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BİRLİK ve BERABERLİĞİN
SEMBOLLERİ

Dergi
Der ki;
İnsanoğlu tarih boyunca hep bir temsil makamı olan semboller etrafında toplanmıştır. Bunlar dini ritüeller olduğu gibi sosyal manada içerik anlamında da olabilmiştir. Spor kulübü yat
kulübü stklar avcılık atıcılık kanaryaseverler okul kulüpleri kitap kulüpleri vs sıralayabiliriz. İnsanoğlu her zaman kendi ruhuna düşüncesine yakın kişilerle beraber olmayı birlikte hareket
etmeyi tercih etmiştir.
Bizim konumuz müslümanların birlik beraberlik toplumsal yapısına hitabeden aslında olması
gereken eğitim yuvası olarak hizmet vermesi beklenen camilerimiz. İslamiyetin kuruluş aşamasında Hz Peygamber zamanında mescitler mahkeme devlet meselelerinin görüşüldüğü
eğitim merkezi gibi pek çok fonksiyonu üstlenmiştir. Tam manasıyla yapılış işlevlerini gösterseler binlerce insanımızın yetişmesine önemli fayda sağlarlar.
Günümüzde cami denildiğinde akla gelen beş vakit namaz dışında pek bir faaliyetin yapılmadığı (sosyal kültürel ve eğitim anlamında ) ibadethaneler anlaşılıyor. Aslında içini tam doldurup
kapsamını genişletsek Türkiyedeki camiler ve görevlileri ne kadar çok, aynı zamanda kitlelere
ulaşıyor korkunç.
Camilerin tüm dünyada aynı olguyu ifade etmesi gerekir. Yani tüm dünyada camiler insanların
yardımlaşma eğitim kültür iletişim merkezleri olmalıdır. Hatta daha ileri gidilip ibadetin yanında eğlencenin ve sporun merkezleri olmalıdır. Nasıl mı? Festivaller şenlikler örfii törenler
yapılabilir. İnsanlar sırf ibadet değil her güzelliği bir arada yapabilmeli kaynaşmalıdır.
Camiler, cemevleri, sinagoglar, kiliseler ve havralar inanç ve eğitim alanında kültür merkezleri
olmalı. Hepsinin ortak noktası birleştiren toplayandır.
Güzel ülkemin güzel insanları aynı menfaatler ve çıkarlar ekseninde Rabbim bizleri toplasın.
Saygılarımla
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HAÇLI RUHUNA KARŞI İSLAM BİRLİĞİ
Yavuz Selim PINARBAŞI

Dünya ne kadar değişirse değişsin, teknoloji ne kadar gelişirse
gelişsin değişmeyen
tek şey Haçlı zihniyetidir. Türkiye ve İslam
coğrafyası olarak birleşmekten ve beraber
hareket etmekten başka şansımız kalmadı.
Bunun bilincinde ve
şuurunda olmamız gerekmektedir.
Günümüzde bu birliğe önderlik edecek
tek millet yine Türklerdir. Dün olduğu gibi bu
gün yine bu misyonu
çok şükür taşıyan yine
aziz milletimizdir. Ortadoğu coğrafyasında feraset sehavet sahibi milletimiz aynı tebaadan
olan Araplara kucak açan kol kanat geren yegane ulustur. Suriyelilere bizden başka kimse
acımamış ötelemişlerdir.
Zaman kaybedilmeden tehlikenin farkına
varmalı millet ve İslam ülkeleri olarak tedbirler alınmalıdır. Çünkü Haçlı zihniyeti yeniden
hortlamış on beş asırlık düşmanlık yenilenip
güç bulmuştur. Avrupalılar AB üyeliğinde bile
Hristiyan lobiciliği yaparken biz Müslümanlara
insaflı ve adil davranmalarını beklemek iyimserlik hatta hayalperestlik olmaz mı?.
Hadis-i Şerifte geçtiği gibi günümüzde de
düşmanın silahlarıyla silahlanmamız gerekmektedir. Düşmanın silahı günümüzde nedir
peki? Elbette teknoloji, eğitim, ekonomi ve
bilişimdir. Kuru bir hamaset içerisinde olma-
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dan kalkınmamızı, birlik ve beraberliğimizi tüm
dünya yüzündeki İslam Ülkeleri olarak sistematik dayanışma yaparak sürdürmeliyiz.
Sonuç olarak yapılacak en güzel şey İslam
Ülkeleri şuralarını sıklaştırıp, hızlandırıp çabuk
sanayi kararları alarak kalkınma yolunda güvenli büyük adımlarla muhasır medeniyetleri yakalayıp dışa bağımlılıktan kurtulmak gerek. Dışa
bağımlı silah, ekonomi ve teknolojiyle onlarla
mücadelemiz mümkün olmaz. Yazılımını onlardan aldığımız silahla savaşmamız zavallılıktır.
İslam Ülkeleri bazında kalkınmanın temeli
ise İslam fertleri olarak bilinçli şuurlu, sağduyulu Müslümanlar olmamızdan geçer. Allah hepimize akıl, izan, merhamet ve çalışkanlık versin
ki küffara kafa tutalım.
Saygılarımla.

sirdergisi.com

K A PA K

Kasım 2016

AYDINLANMA MERKEZİMİZ CAMİ
Alparslan TÜRKMEN

Cami: müdavimlerini hayırda yarıştırandır, birbiri
aralarında kaynaştırandır, barıştırandır, sarıştırandır.
Cami: Nezafet, nezaket, nezahet ve zerafet yeridir.

Cami:
“Cem”leyendir,
“hem”leyendir.

“dem”leyendir,

Cami: Toparlayandır, ayarlayandır, alıştırandır,
buluşturandır, birleştirendir, hürleştirendir.
Cami: Şuurlanma, hazırlanma, huzurlanma,
sosya-kültürel aydınlanma ve toplumun her kesimine hitap eden, ihtiyaçlarını gözeten cazibe
merkezidir.
Cami: İnsanı insan eden, belki de sultan eden.
“insan üniversitesi”dir.
Cami: İmari, mimari, içtimai bütün güzellikleri
bünyesinde barındırandır.
Cami: Dünyevi bütün kirlerden arındırandır.
Cami: Uhrevi bütün güzelliklere büründürendir.
Cami: Verimlendirir, biçimlendirir, kıvamlandırır, tamamlandırır.
Cami: Rahmetin kapısıdır, kapısını herkese açandır, merhamet köprüsüdür, herkese ışık saçandır.
Cami: “Kıyam”a durulan, “Kıraat” olunan, “secde” edilen, an an Allah’a gidilen ibadethanedir.
Cami: Hudûnun, huşûnun, huzurun yaşandığı
mabettir.
Cami: “Muhammedi muhabbet” e eriştirendir.
Cami: İnsani, imani, irfani, vicdani, ruhi, kalbi,
akli, fikri, zikri derinliklerle yetiştirendir.
Cami: güvenle girilen, kalınan ve çıkılandır.
Cami: “Kabe-i muazzama”nın şube-i mübareğidir.

Cami: Yalnızca “Allah’a kulluk edilen”, yalnızca
Allah’tan yardım istenilen” mukaddes beyt’tir.
Cami: Tevhid inancının çok mühim sembolüdür.
Cami: Güzel kokuludur, mana dokuludur.

Cami: İslam irşadının ve tebliğinin, temsil ve
kabiliyet gelişiminin fiilen ve faalen icra ve ifa edildiği kutsal mekteptir.
Cami: Rahmani sevginin, saygının, sabrın ve
sadakatin ocağıdır.
Cami: “Dareyn saadeti” ne talip olanların kardeşlik ve dostluk kucağıdır.
Cami: İnsan ilişkilerini ve iletişimlerini tertibe,
nizama ve düzene sokar.
Cami: fonksiyonel olarak; insani, ilmi, irfani,
vicdani ve iz’ani, bütün güzellikleri yaşatandır,
maneviyat iklimiyle kuşatandır.
Cami: Eğitimin, öğretimin, sosyal ve kültürel
etkinliklerin külliyesidir.
Cami: edeplendirir, adaplandırır, ahlaklandırır,
adaletlendirir.
Cami: Mimberiyle, mihrabıyla, kürsüsüyle, minaresiyle topyekûn bütün hizmet alanlarıyla aydınlanma merkezidir.
Cami: tabenin yurdudur, misafirin hanesidir,
elçilerin kabul merkezidir, sosyal yardımlaşma
merkezidir, adalet merkezidir, hastaların şifahanesidir. Huzur yuvasıdır, terbiye dergahıdır.
Cami: kendine mahsus musiki ve san’at güzellikleriyle insanların ruhi ve kalbi terbiyelerini kolaylaştırandır.
Cami: Cennetin yoludur, rıza-i bâri’nin yoludur,
medeniyet yoludur. İlmin kaynaklarının yoludur.
Cami: canlandırır, aşklandırır, muhabbetlendirir, ilgi uyandırır.
Cami: harfleri, kelimeleri, cümleleri, manzumeleri, şiirleri manalandırır.
Cami: sevindirir,
Cami: acıları dindirir,
Cami: ümitlendirir.
Cami: eşitlendirir.
Cami: “Bir”lendirir.
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CAMİ’İ CAMİ YAPAN CEMAATTİR
Mehmed ALACADOĞAN

Cami binasını teşkil eden taşlar, nasıl omuz
omuza vererek bu binayı meydana getirmişlerse;
müminler de Camide İslam binasını teşkil ederler.
Bu binanın sağlamlığı fertler arası irtibata bağlıdır.
Cami bir mıknatıs gibi müminleri diğer insanlar
arasından çeker.
Mıknatısın çektiği demir parçaları nasıl düzgün
bir şekil alırsa, manevi bir cazibe ile Müminler düzgün saflar teşkil ederek Rab’lerinin huzurunda dizilirler.
Suya atılan bir taşın suyun yüzünde halkalar
halinde daireler meydana getirdiği gibi, Cennetten
yeryüzüne atılan bir taşın( Hacer ül Esved) etrafında
bütün dünyaya yayılan dalga dalga insan halkaları
Allah’ın huzurunda el bağlarlar. O ne sağlam halkalaşma O ne kutsal diziliştir.
Böylece, güneşin değişik yerlerde değişik zamanlarında doğmasıyla( ihtilafı metali) yeryüzü her
an Allah’ın büyüklüğünü kainata ilan ettiği gibi, yine
her an ona kulluğun takdim edildiği bir yüce mabet
bir büyük Mescit olmaktadır. Bu mescidin mihrabına Kâbe, minberi Medine, imam ve hatibi asırlardır
Kur’an Hutbe-i Ezeliyesini kainata ilan eden Nebi-i
Zîşan’dır(aleyhisselatu vesselam).
Bu şu anlama gelmektedir; dünya büyük bir cami
ise Cami küçük bir dünyadır. O halde Camiin ifa edeceği namaz kılınmadan başka fonksiyonlarda vardır.
Asrı saadette Nebiler Nebisi (aleyhisselatu vesselam) idari ve içtimai meseleleri camide görüşür,
halkını problemlerini dinler ve çareler araştırıldı.
Aynı zamanda bir okuldu cami. Osmanlı’nın yükselme devrinde, bu fonksiyonu daha geliştirilmiş
şekliyle devam ettirildi. Üniversite ile Camii içiçe ve
yan yanaydık.
Müspet ilimler ile mücehhez zihin ve dini ilimlerle nurlanan kalp, talebeyi yüce gayelere uçuran bir
çift kanat teşkil ediyordu.
İstanbul’da bir semte ismini verdiren Ebü’l-Vefâ
isimli bir Veli, rasathanesi’nden Teleskobu ile Semayı inceliyor, direksiz durdurulan yıldızları seyrediyor; Allahu Ekber diyerek teleskobunun dibinde
secdeye kapanıyordu.
Günümüzde Camiin gerçek anlamda fonksiyonunu ifa etmesi din görevlilerine düşmektedir.
Dupduru ve art düşüncesiz zihinler müspet ve
dini ilimlerin mezcedildiği beyinlerde teşekkül edecektir.
CAMİ MANEVİYAT OKULUDUR
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Bir okula üç beş sene devam eden bir insan kültür bakımından belli bir seviyeye yükselerek mezun
olur ve diplomasını alır. Girmesiyle çıkması arasında
bir fark vardır. Şahsiyet, bilgi ve tavır açısından seviyeli bir düzeye yükselir veya böyle olması gerekir,
kısmen de böyledir. Onun için tahsilli insanla okumayan biri arasındaki fark hemen farkedilir.
Camiye senelerce devam eden insanlar vardır;
Camilerin imamı müezzini ve daimi cemaatleri gibi.
Cami de maneviyat okuludur. Senelerce camiye girip çıkan bu insanlarda bir değişiklik olmuyor, manen yükselmiyor, kötülüklerden uzaklaşmıyorlarsa
suçu kendilerinde aramaları gerekir. Çünkü ayette
“Muhakkak namaz kötülüklerden ve fuhuştan alıkor” deniyor.
Fakat yine de camiye gelmeyene Yani namaz kılmayana kıyasla camiye gelen insan ahlaki ve içtimai
bakımdan bariz özelliklere sahiptir. Devamlı namaz
kılanlar kılmayanlara oranla daha temiz, efendi, ahlaklı ve suç işleme ihtimalleri daha azdır. Bizim başta bahsettiğimiz şahsi kemalattır.
Bunun yanında camileri temiz bulmadıkları için
gelmeyenler olduğu gibi kendilerini layık görmedikleri için gelmeyenler de vardır. Sadi’nin Bostan’ında
anlattığı aşağıdaki kıssada olduğu gibi:
İyi bir memleketten akıllı bir genç, deniz yoluyla
Rum iskelesine geldi. Bu genci faziletli, akıllı, irfanlı gördüler. Eşyasını aldılar iyi bir yere götürüp onu
misafir ettiler.
Misafirlik müddeti bittikten sonra abitlerin başı
şeyh efendi o gence;”Şu Mescit tozlanmıştır, ötesinde berisinde çerçöp toplanmıştır, onu sil süpür
temizle!” dedi. Genç Yolcu Bu sözü işitince savuştu
gitti. Bir daha kimseye nişanını görmed.
Müridler misafirin görünmemesini hizmetten
kaçtığını yahut elinden hizmet gelmediğine verdiler.
Günün birinde Şeyh efendinin uşaklarından
birisi o genç yolcuyla yolda rastgeldi;”Arkadaş iyi
düşünmedin ve iyi bir şey yapmadın. Ey kendini
beğenmiş genç bilmiyor musun ki insanlar hizmet
ede ede yükselir ve bir mevki sahibi olurlar” dedi.
Genç yolcu ciddi olarak yana yana ağladı;”Ey canlar
besleyen gönüllere sürur veren dostum! Emri aldığım gibi Mescidi temizlemek için gittim. Baktım ki
mescidde toz toprak yok tertemiz.
O yerde bir kirli varsa o da bendim ve artık oraya
uğramadım.
Çünkü Mescidi temiz tutmak lazımdı...” dedi.

