hiçbirinin 
olmaması. Bunları yazarken ön yargı 
içinde olmaksızın nesnel ve objektif 
yaklaştım. Benim kültür işlerine ba-
kışım hep itidalli ve hakkaniyet içe-
risindedir. Bu güzel işi hangi kurum, 
kişi veya bir siyasi görüş yapmış ona 
bakmam. Hatta belediyenin hangi 
siyasi anlayışa mensup olduğunu 

sormadım, merakta etmedim. Evet bir yazar olarak ulaşımım, konaklamam, yemeğim, tanıtı-
mım eksiksizdi. Bir yayıncı olarak verilen stant yeri güzel, fuar alanı rahat, geniş ve görünümü 
süper. Okuyucular açısından toplu taşıma araçlarının sefer sayıları, aralıkları, başlangıç, bitiş 
saatleri rahattı.

Kolay değil 200’ün üzeride yayın evi, iki katı yazar ve on binlerce okuyucuyla tek tek ilgilenen 
personel (tamamı MEB mensubu kibar, nezaketli öğretmenler) belediye personeli, özverili po-
lis, güvenlik mensupları. Sonuç olarak bütün katılanların yüzünden memnuniyet ve huzuru 
okudum. Fuarın tüm hizmetleri yerleri ulaşımı yemek-içmek hepsi ücretsizdi. Kısacası daha 
iyisi olabilir mi bilemem. Darısı diğer fuarlara. Bu hizmet büyük şehir belediyesi, valilik ve il 
milli eğitim müdürlüğü tarafından mükemmel uyum içerisinde yapıldı. Emeği geçen herkese 
ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya Büyük Şehir Belediyesi, Malatya Valiliği ve Ma-
latya İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Bence bu organizasyon her yerde örnek olarak gösterilmeli. 
Katılmayanlar çok şey kaçırdı.
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                 s- Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

                 c- 1968 yılında Çanakkale’nin  Bayramiç ilçesinde   dünyaya geldim. 1992’de  Boğaziçi Üniver-
sitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Kasım 1991’den itibaren Memurluk, psikolojik danışmanlık, 
İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra, 2005-2012 yılları arası İstanbul İl Milli Eğitim Mdürlüğü’nde 
Şube müdürlüğü yaptım. Halen İstanbul Ale ve Sosyal politikalar İl müdür  yardımcılığı ve Üsküdar 
Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüğü görevlerini sürdürmekteyim.

                S- Yeniden hayata dokunmak nasıl bir haldir?

                c- 203’te ilk kitabım olarak yayınlandığında ismi “Hayata Dokunmak” idi. Hayata dokunmak 
ismi, esasen görme engellilerin görme duyusunun yerine  dokunma duyusunu sıkça kullanyor olmala-
rından gelmektedir.Kitap; görmek gibi, herkesin olmazsa olmaz kabul ettiği bir kabiliyetin yokluğunda 
dahi pekâlâ mutlu yaşanabileceğini anlatmaktadır.Yeniden hayata dokunmak ise; söz konusu kitabın 
yıllar sonra gözden geçirilip ve genişletilip yayınlanmasından başka bir şey değildir .
 
                s- Toplumun engellilerle, engellilerin toplumla imtihanı “Abese Ruhu” hakkında neler söylemek 
istersiniz?

                c- Malum; hep birlikte imtihandayız. Hepimizin farklı farklı imtihan şekilleri var. Şüphesiz 
engelliler de imtihandalar. Ne var ki; toplum engellileri, yalnız engelleriyle imtihan olduklarını zannet-
mektedir. Yani gözlerinin görmemesinin getirdiği , tekerlekli sandalyesiyle giremediği binalardan kay-
naklanan zorluklarla imtihan oldukları düşünülür. Halbuki, engellilerin gerçek imtihanları, toplumun 
onları yeterince anlamamasından kaynaklı imtihanlardır. Dünyanın en büyük yazılım firmasında yazı-
lımcı olarak çalışan bir görme engelli kişi, sırf görmediği için ailesi tarafından dışlanmakta, düğününe 
bile gelinmemektedir. İleri yaşlara kadar 

HAYATA DOKUNMAK
Ahmet YÜTER

Halis KURALAY ile birlikte...

RÖPORTAJ



61

ailesi tarafından evinde misafir yüzü gösteril-
meyen engelliler hiç de az değildir. Örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. Ezcümle, engelliler; 
yalnızca kendi engellerliyle değil, toplumun bil-
gisizlik, ön yargı ve ayrımcı tutumlarıyla imti-
han olmaktadır. Abese suresi is, bunlara işaret 
eden bir suredir. Abese Ruhu isimli kitabımda, 
tüm engel gruplarının karşıkarşıya kaldığı imti-
hanlarından söz edilmektedir.

                s- Risale-i Nur’da engellilerle ilgili nasıl 
bahsedilmektedir?

                c- Risale-i nur,   insana çok sağlam 
bir gözlük verir. Hastalar risalesi bunun en so-
mutlaşmış yeridir denilebilir. Özellikle 14. De-
va’da, doğrudan doğruya bir görme engelliden 
bahsedilir.   Görmeyen insanların, diğer alemde 
projektör gibi gözlüklerle uzakları göreceğinden 
bahsedildikten hemen sonra, bir insanın da sırf 
gözü görmediği için cennetlik olamayacağına 
işaret edilerek “derecesine göre” ifadesi kullanıl-
mıştır. Keza ihtiyarlar risalesi, 2. Lem’a gibi risa-
le-i Nur’un kısımlarında da engelliliğe doğru bir 
yaklaşım sergilenmiştir.

                s- Doğuştan enelli bir mütefekkir 
olarak her kesimden insanımıza neler tavsiye 
edersiniz?

                c- Öncelikle mütefekkir olabilmeyi Rab-
bim nasip etsin. Mütefekkir olabilmenin hakkını 
verebildiğimi düşünemem. Engellilere gözünü 
kapamak, yalnız kendine gündüzü gece yapmak 
demek olup, tozu halının altına süpürmekten 

farklı bir anlam taşımaz.   Halbuki engellilere 
yakınlık göstererek, bilgilenebilir, bilgilendikçe 
onları sevebiliriz. Engellileri yaratanın Allah ol-
duğu, engelliliğin bir çok hikmetleri bulunduğu 
gerçeğini unutmamak gerekir. Engellilerle ilgili 
bilgimiz yeterli olmadığından, onlar hakkındaki 
kararlarımız çoğu zaman doğru olmamaktadır. 
Bu sebeple, engellilerle ilgili karar verirken, on-
ların görüşünü sormayı ihmal etmemek yerin-
de olacaktır. Aksi halde yanlış yapmış olur, kul 
hakkına girmiş oluruz. Malum kul hakkı çok 
önemlidir. Bir insana değer vermek için, onu 
Allah’ın yarattığını bilmek yeterlidir.

S-Çok özel bir dua hatıranız varsa paylaşabilir 
misiniz?

C- Çok özel bir dua hatıram var mı doğrusu ha-
tırlayamadım. Bence her halimiz bir dua neti-
cesidir.Hayırlı bir insanla aile kurayım derdim, 
duam gerçek oldu. Yazar olmayı istemiştim, 
oldu. Hac veya umreyi çok arzu ediyordum, 
Efendimizin huzuruna çıkmak duygusu bana 
çok yüce görünüyordu, umre nasip oldu. Bura-
da sayamadığımdan dolayı Rabbim şükürsüzlük  
saymasın. Çünkü hatırlayamadığım ve zikre-
demediğim çok örnekleri var hayatımda. Ama 
tekrar ifade edeyim, bence bizim her halimiz 
duadır. Karnımız acıkır, yemek isteriz, Rezzak 
olan Allah nasip eder. Uykumuz gelir, uyumak 
isteriz. Rabbim içinde uyuyabileceğimiz, sıcacık 
yatak ve ev nasip eder. Çok defa olması, her gün 
gerçekleşmesi, bu hali dua olmaktan çıkarmaz.
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MUKABELE GELENEĞİ
Hakkı SULTAN

Mukabele, kelime olarak; Karşılaştırma, yüzleş-
tirme, karşılık verme; aralarındaki farkı ortaya 
çıkarmak için metinleri mukayese etme, Rama-
zanda hafızların cemaat huzurunda Kur’ân oku-
maları manalarını taşımaktadır.