K A PA K

sirdergisi.com
Kasım 2016

HAYAT KİTAP, KİTAP HAYATTIR
Namık Kemal HÜRDOĞMUŞ

Hayat uygulamalı bir okul. Okul da bu hayatın
içinde. Okumanın öğrenmenin yaşı ve sınırı yok.
Ancak günümüzde televizyon internet ve medyanın tesiriyle kolaycılığa kaçıyor zihnimizi tembelleştiriyoruz. Aslında bunlar da mükemmel bir
şekilde ilme alet edilebilecekken tam tersi insanları
tembelliğe sevketmede kullanılıyor. Bir bakıyorsunuz dizimizin dibinden ayrılmayanlar dizilerin dibinden ayrılmaz oluveriyorlar.
Kitap okumayı sevdirme adına insanlara sunduğumuz roman ve hikaye kitaplarını da, insanları ilmi
kitap okumaya sevk etmesi gerekirken çoğunlukla
-tecrübeyle sabit- bu tür kitaplardan başkasını okumayı külfet haline getiriyor. Aslında roman ve hikayede hayat dersleri veriliyor, tecrübeler aktarılıyor,
ilim kırıntıları takdim ediliyor. Amma belli bir merhaleden sonra ilim öğrenme sevgisine yerini terketmeli. Hakikat kitaplarını okumada bir basamak
teşkil etmeli. Ondan sonra da bir dinlenme vesilesi/
vasıtası yerini almalı.
Nasıl ki televizyonlarda görsel de olsa ilmi programlar sıkıcı geliyorsa kitap okumada da eğlenceli
olanı seçiyoruz. İnternette de öyle gazetede de...
Göze hitap eden şeyleri tercih ediyor kolaycılığa kaçıyoruz/alışıyoruz.
Bütün bunlar insana yüzeyselliğe yönlendiriyor.
Herkesin ilim adamı olması beklenemez elbette.
Herkesin bir Fatih olamayacağı, zengin olamayacağı, mutlu olamayacağı gibi. Çünkü insanların akıl,
zeka, hafıza, zihin, kabiliyet, fıtrat gibi hususlarda
değişik seviyelerde yaratıldığını biliyoruz. Fakat bu
özelliklerin bazıları azami derecede tam kapasite
kullanılarak insanlık düzeyinin yükseltilebilmesi
mümkündür. Hep tüketici değil üretici olmaya gayret edilmelidir. Böyle devirler yaşanmıştır. İlim, teknoloji ve imkanların bu seviyede olduğu bir zamanda bu en mükemmel şekliyle yaşanabilir.
Bu satırları yazmaya sevk eden öncelikle Kuran’ı
baştan sona meali ve tefsiri ile hazmederek okuma
düşünce ve niyeti oldu. Dinimizin kitabı olmasına rağmen mahiyetini bilmememiz hakikaten bizi
mahçup ediyor. Yüzünden okumayı bile kendimize
kalsa ihmal ediyoruz. Arkadaşlar arasında paylaşmak suretiyle iştirak-i a’mal nevinden saik ve amillerle okumaya çalışıyoruz. Ama sorulsa neresinde
ne var bilemiyoruz. Vakit yok demeye hakkımız yok.
Televizyon izlemeye saatlerini ayıran insan okuma

hususunda mazeret üretemez, üretmemeli.
Bu düşünceleri kaleme aldığım vakitlerde cüzümü Mealli Kur’an’dan okuyordum. Ara sıra mealine
de göz atıyordum. Tevbe suresinin 97- 98- 99 uncu
ayetleri birden dikkatimi çekti. Her ayeti her yönüyle mucize olan Kelamı Kadim’in bu ayetleri, öncesi
ve devamı, insan psikolojisinin mükemmel bir tahlili
niteliğindeydi:
“Bedeviler inkar ve münafıklıkta şehirlilerden
daha şiddetli; Allah’ın, Resulüne indirdiği hükümleri tanımamaya daha yatkındırlar. Allah herşeyi bilir,
tam hüküm ve hikmet sahibidir.
-Kimi bedeviler, Allah yolunda harcamasını angarya ve ziyan sayar; bundan kurtulmak için başınıza türlü türlü belalar gelmesini gözler. O belalar
kendi başlarına gelsin! Allah her şey gibi onların
söylediklerini de işitir, bütün hallerini bilir.
-Kimi bedeviler de Allah’ı ve ahireti tasdik eder.
Allah yolunda harcamasını, Allah’a yakın olmaya ve
Resul’ünün dualarını almaya vesile sayar. İyi bilin ki
bu, onlar için Allah’a yakınlık vesilesidir. Allah onları
rahmet diyarı olan cennete yerleştirecektir. Çünkü
Allah Gafûr’dur Rahîm’dir. Onlar oraya ebediyen
kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk
en büyük başarı.”
Ardından bir Hadis kitabından tefe’ül yaptığımda ise şu hadisler çıktı:
-”Herşeye varmak için bir yol vardır. Cennetin
yolu dîni bilgilerdir.
-Herhangi bir kavim, kabile ve topluluk, Allah’ın
evinde toplanır da Allah’ın kitabını okur ve birbirlerine öğretirse üzerlerine sekinet iner. Allah onları
rahmetiyle örter, melekler onları kuşatır ve Allah
onları katındakilere yücelerde anar.
-Hayırlınız Kur’anı öğrenen ve başkalarını öğretendir.
İşaratül İ’cazı açtığımda ise Carlyle’ın şu sözü ile
karşılaştım:
-”Kuran’ı bir kere dikkatli okursanız, O’nun, hususiyetlerini izhara başladığını görürsünüz.
Kur’an serapâ samimiyet ve hakkaniyetle doludur.”
Evet herkese açık ve her yaşta müdavimleri bulunan Kur’an ve Nübüvvet mektebi, bütün bir hayatı içine alır ve bütün bir hayat boyu da devam eder.
Her yer bu mektebin sınıfları ve her fert de bu irfan
ocağının ya muallimi veya bir talebesi olmalıdır.
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EZAN VAKTİ İNTİHAR
Prof. Dr. Sefa SAYGILI

Bu yazımda toplumda sık rastladığımız ve bir çok
hastanın da rahatsızlığını bilmeyerek doktor doktor
dolaştığı bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Depresyon dediğimiz bu ruhî çöküntü hâlini, yapılan
istatistiklere göre toplumun % 15-20’si, hayatı boyunca, bir dönem de olsa geçirir. Ve çoğu hasta da,
rahatsızlığının dahilî olduğunu zanneder. Bu yüzden
teşhisi de, tedavisi de gecikir.

İbadetler zevk vermiyor

25-30 yaşlarında, başörtülü bir hanımdı. Baş ağrısı, çarpıntı, sıkıntı, boğazında düğümlenme şikâyetleri ile müracaat etmişti. Bu durumun üzücü bir
olaydan sonra başladığını, 5-6 aydır
da devam ettiğini belirtti. Her şeyin
artık değersiz gibi göründüğünü,
ümitsizliğini ve yaşama sevincini
kaybettiğini ifade ediyordu.
“Esas üzüldüğüm nokta ise dinî
hislerimdeki zayıflama” diyordu.
“Artık eskisi gibi namaz ve diğer
ibadetler bana zevk vermiyor,
içimde şevk kalmadı. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben niye böyle
oldum?” diye soruyor; “Nişanlıyım, içimde sevinç yok. Heves hiç yok. Nişanlıma karşı
ilgisizim.” diyordu.
Hastamız bunları anlatırken zaten kederli görünen
yüzünün daha da kederlendiği ve gözyaşlarını tutamadığı görülüyordu.
Sorularım üzerine uyuyamadığmı, iştahının azaldığını ve intiharı dahi düşündüğünü ifade etti.
Bu bayan, “depresyon” dediğimiz ruhî çöküntü
şeklinde ortaya çıkan hastalığın belirtilerini gösteriyordu.
Kendisine, suçluluk duygularıyla üzülmesinin
yersiz olduğunu, bunun hastalığından kaynaklandığını izah ettim. Rahatsızlığının sebeplerinin tam
manâsıyla bilinemediğini, fakat üzücü ve zihni yo-
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ran meselelerin eklenerek bu durumu ortaya çıkarabileceğini belirttim.
Rahatsızlığın en etkili tedavisi anti-depresan dediğimiz ilâçlarla olacağından yazılan reçeteyi ısrarla
kullanmalı; bir süre sonra belirtiler hafifleyince “düzeldim” deyip, ilâçları kesmemeliydi.
Daha sonra kontrole geldiğinde rahatsızlığının
giderek hafiflediğini müşahede ettim. İlâçları ise
usulünce ve tedricen nasıl keseceğini tarif ettim.
Depresyonun tamamen düzelen ve hiç iz bırakmayan bir ruhî rahatsızlık olduğunu da izah ettim.

Yaşamak mânâsız geliyor

30 yaşlarında gösteren bir hanımdı. Muayene
odasına girer girmez konuşmaya başladı:
“Doktor bey, benim herşeyim var. Kocamın
kazancı oldukça iyidir. Ne istersem alabiliyorum. Bileziğim, kolyelerim çok. Yazlığımız, kışlığımız, arabamız var. Fakat bunların hiç biri
içimdeki sıkıntıyı gidermiyor. Garip bir korku
duyuyorum. Yaşamak anlamsız geliyor. Hiç
bir şey bana zevk vermiyor. Sabah yataktan
kalkarken, nasıl akşam olacak diye düşünüyorum. Gülemiyorum, içimden gelmiyor.
Misafirin gelmesini veya bir yere gitmeyi arzu etmiyorum. Yalnızlık hoşuma
gidiyor. Bazen sebepsiz yere ağlıyorum.”
Bu hastamıza da boşluğa düşüp
rahatsızlandığını, yi-Jne depresyonun bir çeşidini geçirdiğini izah ettim. İnsa-’nın hayatta mutlaka bazı
hedefleri olmalıydı ve bu hedeflerin en büyüğü,
en güzeli ise dinimizin gereklerini yerine getirerek
rızâ-yı ilâhîyi kazanmaktı. İslâmiyete bağlanmanın
onu rahatsızlıktan çıkarmaya çok büyük faydası
olurdu. Yaşamanın bu gördüğümüz dünyadan ibaret olmadığını, daha ulvî gayelerin bulunduğunu
izah ettim. İbadetler onu hem rahatlatır, hem de
yüksek hedefler sağlardı.
İlâçlardan da faydalanacağından ayrıca bir reçete de düzenledim.
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kendisinin hasta olduğunun farkına bile
varamamıştı.
Kişinin ihtiyarını elinden alan bu
rahatsızlık, elbette mes’uliyeti de ortadan kaldırırdı. Gönül rahatlığıyla cenaze namazını kıldım ve ardından dualar,
fatihalar yolladım. Allah (C.C.) mekânını
cennet eylesin.

Depresyonun tedavisinde cami
ve namaz

Gerçekten, İslama hakkıyla bağlı olan kişi yaşama sevincini kaybetmez ve böyle bir boşluğa düşmez.

Depresyonun sonu intihar mı?

Depresyonun ağır şekilde seyrettiği hastalarda
önüne geçilemeyen bir intihar arzusu vardır. Kendisini suçlu, değersiz ve aşağılık gören hasta, bu
dünyada kendisine yer olmadığına inanır. Böylelerinden, canına kıyana oldukça sık rastlanır ve bu
intiharlar, genellikle sabahın erken saatlerinde vuku
bulur.
Bir gün yaşlı, beyaz sakallı ve depresif duygular
içinde kıvranan hastama içinde intihar arzusu olup
olmadığını sormuştum: “Dinimizde haram, nasıl yaparım!” cevabını vermişti.
Gerçekten İslâmî bağları kuvvetli olan hastalar,
şiddetli nöbete de girseler intihardan uzak duruyorlardı. İnançları onları koruyordu.
Fakat, bu her zaman böyle olmuyor tabiî. Rahatsızlık bazen hastayı öyle tesirine alıyor ki, kişi gerçeği değerlendirme gücünü kaybedebiliyor.
Bir yaşlı muhterem zâtı hiç unutamıyorum. Hayatını İslâmî hizmetlere vakfeden, bir inanç âbidesi olan ve dinimizin her kaidesine uymaya azamî
dikkat gösteren bu zatın, bir gün sabah ezanı vakti
intihar ettiği duyuldu. Psikiyatrik rahatsızlıkları bilmeyenler ve o zâtı yeterince tanımayanlar tabiî şaşırdılar, ne diyeceklerini bilemediler.
Fakat o zâtın son 3-5 gündeki durumunu öğrendiğimde ben şaşırmadım. Bu zât bir melankoli
nöbetine girmişti. Birden içe kapanıklaşmış, neşesi
ve hareketliliği kaybolmuş, uykusu ve iştahı bozulmuştu. Şiddetle yakalandığı bu rahatsızlık onu intihara sürüklemişti. Çevresindekiler ise ondaki bu âni
değişikliğe anlam vermeye çalışırlarken iş işten geçmişti. Tedavisi için bir doktora götürmeyi düşünememişlerdi bile. O zât ise, hastalığın karakteri icabı,

Dünya Sağlık Teşkilatı’nın bulgularına göre dünyada
ter an 100 milyon kadar depresyonlu insan vardır. Son ir kaç on yılın verileriyse, bu rakamların
daha da art-nakta olduğunu göstermektedir; bu
endişe vericidir.
İşte, dünyayı böyle saran depresyon için uzmanlar İslâm’ın temel ibadetlerinden olan namazı tavsiye etmektedirler. Üstelik bu uzmanlar Müslüman
da değildir.
İngiliz Holistic Tıp Kurumu’nun (The British Holistic Medical Association) yayınladığı ve “Çağımızın
Büyük Sağlık Sorunu: Depresyon” adıyla dilimize kazandırılan (İnkılâp Kit., 1990) kitapta şöyle demektedir.(sh. 135):
“Bedenen ve zihnen faaliyetlerinizi sürdürünüz.
Bazı gerilim idmanları yapınız, daha makbulü bedeni ve ruhu zinde tutan “namazdan” yararlanınız.
Hareket yeteneğiniz çok az ise, olabildiğince idman
yapıp hareket etmeye çalışınız. “
Kitabın ileriki sayfalarında ruhî denge için sükûnet ihtiyacının önemi belirtilmektedir. Dış çabaları
durdurmak, dinlenmek, biraz içe dönüp kendini
dinlemek, sükunetle daha derin yankılarla ümitlerini, iç dünyadan gelecek değerleri yakalayabilmeye
yönelmek, bunların kaynaklanmasına imkan hazırlamak gerekir; bu bizim tabii hakkımızdır. Böyle bakış, farklı bir görüş açısı, daha berrak düşünebilme,
duyguların daha iyi yönlendirilmesi, kendimizle ve
dış alemle daha çok duygu bağı kurabilmeye imkan
hazırlar.
İşin ilginç yönü, bu durum için başta gelen tavsiye yine namazdır, (sh. 215)
Ayrıca, kitabın müellifleri çağımızın büyük sağlık
meselesi olan depresyon için yazdıkları kitaba ünlü
mutasavvıfımız Mevlana C. Rumi’nin şu beyti ile
başlamışlardır:
“Canımın canından, ben şikâyet ederim Şikâyetçi
değilim, ben rivayet ederim.”
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KUR’AN BİZE YETER DİYEN SÜNNET’SİZLERE
KUR’AN-I KERIMIN CEVABI
Arif PAMUK
Günümüzde sözde bazı ilim adamları Allah ile
Peygamberi’nin arasını açmaya çalışıyorlar. Yani ‘Siz
Kur’an’a bakın, Hadisler uydurmadır’ gibi ipe sapa
gelmez sözler söylüyorlar. Efendimizi devre dışı bırakmaya çalışıyorlar.
Rabbimiz Kur’an’da: “Eğer herhangi bir şeyde
anlaşmazlığa düşerseniz; onu Allah’a ve Resulüne
arz edin.” buyuruyor. Hoca kıyafetindeki cahiller
de Resulü Ekrem’i devre dışı bırakmaya çalışıyorlar.
Şeytan da Hazreti Adem’i devre dışı bırakmaya çalışmıştı. İlmine güvenmişti. Akıbeti ortada.
Şu husus çok iyi bilinmelidir ki, Peygamber’i ve
O’nun Hadislerini devre dışı bırakmak dalaletin,
sapıklığın, dinsizliğin ta kendisidir. Allah Teala, Peygamberi’ni devre dışı bırakmamıştır. Ayet meallerini
okuduğumuz anda bunun böyle olduğunu mutlaka
göreceksiniz.
Kur’an-ı Kerim’in dışındaki kaynakları devre dışı
bırakanlar, yüce dinimiz hakkında ipe sapa gelmez
cevherleri daha kolayca yumurtlayacaklardır. Bundan dolayı diğer kaynakları devre dışı bırakmak istiyorlar.
Harici fırkaları ile Rafizi fırkaları Kur’an-ı Kerim’in
zahirine yapıştılar ve Kur’an’ın beyanını ihtiva eden
Peygamber’in hadislerini terk ettiler. Bu bakımdan
yollarını şaşırdılar ve sapıttılar.
Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar:
“Şunu iyi bilin ki bana kitap/Kur’an ve Kur’an’la
birlikte Kur’an’ın bir misli de verilmiştir. İyi biliniz ki
fazla zaman geçmeden karnı tok şişkince bir adam
koltuğuna yaslanarak:
“Siz Kur’an’a bağlanmaya bakın. (O’ndan başkasına inanmayın)O’nda helal diye gördüğünüz şey
helal, haram diye gördüğünüz şey haramdır.” diyecektir.”
Değerli kardeşim!
“Yüce dinimizin dört ana kaynağı vardır:
1-Kur’an-ı Kerim,
2-Peygamberimiz(s.a.v.)’in sünneti /hadis-i şerifleri,
3- İcma-i Ümmet,
4- Fıkıh alimlerinin kıyasları.”
Bunlardan biri veya birkaçı inkar edilerek devre
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dışı bırakılırsa milyonlarca din meydana çıkar. Buna
da ancak din tahripçileri razı olurlar. Hiçbir tahsili
olmayan kimsenin eline Kur’an mealini vererek:
“Dinini bundan öğren.” demekten daha büyük cehalet olamaz.
Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde:
“Kendi reyi ile Kur’an’ı yorumlayan küfre girer.”
buyurmuşlardır.
Allah Teala:
“… Sapıklıktan kurtulmanız için peygamberlere
tabi olun, uyun.”[7/15]buyuruyor.
“O (peygamber) kendisinden konuşmaz. O’nun
konuşması ancak bildirilen bir vahiy iledir.”, “Allah
ve Peygamberi bir iş, bir mesele hakkında hüküm
verdiğinde, artık hiçbir mümin erkeğin ve kadının,
o işi kendi isteklerine, arzularına göre seçme hakkı
yoktur. Kim Allah’a ve O’nun Resulü’ne karşı gelirse
apaçık bir sapıklık içindedir.”[sure33, ayet:36]
Kurtuluşumuzun tek çaresi vardır. O da Resulü
Ekrem’e tabi olmaktır. Çünkü Allah(c.c.) O’nun hakkında “Peygambere tabi olun ki doğru yola eresiniz”[7/158] buyurmuştur. Demek ki kurtuluşumuz
Hz. Peygambere tabi olmaya bağlıdır. Allah(c.c.)
buyurdu:
“Resulullah size neyi verdiyse onu alın, size neyi
yasakladı ise ondan sakının.”[59/7]
“… Allah’ın ve Resulü’nün haram kıldığını haram
saymayan…”[9/29]
Ayet meallerini dikkat ederek okursak Efendimiz(a.s.)’in de helal ve haram kılma yetkisine sahip
olduğunu göreceğiz.
Çünkü bu yetkiyi Allah(c.c.) O’na vermiştir; allamelerimiz(!) vermese de.
Şimdi gelin birlikte tekrar Kur’an ayetlerini okuyalım:
“…Allah’ı seviyorsanız bana uyun…”[3/31]
“Allah’a ve Resulü’ne itaat edin. Eğer Allah’a ve
Resulü’ne itaattan yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah
kafirleri sevmez.”[3/32]
“Onlara Allah’ın indirdiği Kur’an’a ve peygamber’e gelin denilince iki yüzlü münafıkların büsbütün senden uzaklaştıklarını görürsün.”[4/61]
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ALFABE A İLE CEMİYET AİLE İLE BAŞLAR
Faik DAVUD
Evlilik müessesesinin kutsiyeti tartışılmaz. Ona bu
özelliği veren karı-kocalıktan ziyade ana- babalıktır.
Demek evlenmekten gaye neslin devamıdır. Öyleyse
bu düşünceye bina edilen izdivaçlar devam eder.
Hatasız kul olmayacağına göre tarafların mutlaka eksikleri olacaktır. Ama bir elmanın yarısını teşkil
eden eşler birbirlerini tamamlayacaklardır. Zaten eş
kelimesi bu manayı havidir. Birbirini saran örten libas
olarak tanımlanan çiftler yine biri diğerini yıkayan temizleyen iki el mesabesindedir.
Anadolu insanı ailenin kutsiyetini şöyle müşahhas(somut) bir ifadeyle sergiler. Doğuda geleneksel
bir düğün yemeği olan perde pilavı vardır. Onun hikayesi şöyle anlatılır:”Perde pilavı düğün gününün ertesi günü kayınvalide tarafından geline ikram edilir.
Böylece geline mesaj verilmiş olur. Pilavın içindeki tavuk ve horoz eti gelin ve damadı; badem, çam fıstığı,
kuş üzümü, pirinç taneleri kayınvalide, kayınpeder,
görümce ve çocukları simgeler. Bunları bir perde gibi
saran hamuru ise evin duvarlarını, bunun dışındaki
bademler de konu- komşu ve akrabaları simgeler. Bu
yemekle kayınvalide geline şu mesajı verir;’Bak kızım
şu perde pilavının içinde değişik malzemeler var ve
hepsi dimdik ayakta duruyor. Senin de evinde değişik olaylar olabilir. Sakın sen de evinin sırrını kimseye
verme ki senin de yuvan dimdik ayakta durabilsin.’
O arada gelinin önünde pilavın perde kısmı yani hamuru kesilir. İçindeki pilavları dağılmaya başlar. Gelin
buradan mesajını alır:’Ola ki evin sırrını başkasına
verirsin senin de yuvan öyle dağılır.’.”.
Aile içi problemler karşılıklı anlayış, diyalog ve
hoşgörü ile çözülebilir. Sözgelimi eşlerden biri uyurken horluyor. Bu onun elinde olmayan bir rahatsızlıktır. Ama diğerinin onu bu özelliğinden dolayı
horlaması daha büyük bir rahatsızlıktır. Birincinin
horlaması elinde değilken ikincinin onu horlaması
elindedir. Böylece eşler birbirine anlayış ve empati
ile yaklaşırlarsa problemler daha kolay halledilir.
Aslında subjektif davranmayıp olayları mantıklı
olarak düşündüğümüzde problemler eşleri birbirinden uzaklaştırma yerine, akıllı ve bilinçli davranılırsa
tam tersine daha da yakınlaştırmaya vesile olabilir.
Aynı sıkıntıyı-derdi yaşayan insanların birbirlerine
daha çok sarıldıklarını, kenetlendiklerini düşünün.
An şart ki inat terk edile.
Laubalilik derecesine varan samimiyetin uzaklaşmaya sebebiyet vermesi gibi eşler arasında olması
aslında normal olan aradaki perdenin kalkması ayrılmaya yol açan etkenlerin en önemlilerindendir. Tabii

ki bu “yüz ile göz arasına sıkışan evliliklerde yüz-göz
olduktan” sonra gerçekleşmektedir.
Günümüzde boşanmaların iyice artması özellikle
inanan insanlar arasında da bu durumun gözlenmesi
endişelerimizi artırdığı için bu konuda söz söylemeye
niyetlendik.
Bazı ülkelerde evleneceklerin bir ay kursa tabi
tutuldukları söyleniyor. Sağlam evlilikler için aday
bankası, Evlilik Okulu vesaire açılabilir. Böylece daha
bilinçli birlikteliklere adım atma sağlanabilir.
Evliliklerde tek taraflı sevginin yeterli olabileceği
bu sevginin karşı tarafı da etkisi altına alacağı söylense de karşılıklı sevgi esastır. Bu tür sevginin iradeyle
olup olmayacağı tartışılacak bir konu. Parolası “sevgiye sevgi kine kin” olanların potasında erimeyecek
gönül bilemiyorum.
Ha, “ben zorla evlendirildim” diyebilir sonradan
eşlerden biri. Aslında böyle bir şey olmamalıdır. Kaldı
ki büyük bir çoğunluğu böyle olan, görücü usulü evliliklerin çoğunlukta olduğu Anadolu’daki evlilik müesseseleri genellikle devam etmektedir. Esasen böyle
bir şey yoktur. Ailenin her ferdinin değişik kıstaslarla
görüşleri vardır, onlar alınmalıdır.
Asrı Saadetteki şu misal ne güzeldir; Nesâî’nin
Aişe Validemizden naklettiği Hadisdeki hadisede;”
bir gün Peygamberimizin huzuruna bir kız geliyor;’Ya
Rasulallah babam beni istemediğim halde amcamın
oğluyla evlendirmek istiyor.’ diyor. Allah Resulü derhal babasını çağırıyor;’kızını istemediği halde bir başkası ile evlenmeye zorlayamazsın!’ diyor. Adam,’nasıl
emrederseniz ya Resulallah!’ diyerek yaptığından
vazgeçiyor. Zaten sahabenin başka türlü düşünmesi
de mümkün değildi. Adam belki de kızını vermekle
yeğenini bir sıkıntıdan ve zor bir durumdan kurtarmak istiyordu a. Ancak Allah Resulü’nün emri her
şeyden üstündü. O Allah resulüne teslimiyet ifade
eden sözlerini bitirince kız ayağa kalktı ve şöyle dedi;’Ya Rasulallah benim esas maksadım babama muhalefet değildi. Ancak İslam’da bunun hükmü nedir?
Baba kızınu birine verme hususunda nereye kadar
selahiyet sahibidir, işte bunu öğrenmek istemiştim
ve buraya da bu niyetle gelmiştim.’ Evet ona da bunu
demek düşerdi.
Her şeyin temelinde olduğu gibi evliliğin de en
önemli unsuru olan sevginin de iman gibi tazelenmeye ihtiyacı vardır yalnız. Onun için tecdidi iman gibi
ara sıra tecdid-i muhabbet te edilmelidir.
O halde buyrun “aşk ile” bir dahi...
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EVİN PENCERESİNDEN CAMİİ AVLUSUNA BAKIŞ
Sadettin TURHAN

Bir sabah uyandım evimin penceresini açarak karşıdaki camiinin avlusuna baktım. O sabahın sessizliğinde kalem kâğıdı elime alarak bismillah dedim.
Merhaba değerli dostum!
Satırlarıma başlamadan, selamların en güzeliyle
selamlarım.
Hani son mektubunda “Bu satırları sana seher
vakti yazıyorum,” demiştin ve güzel cümleler kurup
derdimi paylaşmış ve tavsiyelerde bulunmuştun.
Ben de “seher vakti” denen vakti merak ettim.
Sabah erkenden kalkıp odamın camını açarak dışarının sessizliğini ve yalnızlığını seyretmeye başladım.
Ne kadar huzur doluydu! Serin bir rüzgâr esiyordu.
Başımı sağa sola çevirip sessizliği dinliyordum. Birden
uzaklarda bir camiden bir ezan sesi işitmeye başladım. İçimi bir ürperti aldı, camı kapatmak istedim.
Tam bu sırada daha yakın bir camiden ses gelmeye
başladı. Sonra bir başkası, bir başkası… Sessizlik içerisinde boşluğa bakakalmıştım. Tam o anda bizim
sokağın müezzini “Allah-u ekber!” demeye başladı.
Elim pencerenin kolunda, gözüm boşlukta, dizlerim
titreyerek kaskatı kaldım.
Sanki herkes beni izliyor ve ne yapacağımı merak
ediyorlarmış gibi geldi! Sessizce ve pürdikkat bu daveti dinledim. Sabah sessizliğinde ne de güzel yankılanıyordu! Bitince kendime geldim. Toparlandım.
Evin içinde, camın önünde yalnızdım. Ne yapacağımı
bilemez hâldeyken sokağın ışıkları tek tük yanmaya
başladı.
Karşı apartmanda bir yaşlı amca, elinde havluyla
cama çıktı. Sağa sola baktıktan sonra, evine içine bereketi davet eder gibi camı açık bırakarak tekrar içeri
girdi.
Sonra bir gencin hızlı adımlarla camiye gittiğini
gördüm. Sonra sokağın köşesinden iki adam, sohbet
ederek, camiye doğru yöneldiler. Yüzleri mutlu gözüküyordu. Tam bizim evin önünden geçerken biri beni
fark etti, eliyle selam vererek camiyi gösterdi ve yoluna devam etti. Dondum kaldım! Şimdi ne yapmalıydım?
Yatağa dönüp bunların hepsi bir rüyaymış gibi kaldığım yerden devam mı etmeliydim, yoksa… “Ama
ben namaz kılan birisi değilim. İnanırım, ama ibadet
zor! Namaz! Hem de bu saatte?” Ellerimi saçlarımın
arasında gezdirdim.
Sonra seninle konuşmalarım ve bana verdiğin,
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ama benim kulak asmadığım tavsiyelerin geldi aklıma.
“Madem kalktım, bir kere ben de denemeliyim.”
dedim kendi kendime. Gerçi biliyordum; ama unutmuş olabilirim diye hızlıca kitaplığa koşup, resimli ilmihâli buldum. Abdest ve namaz konusuna şöyle bir
göz gezdirdim.
Camiye doğru ilk adımı attığımda, gönlüme bir huzur doğdu. Ne olduğunu anlayamadım, “Bismillah!”
diyerek avluya vardım.
“Burası bana yabancı!” diye düşünürken, mahalleden birkaç arkadaşı gördüm. Abdest alıyorlardı.
Onlara yanaştım. Selamlaştık Birkaç kelamdan sonra
bütün yalnızlığım gitti.
İçeri girdiğimde ise, sanki güller kokulu bir bahçeye girmiş gibi hoşuma gitti! Önceden gelenler sünnete başlamıştı. Ben de bir köşeye giderek ayakta
dikildim. Bir kendime baktım, bir içinde bulunduğum
ortama, bir diğer secde yapanlara… Ben ne yapıyordum?
Ara sıra geldiğim Cuma namazları kadar kalabalık
değildi, yetişmem gereken bir işim yoktu. Geniş bir
alanda yapayalnızdım.
Sonra elimin tersiyle “Her şeyi geri atıyorum.” diyerek tekbir getirdim. Allah’ım, ne güzel bir duygu!
Gözlerim yaşararak rükû ve secdemi tamamladım.
Sonra hep birlikte farzı kılarak ellerimizi semaya açtık.
Dışarıya çıktığımda gün ağarmıştı. Güneş görevini yerine getirmeye, sıcaklığını vermeye başlamıştı.
Sessizlik ve huzur bir aradaydı. Yavaş adımlarla evin
yolunu tuttum. Sessizce kapıyı açıp yatağıma uzandım, tavanı seyretmeye başladım. Yarım saat içinde
yaşadıklarım ve içimdeki huzur hatırıma geliyor, ezan
sesi kulaklarımda çınlıyor, sessizliğin o esintisi yüzümde dolaşıyordu.
O gün en huzurlu mesaim başlamıştı. Üzerimdeki
rehavet ve ağırlık kalkmış, genç ve dinamik bir adam
olmuştum.
Dostum! Seher vaktini bana hatırlatarak bu sabahı
yaşamama vesile olduğun için, işe gelir gelmez bu satırları sana yazıyorum. Allah razı olsun! Ben huzurun
nerede olduğunu bulmaya başladım. Şimdi sabırsızlıkla, minareden o güzel sesin duyulmasını bekliyorum.
Selam ve dua ile değerli dostum…
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BİZ
Yakup PASLI

Ağyarını mani efradını cami gönüllerdir cem olanlar camilerde... Öyle ki mihraba yönelmiş bir birlik ve
beraberlik içinde; kardeşlik ateşi yanmıştır yüreklerde... Omuz omuza saf tutmuştur yoldaşlık gönüllerde...
Tahiyyatta huşuya varmıştır tevazu ve secdede demini bulmuştur hiçlikler.... Rüku’a varınca titremiştir çaresizlik iç’lerde... Namaz dinin direğidir elbette!..
İşte; ağyarını mani efradını cami’lerdir kardeşlik yeşerten Salat’larında... Hem çözülmez bir dirençtir
böylesi bağ ve uzun soluklu bir yürüyüştür göz kulak olma sahrasında; ömür serüveninde... Bir bedenin
azaları işte...