Hz Cebrail’in (as) her sene Ramazan ayında ge-
lip Kurân’ı Hz. Peygamber (asm) ile karşılıklı 
müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını 
ifade eder. Kurân’ın Allah (cc) tarafından in-
dirildiği şekilde muhafazası, ayet ve surelerin 
tertibinin doğru olarak tespiti ve bunun kont-
rolü için Cibril (as) her sene Ramazan ayında, 
bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, 
Hz. Peygamber’e (asm) gelirdi. Hz. Peygamber 
(asm) Kur’ân ayetlerini Cibril’e (as) okurdu. 
Buna “arz” denir. Aynı ayetleri, mukayese için, 
bir de Cibril (as) okurdu ki buna da “mukabele” 
denir.

Kur’ân, Hz. Peygamber’e (asm) ayet ayet nazil 
olduğundan her ayetin yeri, hangi surenin nere-
sine yazılacağı Cibril (as) tarafından bildirilirdi. 
Resul-i Ekrem (asm) de vahiy katiplerine bu şe-
kilde yazdırır, hafızlar da buna göre ezberlerdi. 
Kur’ân böyle özel bir itina ile ezberlenir ve ya-
zılırken; Cibril (as) her senenin Ramazanında 
Resul-i Ekrem’e (asm) gelir, nazil olan ayetler 
müdarese ve tekrar arz edilmek suretiyle takrir 
edilirdi.( Buhari)

Cibril’in (as) Peygamber’e (asm) Kurân’ı her 
sene muaraza etmesinin gayesi, Allah’tan (cc) 
Peygamber’e (asm) vahy ettiği Kurân’ı kendisin-
dekiyle karşılaştırmasıdır. Bunu da baki kalanın 
kalması, nesh olunanın gitmesi için bir pekleş-
tirme, sabitliğini ebedi kılma ve bir koruma ola-
rak yapıyordu. Bu maksat için Hz. Peygamber 
(asm), ömrünün son yılı içinde Kurân’ı Cibril’e 
(as)iki defa arz etti. Cibril (as)de Kurân’ı onunla 
böylece iki kere mukabele etti.

 “Mukabele”, Kurân’ın yazılması ve hafızlar ta-
rafından ezberlenmesi dışında her sene tekrar-
lanan üçüncü ve önemli bir “koruma garantisi” 
niteliği taşımaktadır. Bu “Zikri (Kurân’ı) biz 
indirdik, O’nun koruyucusu da elbette biziz.” 
(Hicr, 9) ayetinin Asr-ı Saadet’te gerçekleşmiş 
bugün de devam etmekte olan bir mucizesinden 
başka bir şey değildir.

Kurân’ın Ramazan’da nazil olması (Bakara, 185), 
Kur’ân okumanın özellikle Ramazan’da kat kat 
mükâfatlandırılacağı müjdesi, Müslümanların 
bu ayda en çok Kurân’la meşgul olmalarına se-
bep olmuştur. Bu sebeple “Kur’ân ayı” olan Ra-
mazan’da cami ve evlerde “mukabele”ler okunur, 
hatimler yapılır. Aslı, Cibril’in (as) Kurân’ı Hz. 
Peygamber’e (asm), doğru tespiti ve korunma-
sı için, okuması olan “mukabele”, Müslümanlar 
arasında köklü bir gelenek halinde günümüze 
kadar gelmiştir. 