Görmeyenin gözü, duymayanın kulağı; komşusunun, komşusu açken kendisi tok yatmayan komşusu...
Salat’ın nihayetinde, dua ordusu... Ahâlinin dostu, gecenin sessizliği, “ya hayır konuş yahut sus’un” hayra
namzet sus’u...
İşte; ağyarını mani efradını cami’lerdir onlar... Hayırlar için toplanırlar... Cem olurlar camilerde...
Vahdet’e varmak için kesrette cem olmalı...
Arap olmalı heyhat! Türk ve Acem olmalı!..
Ümmetin camiinde cem olma duasıyla...
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ERMENİ MESELESİ
4.1.Ermeni Meselesini Başımıza Bela Edenler
Her Türk Vatandaşı meşum 93 harbi hikâyesini dinlemiştir.

Erdoğan ASLIYÜCE
e_asliyuce@yahoo.com

Miladi tarihe göre 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı öncesi yapılan cihat çağrısına Nakşibendi tarikatının Mevlânâ Hâlidî Bağdâdî koluna bağlı tanınmış Kürt şeyhi Ubeydullah ise bu çağrıya
uyarak Osmanlı Devletine hizmet sundu…
Osmanlı Devleti savaş öncesinde ABD’den 250.000 piyade tüfeği aldı. Bunların çoğu “Henry
Martini”nin, bir bölümü de “Winchester” marka olan tüfekler dönemine göre modern silahlardı.
“Türk Hükümeti Şeyh Ubeydullah’a güvendi ve bu yepyeni tüfeklerden 20.000 kadarını ona verdi. Şeyh’in (Ubeydullah) askerleri bu tüfeklerle Ruslara karşı “cihad”a gidecek, canla başla savaşacak ve savaş sonunda silahları hükümete geri verecekleri umuluyordu. Bu umutlar büyük ölçüde boşa çıktı. Biraz başarı da gösterdiler. Ama savaşa giderken de dönerken de disiplinli asker
gibi davranmadılar, başıbozuk silahlı çeteler gibi hareket ettiler. Bu silahlı atlılar savaşa giderken
Ermeni köylerini de vurdular; bazıları Ermeni köylerine dalınca Ruslarla savaşmayı hepten unuttular, yağma ve talan yoluna saptılar. Yepyeni “Martini” silahları Ruslardan önce yerli sivil halka
çevrildiler.
Şeyh Ubeydullah’ın yaptığı melânetlerle ilgili, bölgede ki yabancı konsoloslar, misyonerler, gazeteciler ve İran makamları Kürtlerin bu davranışlarını, rapor ettiler.
İşte İngiliz Belgelerinden örnekler:
• 29 Haziran 1877, İran Azerbaycan Vali Yardımcısından İran Dışişleri Bakanlığı’na tel:
“Şeyh Celâlettin ve Şeyh Ubeydullah,
…. Bu Kürtler Beyazıd kasabasını ve civarını yağmalamışlar, ayrıca Kozlugül’ün bazı köylerini de
talan etmişler, birçok köylüyü öldürmüşlerdir.”
• 11 Temmuz 1877: Bitlis’te Amerikan Misyonerinden Erzurum’da İngiliz Konsolosu Zohrab’a:
“Kürtlerin devlete 20.000 (yirmi bin) kişiyle yardım edecekleri bir aldatmaca idi. 800 kişiyle
Van’a yardım edeceği bildiren Şeyh’e (Ubeydullah), vali tüfek vermiş ve onlar da Hıristiyan köylerini talan etmişlerdir.
• Temmuz 1877: Van’daki bir Ermeni’den Bitlis Ermeni Papazına mektup:
“… Van ile Beyazıd arasındaki bütün Hıristiyan köyleri vahşi Kürtler tarafından harabeye çevrilmiştir. Kürtler, insanların varını yoğunu çalmışlar; kiliseleri kirletmişler ve kilise hazinelerini alıp
götürmüşlerdir.
… Türk Ordusu Beyazıd’a gitti ve şehri Ruslardan geri aldı. Kürtler ise çarpışmalar devam ederken
şehri ve civarını talan ettiler…”
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ŞEYH Ubeydullah 1877-1878 savaşı öncesi ve sonrası savaşı bir talan ve yağma vasıtası olarak
kullanan Şeyh Ubeydullah…
1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında olduğu gibi Ermenilerde sütten çıkmış ak kaşık değillerdi.
İşgalci Ruslar da Ermenileri kullanarak asırlardır beraber yaşadığı komşuları Türk-Müslümanları
katlediyorlardı.
Ancak Şeyh Ubeydullah’ın bu sorumsuz davranışları Emperyalistlerin eline koz verilmesine sebep olmuştu.
Şeyh Ubeydullah’ın sebep olduğu yağma, talan ve soygunlar Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması’nın 16. maddesinin yer almasına zemin hazırladı. 3 Mart 1878’de “Ermenistan’da (Doğu
Anadolu) Rus işgalinde bulunan ve Türkiye’ye geri verilecek olan toprakların Rus askerince boşaltılması, oralarda iki devletin (Türkiye ile Rusya) iyi ilişkilerine zararlı karışıklıklara yol açabileceğinden, Babıâli Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde yerel durumun gerektirdiği iyileştirmeleri ve
reformları zaman yitirmeden gerçekleştirmeyi ve Kürtler ile Çerkezlere karşı Ermenilerin güvenliğini sağlamayı üstlenir.”
İşte Şeyh Ubeydullah’ın cihat bahanesiyle katıldığı savaş öncesi yaptıkları zulümler ve ikiyüzlülüğü yüzünden bu antlaşmayla tarihte ilk defa “Kürt” ve “Ermeni” adları ilk kez uluslar arası bir
antlaşmaya sokulmuş oldu. Anadolu’da bir “Ermenistan”dan söz ediliyordu…
1805 yılından itibaren İngiltere’nin, 1807 yılından sonra da Rusya ve Fransa’nın Anadolu’da Ermeni ve Kürt meselesi yaratma gayretlerine Şeyh Ubeydullah’ın payı olmuştur.
“Osmanlı Hükümeti, yepyeni silahlarla donattığı Şeyh Ubeydullah’tan savaşta hizmet beklerken
tam tersine büyük zarar görmüştür.
Kuşaklar boyu sürecek bir Ermeni derdinin devletin başına sarılmasında Şeyh’in (Ubeydullah)
oynadığı rol büyüktü. Bu durum, Osmanlı Devlet adamlarının pek canını sıkmıştı.
Dahası Şeyh Ubeydullah, savaş sonunda iade etmek üzere aldığı 20.000 adet Martini tüfeğini
de hükümete geri vermemiş, bu yepyeni silahların bir kısmını götürüp İran pazarında satmıştı.
• İngiltere’nin Tebriz Konsolosu William Abbott notlarında diyor ki;
“Türk-Rus savaşı (1877-1878) sırasında Osmanlı Hükümeti Kürt aşiretlerine 20.000 tüfek vermiştir. Bu silahlarla Kürtler “cihad’a” gitmişlerdir. Barış ilân edildikten sonra Türk Hükümeti bu
silahları geri istemiştir..
Tahran’daki Türk Elçisi bu silahların İran sınırları içinde Maku’da ve başka yerlerde elden çıkarıldığını (satıldığını) öğrenince, İran makamlarıyla görüşerek silahların geri alınması için Tebriz’deki
Türk Başkonsolosuna talimat vermiştir. Ama bu silahların pek azının ele geçirileceğini sanırım.
“Şeyh Ubeydullah 1877 yılında Ruslara karşı Osmanlı safında savaşa katılınca İran’dan almakta
olduğu para yardımı veya maaşı kesilmişti. Tahran Hükümeti, Ruslarla bozuşmamak için Şeyh’in
maaşını kesmek durumunda kalmıştı. Buna karşılık Osmanlı Hükümeti de Şeyh’e para ödülü vermemiş, bir maaş bağlamamıştı.”
Hatta Şeyh Ubeydullah’a bu yağma ve talanından dolayı madalya bile vermemişti.
Devamı Sonraki Sayıda
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DÜNYA NİMETLERİNİ GERÇEK ANLAMDA SADECE
ŞUURU AÇIK CENNET HALKI DEĞERLENDİREBİLİR

Yazan ve Çizen: İsmihan Meryem POYRAZ

Kendilerini gerçeğe kapatmış olan kör ruhlar, çarpık ve bozuk bir bakış açısıyla kendilerine verilen nimetlerin Allah tarafından bahşedilmiş olduğunu kavrayamazlar. Bu nimetlere sahiplenerek tıpkı Karun gibi onları
zaten hak ettiklerini düşünürler. Karun şöyle demişti: ‘’bu bana bendeki bir bilgi dolayısıyla verilmiştir.’’( Kasas
suresi) kendilerine Allahtan ayrı bir varlık ve benlik verdikleri için, verilen tüm başarılara ve nimetlere de sahiplenirler. Bu durum onlarda hikmetsiz ve sığ bir bakış açısı oluşturur. Ruhlarının çeşitli hikmetlerle bir takım
gerçeklere kapalı olması, kendilerine verdikleri sahte benlik zannı içerisinde hayallerle yaşamalarına ve olaylardaki hakikati görememelerine neden olur.
Doğalarına aykırı bir yol tuttukları için nimetlere bakış açıları da olması gerektiği gibi değildir. Derinlikten
yoksun sığ anlayışlarıyla nimetleri görseler bile onlardan gereği gibi zevk alamazlar. Çünkü nimetleri gerçek
anlamda kavrayıp onları değerlendirecek olanlar sadece samimi gerçek müminlerdir. Allah onlara açık bir şuur
ve anlayış bahşetmiştir. Bu, sadece seçkin cennet halkına verilmiş bir özelliktir. Cennet halkı bu dünyada diğer
tüm özellikleriyle birlikte bu yönleriyle de ehil olanlar tarafından tanınırlar. Onlar Allahın kendilerine verdiği
Furkan nedeniyle olaylardaki ince hikmetleri ve detaylardaki nimetleri kolaylıkla algıladıkları gibi, bu nimetlerdeki muhteşem tecellileri eşsiz bir zevkle seyrederler. Bu ruh hali cennetteki ruh hallerinin bu dünyaya ufak bir
yansımasıdır. Çünkü Cennet halkı sürekli olarak cennet nimetlerinde Allahın tecellilerini görerek derin zevkler
yaşarlar.
tüm varlıktaki tecellinin ve kendi varlıklarının da Allaha ait olduğunun her an farkında olmaları, onlara
tarifsiz zevkler yaşatır. Bu Allahın sadece ruh sahibi ve akılları açık olan cennet halkına henüz bu dünyadayken
verdiği bir nimettir.
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15 TEMMUZ MAHŞERİ
Darbe harekâtı düzenlediniz,
Doyurdu mu sizi dökülen kanlar?
Zaten MÜHÜRLENMİŞ sizin KALBİNİZ
Yarın MAHŞER GÜNÜ verilir KARAR!
ALLAH’tan korksanız yapamazdınız
Başaramadınız, yalnız kaldınız!
Bu MİLLETİ imansız mı sandınız?
Boynunuza geçer ATEŞTEN YULAR!
Ebu Leheb’den mi yoksa CEDDİNİZ?
CEHENNEM yurduna DOST mu buldunuz?
TEBBET suresine örnek oldunuz,
ALLAH’IN GAZABI sizlere YETER!
DERVİŞ BABA söyler duyan olur mu?
ZALİMin yaptığı YANINA KALIR mı?
Sizlerden VATANA HAYIR gelir mi?
YAPANLAR olacak İBLİS’TEN BETER!
						
						

Alucra’lı Aşık
HASAN PAMUK
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CAMİ VE KİTAP

Cami ve kitaptan yükselir en güzel hitap,
İkisine kulak verenler olmaz hiç bitap.
Cami ve kitaptan alınır hep manevi tat,
ihlasla kazanılır sevgi ve sevap kat kat.
Cami ve kitap, aydınlık iklimin baharı,
muhabbetli olsun insanın leyli neharı.
Cami ve kitap, olmazsa olmaz canımızdır,
onlar bizim tarihi en mühim şanımızdır.
Cami ve kitap, tevhidi şuura erdirir
Kalpte ki iman, cennet bahçesine gidilir.
Cami ve kitap, ruha sulh ve sükunet verir,
Medeniyet ışığıyla yok olur, şer, şerir.
Cami ve kitap, insanı insan eden candır,
Bilginin kaynağı, ilim, irfan, heyecandır.
Alparslan TÜRKMEN
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NAR-I AŞK
Derdi dergahımı bahara döndüren yar
Senden gayrı hakikat ruhuma şair mi var
Bir sesinle titrerken gönül evim kafeste
Adını anıyorum aldığım her nefeste
Gök kubbeden bir nida gibi ruhuma doldun
Seninle var olurum sensizken hepten soldum
Gittiğim her yönde bana açılan yoldun
Senden Başka hakikat vefalı bir yar mı var
Özlemin ateşiyle yandı yanar Revanim
Varmaz yetişmez sana Lal olurken figanim
Gözlerinin uğruna feda olsa da canım
Senden gayrı ruhuma abu hayat mı var
Yollarını gözlerken gözlerim ufka dalar
Hasret ile beklerken yürek Kordur hep yanar
Edep ile saygıyla utanır gözüm gözünden kayar
Senden gayrı dünyada bahar güneşimi var
Bu cihanda sen yoksan yaşamaya değer mi
Sev yada hiç sevme aşk ölçüsü eğer mi
Aşıkın masukuna Vuslatı hep hayalmi
Senden gayrı dünyada Vuslat terimimi var
Adını her anışta yürek durmadan yanar
Divane olmuş gönül seni her yerde arar
Aşkımın kıvılcımı ikimizide yakar
Senden gayrı dünyada aşk ateşi mi var
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KURUMSAL SATIŞIN SIRRI
Cumhur ALTINELLİ