Bu gelenek bugün de bütün canlılığıyla sürdü-
rülmektedir. Kur’ân okuma bilsin, bilmesin, 
Müslümanlar dinlemek suretiyle huzur bulmak-
ta ve sevap ummaktadırlar. Mukabele suretiyle 
Kur’ân okuyup dinlemenin başkalarını Kur’ân 
okumaya teşvik etmesi, okuyan ve dinleyenler 
üzerinde ruhi bir sükûnet meydana getirmesi, 
sevap kazandırması gibi birçok faydası vardır. 
Ancak para karşılığında okumak ve okutmak 
caiz değildir.

 Osmanlılar zamanında da özellikle ikindi na-
mazından sonra mukabele okunurdu.
Kur’ân, hükümleri öğrenilip anlaşılmak ve tat-
bik edilmek için gönderilmiştir. Bu bakımdan 
“mukabele”, okunan ayetlerin kısa açıklaması 
yapılarak dinleyenleri bilgilendirmek açısından 
iyi bir fırsattır. Ehil kişiler tarafından belli bir 
program dahilinde bu uygulanırsa İslami bilgi 
ve kültür düzeyinin yükselmesine önemli katkı-
da bulunabilir.

K A PA K
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RAMAZANIN GÜLÜ GÜLLAÇ

Neriman BETÜL

Türk mutfağının zenginliği malum.
Yöresel ve mevsimsel çeşitlilik ise benzersiz.
Ramazan’a ait, oruca uygun, hafif bir tatlı olarak ise Güllaç diye bir tatlı icad edilmiş.
Tarihçesine bakacak olursak; 2. Murad devrine yani 1400’lü yıllara ait kayıtlarda güllacın 
Osmanlı mutfağına girdiği ve kitaplarda yer aldığı görülmektedir. 
 Halk arasında da 15. yüzyıl ortalarına kadar mısır nişastasından yufka açıp stoklar ve ha-
vayla temas halinde olduğu için kuruyan bu yufkaları süt ve şekerle ıslatıp yerdi. Zamanla 
içine gül suyunun da eklenmesiyle ortaya “güllü aş” ismi verilen tatlı çıktı ve tıpkı “sütlü 
aş”ın “sütlaç”a dönüşmesi gibi bu tatlının ismi “güllaç” olarak anılageldi.
Günümüzde yufkaları hazır olarak satılan güllaç kolay hazırlanan bir tatlıdır.
Aşağıdaki tarifiyle sizleri başbaşa bırakıyoruz.

Malzemeleri:

-10 adet güllaç yufkası,
-1,5 litre süt,
-3 su bardağı toz şeker,
-1 paket şekerli vanilin.

Süslemek İçin:
-Nar taneleri,
-Kiraz şekerlemesi
-Antep Fıstığı ezmesi

Yapılışı:

Sütü, toz şekeri, vanilyayı tencereye koyalım 
ve orta ateşte karıştırarak kaynatıp, sonra 
ılımaya bırakalım.
Fırın tepsisine parlak kısmı üste gelecek şe-
kilde  bir adet güllacı yerleştirelim.
Güllacın her yerini ıslayacak şekilde 1-2 
kepçe kadar hazırladığımız karışımdan üze-
rine dökelim.
Güllaçların tamamı bitene kadar aynı işlemi 
tekrarlayalım.
Güllacın en üstüne hazırladığımız karışım-
dan döküp, bir gece buzdolabında beklete-
lim.
Servis yapmadan 2-3 saat önce buzdolabın-

YEMEK-MUTFAK
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Soldan Sağa
1) Asıl adı Ömer Okçu’ olan, kendisine Harran Üniversitesi 
tarafından “Edebiyat Doktoru” unvanı verilmiş bulunan ve 
1975’te Sur Dergisi’ni çıkaran, Minyeli Abdullah gibi sinema 
filmi de çekilen roman ve eserlere sahip yazarın kullandığı, de-
desinin de adı olan müstear ismi (Ortadaki resim). 2) Soyluluk. 
– Aç olma durumu. – Sodyum’un simgesi. 3) Riyaziye. – Tatlı, 
lezzetli. 4) Sanat. - Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkla-
rı başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya püskül biçiminde-
ki süs. - İslam’da inşa edilen ilk mescit. - Büyük, yetişkin, yaşlı, 
kart. 5) Gezinti yeri. – Sivas’ın bir ilçesi. – Gelir, irat. 6) Ödeme. 
- Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde doğup, Kura Nehri ile 
birleşerek Hazar Denizi’de dökülen bir nehir. 7) Kayaç kütlele-
rinin bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kayması, kırık. 
8) Kas. - Türk mitolojisinde önemli bir rol oynayan efsanevi 
bir dişi kurt. 9) Çizgi. - Başarısız. 10) Bazı maddeleri korumak, 
belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, 
saydam veya donuk cama benzeyen cila. - Anlam bakımından 
birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz. 11) İs-
tanbul’un kısaltılmışı. - Ağız boşluğunun tavanı, tabanı. 12) 
Antimon’un simgesi. - Söyleme, bildirme. - İçecek koymaya 
yarar, cam, plastik vb.nden yapılan kap. 13) Şeker üretiminde, 
billurlaşan şeker alındıktan sonra kalan şekerli posa. - Simgesi 
Ni olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlene-
bilen ve kolayca tel durumuna getirilebilen bir element. 14) 
Serbest, hür. – M. Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı (İsmet). – 
Tanrıtanımaz. 15) Yedirip içirme, besleme, bakma. – “Riayet 
et” anlamında bir emir. - Herhangi bir durum için tartışılarak 
verilen kesin yargı, hüküm. 16) Litre’nin kısaltılmışı. - Saygın, 
itibarı olan, hatırı sayılır, sözü geçer. - Kenarları ve açıları bir-
birine eşit olan dörtgen, dördül, murabba.

Yukarıdan Aşağıya

1) Adeta Klasik Turk Müziğinin Mozart’ı diye anılan Dede 
Efendi’nin lakap ve ismi. 2) Tutsaklık. – Milli Savunma Bakan-
lığı’nın kısaltılmışı. – Kişi. 3) Bir yapıda iki döşeme arasında 
yer alan daire veya odaların bütünü. - Evreler, safhalar anla-
mına gelen, Mehmet Âkif Ersoy’un 1911-1933 yılları arasında 
yayımladığı yedi şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren eseri. 
– Antalya’nın bir ilçesi. 4) Mesaj. - Genellikle üç tabur ve bun-
lara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu. - Hazırlanan ça-
yın renk ve koku bakımından istenilen durumu. 5) Memurluk. 
- Sersem, ahmak, alık. 6) Padişah çadırı. – Bir harfin okunuşu. 
- Klasik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla 
çalınan bir çalgı. 7) Bir kadın adı. 8) Dünya yörüngesine çıkan, 
aynı zamanda orada ölen ilk canlı olma özelliğini taşıyan Sov-
yet uzay köpeği. – Ekmek. 9) Şalvarı bele bağlamak veya torba, 
kese vb. şeylerin ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ. – 
Aydın’ın bir ilçesi. 10) Vilayet. – Baryum’un simgesi. – Taneli 
bir meyve. 11) Kavuşma hasreti, bir süre ayrı kaldığı bir yere 
veya yakınlarına kavuşma. – Eser’in  çoğulu, yapıtlar. - Eşle-
rin baba ve analarının birbirlerine göre durumu. 12) Makine 
Kimya Endüstrisi’nin kısaltılmışı. – Utanma duygusu. - Katı-
lımcıların vahşi hayatı yerinde görmelerini sağlayan turistik 
gezi. – Beyaz. 13) Çabuk anlama ve kavrama, zekilik, zeyrek-
lik. - Üzerine iplik, tel, şerit vb. sarılan, kenarları çıkıntılı, ek-
seni boyunca delik silindir, bobin. 14) Yansıma. – Hastalıktan 
sonraki iyileşme dönemi. 15) Çok güçlü pırıltılar oluşturan, 
değişik alanlarda kullanılan ışık kaynağı. – Su. - Anlamı güç-
lendirmek için, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları 
birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran 
sözcüklerin yan yana kullanılması.
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Hazırlayan : Şemsettin SABRİOĞLU