Kurumsal satış,bir şirketin başka bir şirkete
gerçekleştirdiği satışa denir.
Satış ise,bir ürün ya da hizmetin en doğru
zamanda ve en uygun mekanda alıcı ile satıcı
arasında el değiştirmesidir.
*Satışta en özel müşteri tipidir kurumsal
müşteriler ve tabi ki en zor ikna edilen gruptur.
*Zor olan ürün ya da hizmeti satmak değil,uygun satış teknikleri ile ikna edebilmek ve

onlara satış yapabilmektir.
*Bu nedenle iyi bir SATIŞÇI her gün kendini yenileyebilen,her değişen ruhsal duruma göre şekillenebilen
kişilerdir.
*Tabi ki kendimize GÜVEN çok çok önemlidir.
*Kendimize güvenmenin yolu bilgi ve becerilerimizin farkına varmak,
kişisel gelişimimize önem vermek,satış teknikleri konusunda uzmanlaşmak ve başarı elde etmekten
geçer.
*İyi bir iş ilişkisi için,yapabileceklerinizi konuşun yeter.
*Müşterilerinizin ihtiyaçlarını belirleyin ve beklentilerinin üstünde teklif sunun.
*Kendinizi müşterinizin gözü önünde geliştirin. Gelişimleriniz göz önünde olsun ve müşterinize değer
kattığınızı gösterin.
*İhtiyaçları belirlerken programlı çalışın.
*Dinleyin...
*Dinleyin...
*Tekrar dinleyin...
*Satışın en temel kuralıdır dinlemek.
*Dinlemeden satış yapmanız mümkün değildir...
*Unutmayın satışta başarısızlık yoktur.Sadece SONUÇ vardır.
Tabi ki sonuçları da bizim performansımız ve güler yüzlü davranışımız şekillendirecektir.
*Duygusal olmak önemli olur mu?
Evet DUYGUSAL olmalıyız.Hayatın her anında ve özellikle de SATIŞTA.
*Satış konusunda bilgi ve tecrübeye sahip bir satış yetkilisi,
DUYGUSAL ZEKAYA sahip olmadan müşterilerini etkileyemez.
İKNA EDEMEZ...
*Başarmakta bir nevi duygusallıktır.
*Kurumsal satış özveri,özveri ve yine ÖZVERİ gerektirir.
*Belki tekrar tekrar gitmemiz gerekir,
Belki tekrar tekrar aramamız,mail ile iletişim tekrar tekrar gerekebilir.
*Unutmayalım ki,bu Özveriye sahip kişiler başarıyı yakalayabilir.
*Unutmayalım ki,
Müşteri memnuniyeti artık bir SIR değildir...
Başarılar Dilerim.
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İstanbul’un Esma’sı: Câmi
Ali HAKKOYMAZ

Câmi, cuma, cem, içtima, icma, mecmua, cemiyet, cemaat, müçtemi, içtimaiyat... Bunlar birbirine
göz kırpan kelimeler... Doğurgan kelimeler... Az bir
nüansla birbirlerinden ayrılır gibidirler... Topluluk, bir
aradalık, yan yanalık ve hattâ can cana, göz göze, söz
söze, diz dize gibi bedenî ve veya nedenî yakınlıkların
hepsi... Meselâ câmi; toplanılan mekan... Dahası ve
en’i ruh birliğinin, dir(i)liğinin adresi...
Burada sözü İstanbul’a getirmek istiyorum.
Malûm; bakış aydınlığı, karanlıktan kurtuluş, körlükten çıkış her şeye Esma ile bakmakla mümkün...
Hiçbir şeye Esma-ül Hüsna’sız bakamayız. Bakamayız çünkü Esma’sız bakış; bakarkörlüktür. Bu böyledir.
İstanbul müjdeli şehir... Ah, bir görsem diye nicelerinin çığlık attığı, iç geçirdiği devlet bir şehir...
Hem muhteşem hem mütevazı...
Hem kalabalık hem tenha...
Hem uzak; gelenlere hem de çok yakın çok sıcak...
Kah çocuk gibi kah ermiş biri...
Kah taptaze bir zaman kah zaman tünelinde eski
bir rüya...
Atanlardan değil bu şehir; yutanlardan, tutanlardan... Her daim gözlerimize dolan bir saadet...
Zenginin fakirleştiği yani kendini fakir gördüğü;
fakirin, adımını atar atmaz zenginleştiği bir toprak bir
deniz bir tarih bir coğrafya...
Herkesin demir attığında rahatladığı bir liman...
Nice romanların mekânı...
Seyyahların olmazsa olmaz uğrak yeri...
Şairler mi?
Onlara ayrı bir yer açmalı; bu, buralara sığmaz
öyle. “İstanbul Şiirleri” diye şöyle kalın bir kitabı alıp
her gün yedi tepesinden birine kurulsam da okudukça
biraz durulsam biraz daha (biraz) İstanbul olsam!
Âdil bir şehirdevlet İstanbul... Bir yanı Asya bir yanı
Avrupa...
Her iki coğrafyanın gönlünü alır. Dünyanın iki yakasını bir araya getirir.
Kiliseyle câmi çok yerde yan yanadır.
Seveni olduğu kadar; şikayetçisi de vardır.
Herhalde -veya her halde- bu kadar farklı, renkli,
heyecanlı, sakin, sert, yumuşak, divane, aklı başındaları bir arada tutan tek şehir olsa gerek...
Bir ânda birkaç mevsimi beraber yaşayan kaç yer
var öyle?

Öyle yetişmeyen sebze, meyve de yok gibidir.
Suları... Sularının serinliğinden, lezzetinden bahsetmeden olur mu! İstanbul su demek, serinlik demek, şifalı sular demek...
Anadolu’nun İstanbul’a akmasının altında başka
sırlar var. İşsizliğin, parasızlığın, geçimsizliğin çok dışında bir şey bir sır olmalı... Yoksa İstanbul’a bu teveccüh niye?
Bu zengin, açık hava müzesi şehirdevletin ne olduğunu anlamayanlar ne yazık ki çoklukta... Ve gün gün
bu câmi kimliğini kazımakta... İstanbul’u törpülemek;
insanlığın kendini törpülemesidir.
Bu emanet tarihi, tabiatı, bu alımlı çalımlı İstanbul’u; tabiatı İstanbul’a uymayanlar, kendi zihinlerindeki alımsız çalımsız fotoğraflara, projelere kurban
vermektedir. İstanbul kendini tanıyan, seven birilerine
nicedir hasret...
Bunca zenginliği câmi bu Asitan’ı tanımak herkesin
harcı değildi elbet. Bu kültür diyarına idareci olacaksan; baştan sona İstanbul olman gerekiyor. İstanbu’un
dilini bilmen gerekiyor. Yoksa hem sen ağlarsın hem
Dersaadet’in huzuru kaçar.
Martı sesi...
Vapur sesi...
Ezan sesi...
Kız Kulesi...
Galata Kulesi...
Kubbeler, minareler, nasıl da İstanbul’un fotoğrafını tamamlıyor!
Eyüp Sultan... Ey kutlu ev sahibi... Hoş gelmişsin,
sefalar getirmişsin... Sen gelmeseydin eksik kalırdı İstanbul’un bir köşesi. İyi ki aramızdasın... Koca bir semt
senin adınla anılırken; İstanbul seninle şerefyab oldu.
Ekmekte Rezzak ismi, çiçekte Müzeyyin ismi, zelzelede Celal ismi öne çıkar ya... İstanbul dendi mi işte,
Câmi ismi öne çıkıyor. Neleri içinde barındırıyor. Bütün dünyayı kucakladığının işaretlerini, beşaretlerini
mimarisinden şiirlerine kadar görünce İstanbul’la tanışıyor olmanın sevinci gözlerimize oturuyor.
Bu yüzden, işte bu çok renkliliğinden çok sesliliğinden mütevellit İstanbul dünyaya sulh ve sükûnet Dersaadet’ten dağılacak olsa gerek...
Câmi isminin tezahürü ile dopdolu bu şehre eziyet
edenlerin ne yaptıklarını bir daha bir daha çok daha
düşünmeleri gerekiyor.
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Mahmut Sami Ramazanoğlu (1892-1984)
Nuri KAHRAMAN

1892 yılında Adana’da doğdu.
Babası tarihte ‘Ramazanoğulları’ diye bilinen aileden Mücteba
Bey, annesi ise Ümmügülsüm
Hanım’dır. Sami Efendi’nin büyük
ceddi Abdülhâdi Bey’in tesbit
ettiği aile şeceresine göre, Ramazanoğulları’nın aslen Türklerin
Oğuz boyunun Üçoklar kabilesinden olduğu ve Hz. Hâlid b. Velid
(r.a.) nesliyle münasebeti olduğu
anlaşılmaktadır.
İlk, orta ve lise tahsilini Adana’da tamamladı. Yüksek tahsil
için İstanbul’a geldi. Darü’l-fünun
Mektebi’ne girdi. Hukuk Fakültesi’ni birincilikle bitirdi.
Askerlik hizmetini yedek subay olarak yine İstanbul’da yaptı.
Zahir ilimlerini devrin ulema ve
müderrislerinden tamamladı.
Tasavvuf yoluna yöneldi. Devrin meşhur Nakşi tekkesi Gümüşhaneli Dergahı’nda hir müddet
erbain ve riyazatla meşgul oldu.
Sonra arkadaşı eski Beşiktaş
Müftüsü Fuad Efendi’nin babası
Rüşdü Efendi’nin delaletiyle Kelami Dergahı şeyhi ve Meclis-i
meşâyih reisi Erbilli Esad Efendi’ye intisab etti. Bir müddet
mürşidinin yanında kaldı. Bilahare memleketi Adana’ya irşada
vazifeli olarak gönderildi.
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Memleketi Adana’da Cami-i
Kebir’de vaaz ve hususî sohbetleriyle irşâd hizmetini yürüttü.
Geçimini temin için bir kereste
ticarethanesinin muhasebesini
tutuyordu.
Yazları, Adana’nın Namrun
ve Kızıldağ Yaylası ile Kayseri’nin
Talas’ında geçirirdi. Hac yolunun
açıldığı 1946 yılında ilk defa hacca gitti. 1951 yılında İstanbul’a
geldi. İki yıl kadar İstanbul’da
kaldı. 1953 yılında hac hac dönüşü arkadaşı Konyalı Saraç
Mehmed Efendi’yle Şam’a geldi
ve oraya yerleşti. Bilahare ailesi,
damadı ile birlikte yanına gitti.
Ancak bu Şam hicreti dokuz ay
kadar sürdü. Tekrar İstanbul’a
geldi. İstanbul’a bu gelişlerinde
önce Bayezid-Laleli’ye, sonra da
Erenköyü’ne yerleşti. İstanbul’da
bulunduğu yıllarda Erenköy Zihnipaşa Camii’ndeki vaazları ve
hususi sohbetleriyle irşad hizmetini yürüttü.
Diğer yandan da Tahtakale’de
bir ticarethanenin muhasebesini
tutarak geçimini temin etmekteydi.
Onun bu vaaz, irşad ve sohbetlerinden cemiyetin her sınıfından; fakir-zengin, esnaf-işçi,
memur-tüccar ve fabrikatör binlerce insan istifade ederek feyz
aldı.
1979 yılında gönlündeki muhabbet-i Resulullah ateşi, onu,
Medine’ye hicrete mecbur etti.
Çünkü onun son arzusu Peygamber şehrinde Hakk’a varmaktı.
Vefatı 12 Şubat 1984 pazar günü
vaki oldu. Cennetul-Baki Mezarlığı’na defnedildi.
ESERLERİ:

1. Hazreti İbrahim (AS)
2. Hazreti Yusuf (AS)
3. Yunus ve Hud Sureleri Tefsiri
4. Bedir Gazvesi ve Enfal S.
5. Uhud Gazvesi
6. Tebük Gazvesi
7. Hazreti Ebu Bekir (RA)
8. Hazreti Ömer (RA)
9. Hazreti Osman (RA)
10. Hazreti Ali (RA)
11. Hazreti Halid İbni Velid (RA)
12. Ashab-ı Kiram (RA) (1-2)
13. Musâhabe ( 1-6)
14. Mükerrem İnsan
15. Fatiha Suresi Tefsiri
16. Bakara Suresi Tefsiri
17. Dualar ve Zikirler.

Sâmi Efendi Hazretleri’nin
dünyaya gelişiyle ilgili şöyle bir
menkıbe nakledilir:
Bir gün Hızır -aleyhisselâm-,
evlerinin kapısına gelerek, hizmetçi kadın vâsıtasıyla muhtereme vâlideyi (Sâmi Efendi’nin
annesini) kapıya çağırır. Her ne
kadar vâlide hanım;
“–Kızım, ne isterse ver!” tembihinde bulunsa da ziyaretçi;
“–Hayır muhakkak kendisi
ile görüşmem lâzım!” diye ısrar
edince, mecbûren kapının arkasına gizlenerek:
“–Buyurun!” der. Hızır -aleyhisselâm-:
“–Kızım, hâmile olduğunu biliyor musun? Senin vâsıtanla büyük bir insan dünyaya gelecek ve
sol eğe kemiği üzerinde büyükçe
bir ben bulunacak, uzun müddet İslâm’a hizmet edecek. Bu
müddet zarfında haram ve helâle dikkatli ol ve ismini de «Mahmud Sâmi» koy!” müjdesini verir
ve teberrüken bir gömlek ister.
Gömlek getirilinceye kadar ortadan kaybolur.
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303. Mektup
MEVZUU: Ezan kelimelerinin manaları..
NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hacı Yusuf Keşmirî’ye yazmıştır.
Allah’a lıamd olsun; onun Resulüne dahi salâtlar..
Bilinmesi yerinde olur..
Ezan kelimeleri, yedidir. Şöyle ki:
— ALLAH-Ü EKBER ALLAH-Ü EKBER.
(Allah en büyüktür; Allah en büyüktür..)
Yani: Allah-ü Taâlâ, ibadet edenin ibadetine ihtiyacı olmaktan yana
çok çok yüksektir., büyüktür.
Üstte anlatılan mühim mananın tekidi dolayısı ile, bu kelime dört
kert tekrar edilmiştir.
— EŞHEDÜ EN LÂ İLAHE İLLALLAH..
(Allah’tan başka ilâh olmadığına şehadet ederim.)
Demek olur ki: İbadet edilmesine karşı istiğnası olduğu halde: ibadet edilmeye müstahak olarak ancak o Sübhan Allah olduğuna şehadet
ederim.
— EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULÜLLAH..
(Şehadet ederim ki, Muhammed Allah’ın Resulüdür..)
Bunun daha açık manası şudur: Muhammed, Allah’ın Resulü olduğuna; ibadet yolunu, Yüce Hak namına tebliğ ettiğine şehadet ederim.
Bu durumda, Sübhan Hakka lâyık olan ibadet, ancak onun tebliği ve
elçiliği cihetinden alınan şekildir. Ona ve âline salât ve tahiyyet olsun.
— HAYYE ALESSALÂTİ HAYYE ALEL-FELÂHİ..
(Namaza gelin, felaha gelin..)
Bu cümlede iki kelime vardır. Her ikisi de, namaz kılan kimseden,
felaha çıkaran namazın edasını taleb içindir.
— ALLAH-Ü EKBER.. (Allah en büyüktür..)
Bilhassa, kullarından birinin yaptığı ibadet, tam manası ile onun mukaddes zatına lâyık ola..
Yerinde bir şey olur ki: Namaz vakitlerini bildirmek için konulan bu
şanı üstün cümlelere bakılarak; namazın büyük şanı idrâk edile..
Bir mısra:
Bellidir baharından, bolluğu senenin..
Allahım, bizi namaz kılıp felah bulanlardan eyle.. Seyyid’ül-mürselin
hürmetine.. Ona ve diğerlerine salâtların en tamamı, tahiyyatın ekmeli..
İmam RABBANİ
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HAYATTA ÖLÇÜ
Hamza ALGÜL

İbrahim as. Babasına dünyadayken şöyle dedi:
“Siz putları ilah mı ediniyorsunuz? Ben, seni ve
kavmini apaçık bir delalette buluyorum.”
İbrahim a.s mın babasının ismi Azer’dir. Bazıları
Tarih demişler. Bunların arasında İbni Abbas r.a da
vardır. Tarih asıl ismi Azer ise lakabıdır. Esasen Azer
onların ibadet etmiş oldukları putun adıydı, ama en
çok Azer diye kitaplarda zikr olunur.
“İşte böylece İbrahim as. Yakinen inansın diye
yerlerin ve göklerin delilerini gösterdik.”
Delilleri gördü. Allah kendisine İnsanların yapmış oldukları putlara ibadetin çirkinliğini gösterdi.
Allah kullarından dilediğine hakkı gösterir.
Bundan sonra:
Gece gündüzü örttüğü yıldızlar göründüğü zaman İbrahim as:
“Bu benim rabbimdir” dedi.
Yıldızlar battığı zaman:
“Ben batanları sevmem” dedi.
İbrahim as. Ayı doğarken gördü:
“işte bu benim rabbimdir”
Ay battığı zaman İbrahim as:
“Eğer Allah beni hidayete ulaştırmazsa ben elbette dalalette olan topluluktan olurum ”dedi.
İbrahim as: güneşi doğarken gördü:
“Bu benim rabbim, bu en büyükleridir.”
Güneş battığı zaman:
“Ey kavmim ben Allah’a şirk koştuğunuz şeylerden, yüzümü hakkı batıldan ayıran Hanif dinine çevirdim ben müşriklerden değilim.” Dedi.
İbrahim as:’ mı kavmi yalanladı.
İbrahim as:
“Siz beni Allahü Teâlâ’nın hidayet ettiği yolumu
yalanlıyorsunuz? Ben Allah’a şirk koştuğunuz şeylerden korkmuyorum. Ancak Allahü Teâlâ hz.lerinin
dilemesiyle zarar vücuda gelir. Allahü Teâlâ hz.leri
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ilmiyle her şeyi kuşatmıştır düşünmeyecek misiniz?
Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkayım?
Sizler Allahü Teâlâ’dan ortak koştuğunuz şeyler
hususunda korkmuyorsunuz. Size bir apaçık bir hidayet saltanat gelmediği halde zannınızca ibadet
ediyorsunuz. Eğer düşünürseniz hangi topluluk emniyete daha hak sahibidir elbette ki iman edenler,
imanlarına zulmü karşılattırmayanlar. İşte onlar emniyettedir, onlar hidayete erenlerdir.”(Enam 75/81)
Burada saltanattan kasıt; Kendisine verilmiş olan
kitap, sahife, peygamberlik. Allah tarafından bir ilim
demek. Sizin bir bilginiz olmadığı halde sizler kendinize bir zararın isabet etmesinden korkmuyorsunuz, ben hak üzere olduğum için mi korkacağım?
Şimdi insanlar bir iş hususunda hemen topluma
bakıyor, ölçü toplum. Peki, ölçü ne olmalı? Hangi
şahsiyet örnek alınmalı? Başına ya da sonuna Prof.
Dr. vb. mi yoksa Muhammed as. mı? Eğer Allah Rasulü ile çelişiyorsa bütün hepsi terk edilir:
“Ey Muhammed eğer sen insanların çoğuna tabi
olursan seni yolundan saptırırlar. Onların çoğu(Allah’ın kitabını bırakıp) zanlarına tabi oluyorlar. Bu
bozuk görüşlerini de hırslı hırslı savunuyorlar.”(Enam 116)
İnsan imanına nasıl zulmü karıştırır?
Yaptığı işte eğer Allahtan başka mahlûkun hoşnutluğunu kazanma çabasında olursa o zaman bu
kişi imanına zulmü karıştırmış demektir. Bu hak
olan bir amelde böyledir. Misal verecek olursak
bir adam namaz kılıyor, Namaz nedir? Farzdır. Ama
adamın bunda ki maksadı bana dürüst desinler, o
zaman bu hak olan ameli boşa çıkar. Allahü Teâlâ
kıyamet günü diyecek ki; “Kim için yaptıysan git ona
versin karşılığını.”
Sakınalım bu hale düşmekten…
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KALE/M GİBİ MİNARELER
Namık Kemal HÜRDOĞMUŞ

“Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne namahrem eli;
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.”
Cami, ne kadar kutsal bir anlam taşıyorsa da, bir
o kadar ulusal birlik ve beraberliğimizi gösteren bir
özelliğe sahiptir. Öyle ki; eskiden camiiler susturulurken,15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde salaların okunduğu camilerde halkın demokrasiye sahip çıkmasına aracı olmuştur.
Türkler; tarihinde fethettikleri her beldede, ne
kadar hoşgörü ve adaletiyle başkalarının mabetlerine ve/ya ibadetlerine karışmasa da, inşa ettikleri
camii ve minareleriyle gökyüzünü süsleyerek Müslüman olduklarını simgelemiş ve belgelemişlerdir.
Malum; Macaristan devletinin İngilizcesi Hungary, aralarında Türk boylarının da olduğu Hunlardan, yani On-ogur’dan, yani On Kabile veya On
Boy’dan gelmektedir ve Hunlar, 441’de Attila önderliğinde Batı Roma İmparatorluğu’nu istila etmiş
ve Hun İmparatorluğu’nu kurmuştur. Bugün; hiç

kimse, Türkleri, Hristiyan Macarlarla özdeşleştirmemektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Müslüman olduktan sonra adı el-Hajj Malik el-Shabazz
olan Malcolm X ismiyle evrensel çapta tanınan ve
siyahi Müslümanların özgürlük çabalarına simge
topluluğu olan The Nation of Islam’ın (İslam Milleti) bayrağı, Türk bayrağı gibidir. Birçok yabancı veya
Batılı filmde görünen Müslümanların bayraklarına
dikkat ederseniz; çoğunlukla, bugünkü Türk bayrağının aynısıdır.
Evet; adeta Türk demek, Müslüman demektir. Müslüman demek de, mabedi, yani camii, o
camilerde günde beş vakit okunan ezanı ve salası
demektir. Dolayısıyla; başlıkta da belirttiğimiz gibi,
Türk milleti için caminin, kutsal olduğu kadar ulusal bir anlamı, birlik ve beraberliğinin göstergesi
olmuştur. Nasıl ki; Furkan Suresi 77. ayette, Allah
Teala: “(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa,
Rabbim size ne diye değer versin!” buyurmuştur.
Ben de aynı şekilde soruyorum ki; “Camilerimize
namahrem (yabancı) eli değer, ezanlar susturulursa, Türk milleti olduğumuzu nasıl iddia edebiliriz?”
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BİR ŞİİR BİR ŞAİR
Recep KARA

CAHİT SITKI TARANCI
‘’Yaş otuz beş yolun yarısı eder’’(1)
Mısralarıyla tanıdık onu. Biz Cahit Sıtkı diye aldık
kitaplarını elimize ama aslında Hüseyin Cahit’ti adı.
4 Ekim 1910 ‘de Diyarbakır’da dünyaya geldi. Cumhuriyet dönemi Edebiyatına şiirleriyle adını altın
harflerle yazdırdı. Çiftçi olan babası ‘’çiftçi’’ anlamına gelen ‘’Tarancı’’ soyadını aldı. Fransızcayı çok iyi
öğrendi. Baudelaire, Rimbaud, Mallarme’yi özümsedi. Şiirlerle yol arkadaşlığı lise yıllarında başladı.
İlk şiirleri Galatasaray Lisesi’nin “Akademi” isimli
dergisinde ve Servet-i Fünun dergisinde yayımlandı. Ömür boyu dost kalacağı Ziya Osman Saba ile
1928-1929 yılında tanıştı. Şiirlerinde yaşamanın güzelliklerinden dem vurdu, aşkın sokaklarında gezindi; vakitlerden nisan akşamını sevdi, rüzgârların ferahlığını hissetti, denizlerin mavisini seyretti. Göğü
mavi, dalları yeşil, tarlası sarı olan; kuşlara çiçeklere
diyar olan bir memleket istedi, başta dert gönülde
hasret olmayan kardeş kavgasına nihayet olan bir
devlet.
Bir korkusu vardı her şiirinde dem vurduğu,
korkmak değildi onunkisi kaçmaktı ama her kaçışın bir yaklaşma olduğunu bilerek kaçma. Beklide
bu sebeple Paydos dedi bütün çılgınlıklara zira sert
konuşmaya başlamıştı aynalar. Bir sevdaya tutuldu;
kendini ateşlerde yanmış gibi hissetti. Yakın arkadaşının kardeşi Mihrimah hanımı sevdi fakat açılamadı. Yıllar sonra Paris’te arkadaşına açtı sırrını ‘Eyvah’
dedi arkadaşı ‘keşke söyleseydin, mutlaka seninle
evlenmesini isterdim.’
İkinci Dünya Savaşında Alman uçakları Paris’i
bombalamaya başlayınca öğrenimini tamamlayamadı; bisiklet ile kaçarak Lyon ve Cenevre yoluyla
Türkiye’ye geri döndü. Askerliğini 1941-1943 yıllarında Ege’de yaptı. Burada
Haydi, Abbas, vakit tamam;
Akşam diyordun işte oldu akşam.
...
Var git,
Böyle ferman etti Cahit,
Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş’tan;
Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan.
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Dedi. Sanat ne içindir kavgasının yaşandığı yıllarda o sanat için sanat ilkesine bağlı kaldı. Şiiri,
kelimelerle güzel şekiller kurma sanatı olarak tanımladı. Vezin ve kafiyeden kopmayan; ölçülü veya
serbest, her türlü şiirin güzel olabileceği inancını
taşıdı. Şiirlerinde sade bir üslupla seslendi. Zaman
zaman bazı imaj ve sembollere başvursa da gerçeğe bağlı olan mecazlarında anlam karışık ve derin
olmadı.
Hayat kısa zaman hızlı geçiyordu. Her şiirinde selam verdiği ölüm 1953 yılında geçirdiği bir krizden
sonra felç ederek yokladı onu. Yatağa bağlı ve yarı
bilinçli durumda yaşayan şair; İstanbul ve Ankara’da
çeşitli hastanelerde tedavi gördükten sonra bir
sene kadar da Diyarbakır’daki baba-evinde bakıldı.
1956 yılında tedavi ettirilmek için devlet tarafından
Avrupa’ya götürüldü; 12 Ekim 1956’da Viyana’da
vefat etti. Cenazesi Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.
DESEM Kİ
Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır,
Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,
Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,
Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
Senden kopardım çiçeklerin en solmazını,
Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,
Sende tattım yemişlerin cümlesini.
Desem ki sen benim için,
Hava kadar lazım,
Ekmek kadar mübarek,
Su gibi aziz bir şeysin;
Nimettensin, nimettensin!
Desem ki...
İnan bana sevgilim inan,
Evimde şenliksin, bahçemde bahar;
Ve soframda en eski şarap.
Ben sende yaşıyorum,
Sen bende hüküm sürmektesin.
Bırak ben söyleyeyim güzelliğini,
Rüzgârlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber.
Günlerden sonra bir gün,
Şayet sesimi fark edemezsen,
Rüzgârların, nehirlerin, kuşların sesinden,
Bil ki ölmüşüm.
Fakat yine üzülme, müsterih ol;
Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini,
Ve neden sonra
Tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede,
Hatırla ki mahşer günüdür
Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.
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İSLAM TİCARET AHLAKI
İsmail ÇAPAK

İslam işadamının birtakım ilke ve ahlaki değerlere bağlı olmasını ister.
İmam Gazali Hazretleri işadamında bulunması gereken ahlaki niteliklerle ilgili olarak şunları
söyler: “Yüce Allah adaleti ve cömertliği emretmiştir. Zira adalet, işadamının sermayesi cömertlik ise onu başarı ve mutluluğa ulaştıran şeydir.
Akıllı bir kişiye dünya mutluluğu için yalnızca sermaye yeterli olmadığı gibi ahiret saadeti içinde
yalnızca adalet ve haksızlıktan kaçınmak yeterli
değildir. Aksine cömertlik de önemli değildir.
Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Allah’ın sana
ihsan ettiği gibi sende insanlara ihsanda bulun.
– El-Kasas Suresi 28/27

görünce “Ey tüccarlar topluluğu” diye seslendi. Bunun üzerine herkes başını kaldırıp ona bakmaya başladılar.

Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği(İhsan’ı) ve
akrabaya yardım etmeyi emreder. – En-Nahl Suresi 28/77

Resulullah: “Tüccarlar kıyamet günü günahkarlar olarak diriltilecekler, Allah’ın yasaklarından kaçınan, iyi davranan ve sadaka verenler
hariç” buyurdu.

Muhakkak ki iyilik eden(Muhsinlere) Allah’ın
rahmeti çok yakındır. El-Araf suresi 7/56
İhsan kavramı ile üzerine vazife olmamasına rağmen kişinin gönlünden gelerek yaptığı ve
faydası kendisine yönelen davranışlar kastedilir.
Vacip kavramı ile ise, kişinin yerine getirmekle
yükümlü olduğu davranışlar kastedilir. Zulümden
kaçınıp adaletli davranmak gibi…
Doğruluk, güvenirlilik ve dürüstlük bir tüccarın sahip olması gereken en önemli özelliklerdendir. Hz. Peygamber’den (s.a.v.) nakledilen bir hadiste şöyle buyurulur: “Doğru ve güvenilir tüccar,
ahirette nebiler, Sıddıklar ve şehitlerle birlikte
olacaktır.” Başka bir hadiste de şöyle denir; Hz
peygamber (s.a.v.) bir gün namaz kılmak üzere
musallaya çıktı. İnsanların alışveriş yaptıklarını

İşadamı ticari işlemlerinde yanıltıcı davranışlardan(ğabn) kaçınmalıdır. Zira bu tür davranışlar
alışverişte taraflardan birinin zararı ile sonuçlanır.
Bu nedenle ğabn bir anlamda hilekarlık olarak
nitelendirilir. Gazali bu konuda şöyle der: tacir
müşterisini normal şartlarda hiç yanıltmamalıdır.
Malın fiyatı ne ise onu talep etmelidir. Fakat Ticarette fiyat farkı yani kâr normal bir şeydir. Zira
alışveriş kâr elde etmek için yapılır. Kârda farklı
fiyat uygulamasıyla gerçekleşir. Ancak satıcı bu
fiyat farkında aşırılığa kaçmamalı, piyasa şartlarına yakın bir fiyat uygulanmalıdır. Müşteri mala
olan aşırı talebi yahut ihtiyacı sebebiyle fazla fiyat verse dahi Muhsin sıfatına nail olmak isteyen
tüccar bunu kabul etmeyip makul olan bedeli talep etmelidir. Aslında hile ve aldatma söz konusu
olmadıkça fazla kâr almak haksızlık sayılmaz.
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DÜNYANIN EN AKILLI ADAMIYLA RÖPORTAJ
ALPARSLAN TÜRKMEN: Dünyanın en akıllı
adamıyla konuşmak gerçekten çok zor. Dünyanın
en akıllı adamını tanıyabilir miyiz lütfen?
ERDAL DEMİRKIRAN: Üstadım aslında geçmişimden bahsetmeyi pek sevmiyorum, fakat bu
geçmişimi sevmediğim anlamına gelmiyor; herhangi bir sıkıntılı durum yok geçmişimde lakin
geleceğe odaklı yaşamak daha isabetli olur kanaatindeyim. Tabii bunu sordunuz bu sorunuzu cevaplamak isterim; 1970 yılında Almanya da dünyaya geldim, ortaokul ve liseden sonra tahsilime
İstanbul’da devam ettim, Marmara Üniversitesi
İşletme mezunuyum. İçine kapanık bir çocuktum,
çıkışa ihtiyacım vardı, düşünüyordum kendimden
başka insanlara bakıyordum, başarılı çalışkan insanlar vardı çevremde ama ben geleceğe baktım
ve geleceğe baktığımda Erdal Demirkıran’ın çok
daha başarılı ve akıllı olduğunu gördüm. Daha ilk
gençlik yıllarımda hayatımı gelecek odaklı kurmayı planladım. Şu an zamanı durdurabilsek benden
çok daha akıllı ve önde insanlar bulunabilir ya da
sizden ama geleceği kimse durduramaz. Dolayısıyla Erdal Demirkıran dünyanın en akıllı insanıyım
demekle 2030’daki yaşantısını görerek ve kurgulayarak yaşamaya başladı. Çok net anlattım değil
mi? O zaman da ne oldu ben 2030 yılına ait bir Erdal Demirkıran oluşturmaya çalıştım. Bu minvalde
17 kitap yazdım ve bu 17 kitabın tamamında bu
bahsettiğim şeyleri izah etmeye çalıştım.
ALPARSLAN TÜRKMEN: Peki efendim 17 kitap
yazan bir muharrir olarak Türkiye’den Dünya’ya;
Dünya’dan da Türkiye’ye baktığımızda: Ülkemizin
yakın gelecekteki dünyadaki konumuyla alakalı
fikirlerinizi bizimle paylaşır mısınız?
ERDAL DEMİRKIRAN: Bununla alakalı konuşmayı aslında sevmiyorum, sizde diyeceksiniz ki
sende hiçbir konu hakkında konuşmayı sevmiyorsun! Şu kadarını söyleyebilirim ki gelecek adına
ümitliyim; ama şöyle bir baktığım zamanda bir
tembellik olduğunu görmekteyim ve saygının hakim olmadığı bir toplumda yaşadığımız kanaatindeyim. Kimse kusura bakmasın biz dâhi bir milletiz
gerçekten inanılmaz bir beyin taşıyoruz, darbe esnasında olan birlikteliği gördük yani bu enteresan
birşey, çok kısa sürede organize olabiliyoruz ama
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saygısız bir toplumuz. Trafiğe çıktığınızda şöyle
etrafa bakınca bizi çözebilirsiniz yani. Herkes birbirine küfür ediyor, gazetelerin 3. sayfasında hep
aynı haberleri görüyorum bu Finlandiya da neden
yok? Buna iyimser bakamam ki! 100 sene sonra
biz düzeleceğiz, iyi tamam da abi ben 100 sene
sonra yokum ki, banane 100 sene sonra düzelmiş
olmanızdan! Ben bugünü yaşarken huzur bulamıyorsam 100 sene sonraki huzur beni ilgilendirir
elbette torunlarım var, az önce söyledim ben gelecek odaklı yaşıyorum ama gelecek odaklı yaşamak
demekte bugünü kendine zindan etmek demek
değildir. Ayrıca bu 100 değil 400 yıl sürer ben size
söyleyeyim Türkiye’nin düzelmesi. Abi neresini düzelteceksin? Örnek vereyim: Kardeşim bak küfür
etmeden konuş burada hanımefendiler var burada
senin büyüklerin var diye uyardığınız da; siz toplu
taşıma araçlarına bindiğinizde arkadaki çocuk halen küfür ediyor mu? Ediyor peki oradaki büyükler
buna müdahele ettiğinde onlara da küfür ediyor
mu? Ediyor. Peki bu tüm toplu taşıma araçlarında
böyle mi? Evet. Taksi çevirdiğinizde uzun mesafemi kısa mesafemi diye soruyor mu? Yakın mesafe
ise seni götürmek istemiyor değil mi! Halen Ambulansa yol vermiyor muyuz? Halen Ambulansın
peşine takılıyor muyuz? Evet... Darbe olduğu gün
7,5 TL’ye ekmek satıldı mı bu ülkede? Yarım litre
su 8 TL’ye satıldı mı? Evet... Bunu başkası anlatsa
inanmazdım ama bu anlattığım örnekler benim
mahallemde oldu. Ertesi günü ATM’lere gidip kuyruklarda para kavgası yaptık mı? Üzgünüm buna
söylediğime ama biz fırsatçı bir milletiz, akıllıyız,
dâhiyiz, bir araya geliriz eyvallah ama bende bu bir
araya gelişleri şov olarak değerlendiriyorum o zaman. Yani biz bunun hangi birini düzelteceğiz ben
onu merak ediyorum! Bu tespitlerim birkaç kişiye
bakarak yaptığım genellemeler değil toplumun kahir ekseriyeti böyle...
ALPARSLAN TÜRKMEN: Peki sorunun bir başka cevabı Edebiyatta mı? Sanatta mı? Okumakta
mı? Müzikte mi? Değer ölçülerimizi mi yitirdik?
Eğer öyleyse ne yapmamız lazım?
ERDAL DEMİRKIRAN: Hocam bir araştırma var
cezaevindeki mahkumlarla alakalı olarak 2003
verilerine göre 67.000 mahkum var sadece 400
tanesi Üniversite mezunu ilginç değil mi. Adi suç
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işleyen Üniversite mezunu pek bulamıyorsunuz.
Tahsil yapan insan bir değerlilik bilinciyle büyüyor;
ben Makine mühendisiyim ben bunu yapamam
diyor mesela. Bu ilkokul ve ortaokul mezunlarını
aşağılamak için söylediğim bir laf değil bilimsel bir
istatistik. Eğitim çok önemli bir şey. Hayatta iki hassasiyet vardır kibar olmak ve faydalı olmak başka
bir şeye lüzum yok. Bu ikisini çözdük mü her şey
hallolacak ama biz kaba olmayı kabadayı olmayı
gergin ve sinirli olmayı Türkiye’de marifet sayıyoruz. Ulusça bu tip adamları severiz biz. Beyefendi
bakar mısınız diyen birine değil de, Bak lan diye
bağırana bakıyor. Birisi elini masaya vurup yeter
ulan dediğinde herkes oraya bakıyor. “Bir bakar
mısınız?” Dediğinde kimse bakmıyor abi tamam
mı? Yolun karşısına geçmek isteyen bir engelliyi
karşıya geçmesine yardım eden haber olmaz ama
yolun karşısına geçmeyi engellerseniz hemen haber olur bu. Size bir örnek vermek istiyorum Cebrail ve Şeytan Dünyaya inse Cebrail Olimpiyat stadına inse Şeytan da başka bir stada inse ve deseler
ki serbestçe gidip görebilirsiniz deseler tamamına
yakını Şeytanı merak edip görmek ister. Cebrail iyi
biri görmeye lüzum yok Şeytan Allaha kafa tutmuş
bakalım nasıl bir şey deyip merak ile onu görmeye
giderler. İçimizde bir taraf kötüye meylediyor, Cinayet romanları Türkiye’de en çok satılan kitaplar.
Kötülüğü engellemek istiyorsanız insanların ellerindeki o malzemeyi toplamanız gerekiyor öncelikle. Her gün binlerce insan tabanca ile vurularak
öldürülüyor. Gazete üçüncü sayfayı açıyorsunuz
baba cinnet geçirip tüm ailesini katletti yazıyor,
maganda kurşunu diye bir şey var eğer adam maganda ise bu adamda neden tabanca olur? Bireysel silahlanma ne demektir bunu bir türlü anlamıyorum. Ve Türkiye’de bireysel silahlanma yaşı 18
biliyor musunuz? Amerika’da 15 yaşında Jack Andraka isimli çocuk kansere ilaç bulmaya çalışıyor bizim gençlerimiz ise sevgilisi terk etti diye kızı veya
kendini kesebiliyor. Çocuğun eline silah verdikten
sonra sonucu konuşmamak lazım artık mantıklı
olmamız lazım. Bizim toplumca kibarlığı ve faydalı
olmayı önemsememiz gerekiyor. Kanunların yaptırım gücünün çok ağır olması gerekir. Almanya’da
hapse düştüğünüz zaman yandınız geçmiş olsun
bunun yakın örneklerini tanıyorum. Burada ise hapishaneleri nasıl iyileştirebiliriz derdindeler. Liselerin yanına bir cezaevi yapıp öğrenciyi 1 gün orada
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tutmalıyız ki suç işlemenin ne demek olduğunu ve
sonucuna katlanması gerektiğini anlaması lazım.
Seneler evvel hapishane gezmiştim kapıyı kapattıklarında bu bile beni ürkütmüştü ayrıca hapishanelerde eğitim seminerleri de veriyorum. Zannediyorlar ki oraya girince Tatar Ramazan olacak. Allah
kimseyi esir etmesin.
ALPARSLAN TÜRKMEN: Çok önemsediğim hususlardan biriside Ahlak; Şöyle bir söz duymuştum: ‘’Bir adam niyeti kadar adamdır, bir adam
ahlakı kadar adamdır’’ Niyet ve Ahlak sizde ne
anlam ifade ediyor?
ERDAL DEMİRKIRAN: Üstadım zaten hepsi bu.
Şu ana kadar anlattığımız buydu siz özetlediniz.
Niyetin iyi olur ve Ahlakından da taviz vermezsen
zaten bu iş tamamdır. Bu ahlak bana göre ailede
değil abi yasa ile tanzim edilebiliyor. Evet ailenin
fonksiyonu inkar edilemez ama bakıyorsunuz birçok insan anasız babasız olmasına rağmen ahlaklı olabilmiş. Evet aile çok önemli ama bana göre
kanunlar her şeydir, yasalarda boşluk olmamalıdır.
Toplumsal statü ahlakı belirleyici niteliktedir çünkü Üniversite tahsili yapan kişi kendini bir mesleki vasıf ile tanımlıyor. Lise mezunu ise vasıfsız ve
mesleksiz oluyor. Ben dünyanın en akıllı insanıyım
diyorum artık siz benim sokakta birini dövdüğümü
göremezsiniz. Çünkü bana sorarsınız “Hani sen
akıllı adamdın? neden kavga ediyorsun?” Dersiniz diye ben kavga etmem. İnsana değer vermek
önemlidir insan bu değeri nerede alıyor Üniversitede. Siz bir İmamsınız dışarıda kavga etseniz size
Hocam ne yapıyorsun demezler mi? Toplumsal
statü ahlakınızı değiştirip dönüştürebiliyor.
ALPARSLAN TÜRKMEN: Son iki soru: Dünyanın
en akıllı adamıyım sözüyle 17 eser ortaya koydunuz; Eleştiriden hoşlanır mısınız? Bu aşamada
eleştirel bir sual yönetsek memnun olur musunuz
tam sırası gelmişken Okurlarınızla alakalı olarak
aranızda geçenleri sormak istiyoruz; eleştirirler
sizi geliştiriyor mu yoksa canınızı sıkıp şevkinizi
mi kırıyor? Erdal Demirkıran kendini övüyor dediklerinde tavrınız ne olur?
ERDAL DEMİRKIRAN: Şirketimizin bünyesinde
Muhalefet departmanı diye bir departman kur-

29

sirdergisi.com

Kasım 2016

dum 101. departman. Muhalefet departmanı diye
bir bölüm kuran dünyadaki ilk adamım. Yani beni
eleştirsinler diye insanlara para ödüyorum. Biraz
evvel buyurduğunuz gibi bunun ahlak ve niyetine bakmalıyız. Erdal Demirkıran 2030’da savaşları
durdurabileceğini söylüyorsun ama bu imkansız!
diye tepki veren adamın zaten niyeti ortadadır onu
ciddiye almam beklenemez. Adam karşınıza geliyor diyor ki o yaptığınız yanlış peki doğrusu nedir
bilmem; bilmem ama yanlış peki bir fikir ver! Yok.
Ben böyle bir adamı ciddiye alamam maalesef. Her
sese kulak verirsek bu insanlar yapabileceklerimize de engel olur. Adam geliyor Aptallar sadece 8
saat uyur kitabını okudum ama az uyumayı beceremedim diyor: demek ki bu kitap etkisiz. Ben
de haddimi aşarak şunu soruyorum. Allah kitap
göndermiş namaz kılın diye emir vermiş ama kaç
kişi namaz kılıyor? Burada suç Kur’an-ı Kerimde mi
yoksa onu uygulayamayanda mı? Sen Allah’ın kitabına dahi uymuyorsun. Benim yazmış olduğum
kitaplar bilimsel kurumlar tarafından takdir görmüştür birçok insanın hayatına olumlu dokunuşlar yapmıştır. Adam geliyor diyor ki ben kitaplarını
okudum ama beğenmedim! bu iddialı bir söz iyi de
kardeşim kapağını da mı beğenmedin? Önsözünüde mi beğenmedin? Hiçbir yerini beğenmedim
diyor bunu diyen adamda iyi bir niyet yok.

leyebileceğim ve dünya barışını sağlayabileceğim
tesirler sağla, demiştim bu benim duamdır ama
bu minvalde çalışıyorum ve her geçen gün çok iyi
sonuçlar alabildiğimi görüyorum. Geçen sene 144
saat uçak seyahatim var araçla gittiklerim hariç
yani hareket halindeyim sürekli. Allah bunu bana
verdiği beyinle sağlıyor. Şükür etmek bana göre
duadan daha büyük bir bilinçtir; Allah’ım bana bu
beyni verdin teşekkür ederim. Dua önemlidir ama
şükür daha önemlidir çünkü dua da bir menfaat
sözkonusudur ama şükürde öyle değil var olan bir
şeye teşekkürdür bu var olan nimetlerin farkına
varabilmektir. Size bir şey anlatmak istiyorum bir
arkadaşımız var buna 21 yaşındayken ALS tanısı
kondu ve bu adamın 600 den fazla kasından sadece sağ yanağındaki kası çalışıyor ve bu yanaktaki
kas sayesinde dakikada 1 kelime konuşabiliyor
bu hasta, ve bu hasta şu an yaşayan dünyanın en
büyük Fizikçisi Stephen Hawking’tir. Bu 600 kasını
oynatan sağlıklı biriyle kıyas ettiğimizde Stephen
Hawking mi yoksa her şeyi yerinde olmasına rağmen mızmızlık yapan bir müslüman mı ateisttir?
bunu tartışmak lazım. Ve bu dahi bilim adamının
tek derdi ne biliyor musunuz keşke bir kasımı daha
oynatabilseydim de dakikada iki kelime kurabilseydim. Ben dakikada 120 kelime konuşuyorum adam
dakikada 2 kelimeye razı.

ALPARSLAN TÜRKMEN: Son sual, Yaşayan
meşhurların ağzından kabul olmuş dua hatıralarını derliyoruz; Paylaşmak istediğiniz bir dua
hatıranızı paylaşır ve sizce dua nedir sorumuzu
yanıtlarsanız çok sevineceğiz.

ALPARSLAN TÜRKMEN: Teşekkür ederim. Sır
dergimizin okuyucuları sizi okuyacaklar bu yeni
bir dergi, dergimizin okuyucularına son olarak ne
demek istersiniz?

ERDAL DEMİRKIRAN: Efendim bana göre dua
eyleme geçip niyete göre haraletin oluşturduğu
sonuçtur. Yani ben ellerimi açıp Allah’ım bunu ver
diye dua ettiğim zaman Allah onu bana vermiyor.
Harekete geçmiş olmamın neticesinde ben o sonucu elde ediyorum. Allah’ın buradaki fonksiyonu
şudur: Bana beyin vermiştir, ben bu beyni niyetime göre kurgularım ve neticeyi ona göre alırım.
Yoksa elimi açtım dua ettim o bana şunu verdi öyle
bir şey yok: yani burada oturup dua ederek hiçbir
şey elde edemeyiz. 15 Mart 2030 benim niyetimdir bunu elde etmek için çalışıyorum yol alıyorum.
Ben hep yıllarca niyetimin üzerine kurarak seminerler vererek hep insanları harekete geçirdim; ve
hep Allah’ım beni insanları olumlu manada etki-
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ERDAL DEMİRKIRAN: Derginize yayın hayatında başarılar diliyorum; sanki 100 yıllık bir
dergiye konuşmuş havasında hissettim kendimi,
Okuyucularımıza şunu söylemek istiyorum Büyük
düşünmekten hiçbir zaman korkmasınlar, hatta
korkmadıklarını ispatlamak için büyükte değil en
büyük düşünsünler, en büyük düşünenler mutlaka
başarılı olacaktır; Var mı lan bana yan bakan diyen
bir mahalle kabadayısının adamlarından ziyade
yanımda Allah var diyen birinin daha korkusuz olması gerektiğini düşünüyorum. Arkamda Allah var
diyen birisinin yürüyüşü bile bir başka olacaktır.
Bir de Peygamberimiz s.a.v den bir Hadis paylaşmak istiyorum: ‘’O en zor zamanlarında en dik bir
yürüyüşle yürürdü’’ diyor. Hiçbir zaman ümitsiz
olmamalıyız...
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ERDAL DEMİRKIRAN’A VEFA DUASI
Allah’ım
Onsekiz Haziran Bindokuzyüz Yetmiş yılında,
Aslen Gümüşhane’li olup, Almanya’da doğan.
Yakınları Köse ilçesi Yuvacık köyünde,
Annesi İsminaz Hanım’ın müşfik kucağında,
Babası Cahit Bey’in bereketli ocağında,
Işıkla, ufukla yetiştirilip, zulmü boğan,
Aklını kullanan, okuyan cehaleti koğan,
Kashna’nın mimarı Erdal Demirkıran kuluna,
Hareketli ve huzurlu bir ömür ver Ya Rabbi!
Allah’ım
Bedriye, Nazmiye ninelerinden dua alan,
Yaşar, Hüsnü dedelerinin gönlünde yer bulan,
Olduğu, göründüğü gibi olup, öyle kalan,
Ggece gündüz “dünya barışı” hayaline dalan,
Tiksindiği iki kötü şey: tembellik ve yalan
Kashna’nın mimarı Erdal Demirkıran kuluna,
Hareketli ve huzurlu bir ömür ver Ya Rabbi!
Allah’ım,
Okumak, yazmak ve konuşmak en mühim hobisi,
“Dünyanın En Akıllı Adamı” yoktur fobisi,
“Kimseyi umursamayın” der, adamın harbisi,
“Elalem ne der? Virüsünden kurtulun” der sesi.
Eserleri; eğitir, motive eder, herkesi
Kashna’nın mimarı Erdal Demirkıran kuluna,
Hareketli ve huzurlu bir ömür ver Ya Rabbi!
Alparslan TÜRKMEN
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Faik DAVUD

GÜL ÜLKÜSÜ
“Gülden terazi yaparlar
Gül ile gülü tartarlar
Gül alırlar gül satarlar
Çarşı pazarı güldür gül.”-NESÎMİ
Gül ülkesinin ideali de kendi cinsinden olur elbet. O ülkeye ismini
önce güller verdi;
“Baharın salavatı güller
Yeryüzüne gelerek sabahları
Yataklara dökülerek
Aşk ezanını okurlar gençlere.”(*)
Bir akşam okunan bu ezan ebedi
diriliş sûru oldu.
Artık bir sır gibi saklanamıyordu
geleceklere.
Mızrak Çuvala sığmıyor, gülün
dikenleri yırtıyordu çevresindeki
çeperleri.
Başını çıkaran gonca uzanıyordu
gönüllere.
Ve çoğalıyordu;
“Zengindir gülleri ile bu ülke her
şeyden önce
Kırk yıl öteye gitseler de
Bu yerliler
Gül açar gül kapanır boyuna gönüllerinde
Yaşlısıyla genciyle
Gül taşırlar dünyanın bütün ülkelerine.”(*)
Gülistan ismi verilir o ülkeye,
yeri gönüllerdir.
Yağmur dayanamamıştır tohumun çağrısına toprağın çatlamasına;
“Toprağın çağırmasına ulaşan
yağmur
Tohumların diriliş çağrısına
Çocuksu çağrıya uyarak inen su
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Çayırların yağmur çizgilerinde
Göğe yükselişleri.”(*)
Meyelan-ı nümuvv bir duadır; neşv ü nema isteği bir çağrı.
Ve toprağın rahmete doyar bağrı. Gelin açık konuşalım, adını koyalım bu alışverişin.
Önce Alperenler gelmişti gül saçmaya, şimdi Erenalpler gidiyor:
“Maveraünnehir’den gelip de durmuş
Huzurunda peygamberlerin. Şimdi geri gidiş...
Nereye gidiş? Şehitler ülkesine elbet
Vahyin kanatlarıyla sedeflenen yer
Gecenin günün ortasında cennetler
Sonsuz balkonlardan gül saçılışı sepet sepet.”(*)
Gül Ülkesi Gülistan’ın gül ülküsüne sahip gönüllülerinin gelişi böyledir;”Gül sağanağı
halinde”...
Biz de tohum sayılırız biz de toprak.
Bizim duamız da dudaklarımızdan şöyle tırmanacak:
“Verim yağmuru insin ülkemize Mekke’ye Medine’ye Şam’a
Kudüs’e Bağdat’a İstanbul’a
Semerkant’a Taşkent’e Diyarbekir’e
Yetiş Peygamber imdadı yetiş
Yetiş Allah’ın izniyle
Yetiştir ellerini
Diriliş bayraklarını taşıyan
Şehit gömleklerini peşin giymiş
Ateşten sudan geçer gibi geçen
Allah önünde her varı yok gören
Dağların üstünde erip
Kentlere şafak gibi ağan
Küçük askerlerini
Gül diksinler diye yeni topraklarına
İnsanın ta gönlüne
Yetiştir erenlerini
Allah’ım
Amin.”(*)
(*)-Sezai Karakoç
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E KONOM İ

“ÇOK İLGİNÇ ZAMANLARDA YAŞAMANI DİLERİM”
Çinliler, birbirlerine beddua ederken; “Çok ilginç
zamanlarda yaşamanı dilerim!” derlermiş. 2012 yılında yine Ekim ayında yazdığım bir yazımda bir sonraki
4 yılı şöyle gözlemlemiştim: Malum; 2008’de ABD’den
başlayan ve temelinde mortgage (konut kredisi) piyasasındaki sorundan kaynaklanan küresel kriz, kısa
sürede Avrupa’ya sıçramıştı. Giderek bazı Avrupa ülkelerini iflasın eşiğine getirmesine rağmen bu kriz, güçlü
kurumsal ve finansal yapısından dolayı o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
ifadesiyle Türkiye’yi teğet geçmişti. Hatta; Türkiye ekonomisi, 2011 yılında yüzde 8.5 büyüdü. G-20 ülkeleri
arasında Çin’den sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi
olan Türkiye, dünyada da 8’inci sıraya yerleşti.
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tanımlı bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranı 2011
yılında % 2,6 olarak 18 AB ülkesinden daha iyi konumda gerçekleşmiş ve % 3 olan Maastricht kriterini
karşılamıştır. 2011 yılında merkezi bütçe açığının GSYH’ya oranı % 1,3 olmuş ve 23 AB ülkesinden daha
iyi gerçekleşmiştir. Yine; Türkiye’nin borç oranı, 2011
yılı itibariyle, Maastricht kriteri olan % 60’ın oldukça
altında, % 39,4 düzeyinde ve 21 AB Ülkesinden daha
düşük gerçekleşmiştir. Türkiye’ye gelen uluslararası
doğrudan yatırım tutarı 1973-2002 yılları arasındaki
30 yıllık dönemde 16 milyar dolar iken, bu rakam 2003
yılından 2012 yılı Temmuz ayına kadar olan yaklaşık 10
yıllık dönemde 118,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sadece 2011 yılında ülkemize gelen yabancı yatırım
tutarı 15,9 milyar dolar olmuştur. Yani Türkiye eskiden
30 yılda topladığı yabancı yatırımı sadece 1 yılda toplar
hale gelmiştir. 2011 yılında mal ihracatı % 18,5 artarak
135 milyar dolara, mal ithalatı ise % 29,8 artarak 241
milyar dolara ulaşmıştır.
Ancak; ister espri olarak kabul edin, ister gerçek
sayın, 2012’ye gelince Çinliler veya yabancılar, herhalde Türkiye’nin bu büyümesinden ya korktu veya
kıskandı ve bütün Türkiye için -başlıkta da yer alanyukarıdaki bedduada bulundu. Çünkü; Türkiye, çok
ilginç zamanlarda yaşamaya başladı ve bir zamanlar
balayı yaşadığı Suriye’yle savaşın eşiğine geldi. 2011
yılı Ocak-Ağustos döneminde 2 milyar 105 milyon
lira fazla verirken, 2012 yılının aynı döneminde 8 milyar 520 milyon lira açık verdi. Açığın finansmanı için;
otomotiv, alkollü içkiler ve akaryakıtta ÖTV artışları
ile tapu harçları, doğalgaz ve elektrik zamları peşpeşe geldi. Ülkemiz, enerji kaynakları tüketiminde % 73
oranında ithal bağımlısıdır. Kullandığımız petrolün %
91’ini, doğal gazın ise % 98’ini ithal etmekteyiz. 2011
yılında toplam ithalatın % 22,4’ü enerji ürünleri ithalatından oluşmuştur. Bu oran 54,1 milyar dolara tekabül
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etmektedir. 2002-2012 yılında TL bazında petrol fiyatlarının artışı % 382,2 olmuştur. 2002 yılında 25 dolar
olan ham petrol varil fiyatları (Londra Brent tipi) 2011
yılında % 31,4 oranında artmış ve 104 dolar ile 2008
yılındaki 97 dolar değerindeki zirveyi geçmiştir. 8 Ekim
2012 tarihi itibariyle ham petrol fiyatı 111,2 dolardır.
Enerjide ithalat bağımlılığının ve maliyetlerin
azaltılabilmesi için alınması gereken önlemler şunlardır: kömür gibi yerli kaynaklara öncelik verilmesi,
geleneksel olduğu kadar geleneksel olmayan kaya
gazı (shale gas) gibi enerji kaynaklarının hem karada,
hem denizde arama faaliyetlerinin arttırılması, güneş,
rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir (renewable) enerji
kaynaklarının enerji arzı içindeki payının arttırılması,
serbest piyasa koşullarında tam işlerliğin sağlanması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması, 2020 yılına kadar öngörülen nükleer
enerji santrallerinin hızla devreye sokulması (Akkuyu,
Sinop ve 3. santral: örneğin; Trakya’da Kırklareli’nin
Demirköy İlçesi’ne bağlı İğneada beldesi) gerekmektedir. Nitekim; Türkiye’nin cari açığı kadar, bütçe açığını
da karşılaması için enerjide bu acil önlemleri alması,
oldukça hayatiyet ve hassasiyet taşımaktadır. Yoksa;
15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminden
sonra, TSK’da F-16’ları uçuracak pilot kalmaması, yani
havacı subayların neredeyse tamamının (2000’e yakın
havacı personelin) darbecilerle işbirliği içinde olduğu
için ordudan atılması nedeniyle, bunların yerine yaklaşık 1000 tane savaş uçağımızı kaldıracak uzman askere
ihtiyaç duyulması dikkate alındığında, Türkiye’yi Suriye
ile savaşa sokmanın, bir Donkişotluk olacağının Hükümet farkında olmalıdır.
Diğer taraftan; ABD’de 8 Kasım 2016’da yapılacak
Başkanlık seçimlerinde, 2 dönem Başkanlık yaptığı için
aday olamayan, mevcut Demokrat Başkan Hüseyin Barack Obama’nın koltuğu kime bırakacağı çok önemlidir. ABD’de Müslüman veya göçmen nüfusa düşman,
Cumhuriyetçi adayın gelmesi, dünyada 2. bir Putin’in
dünya siyasetine yön vereceği anlamına gelmektedir.
Bu korkunç tablonun gerçekleşmesi halinde; Rusya ve
İran’la yoğun ve stratejik ilişkilere giren Türkiye’nin,
gerek Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), gerekse Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ABD’yi daha fazla karşısına alması, bu çok ilginç zamanlara Türkiye’yi
daha fazla sürüklemek anlamına gelecektir.
Umarım; ülkemiz kadar, dünyamız da artık bu ilginç
zamanlarda yaşamaktan yoruldu, dostluğun, barışın
ve huzurun egemen olduğu bir dünyanın söylemden
eyleme geçmesi dilek ve temennisi ile karamsar ve kötümser olmaktan ve yazmaktan kurtuluruz.
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ŞEHR- İ İSTANBUL’ U DİNLE Kİ!
Nejla SAKARYA

Dünyanın en gözde şehirlerinden biriyim. Hatta
Napolyon bile benim için “dünyanın başkenti olsa orası İstanbul olurdu” demiş.
Haklı.
Ben de aynı fikirdeyim. Bende yaşayan her mevsimi her an yaşar. Beni tanıyan beni sever. Beni seven
beni çok sever hatta. Vazgeçemeyecek kadar. Aynı
Sultan Fatih gibi. Ona önce sevgimi verdim , o da karşılığında bana şeref verdi. Ah ne zamanlardı! Ne vefakardır bir bilseniz? Gönlümü okşadı, mamur etti beni,
her beldemi çiçek çiçek donattı. Surlarla korudu beni,
zarar görmeyeyim diye, beni kimse üzemesin diye. Nitekim yüzyıllardır o hal hala baki durur. Bende ona bir
kucak açtım ki sormayın? Ben sevdikçe beni korudu,
ben sevdikçe o beni mamur etti. Dahası beni onun gibi
sevecek insanlarla çoğalttı beni. Nasıl sevindim anlatamam. Her semtte ayrı bir nüvem yetişti. Hepsi de
Fatih kadar sevdiler beni. Kimi şair oldu bana şiirler
yazdı, kimi ressam oldu çizdi beni, kimi mimar oldu
selatin eserlerle güzelleştirdi beni. Hiçbir şey elinden
gelmeyen yok mu vardı elbet. O da bana zarar vermek
isteyenleri kovaladı, nasıl gülümsedim içten içten anlatamam?
Neredeyse unutuyordum hemen belirteyim de onları ne kadar çok sevdiğimi bilsinler.
Kimi mi?
Çocukları tabii ki…
Çocuklarını sevmeyen bir şehir olabilir mi? Olamaz, olmamalı da…
Onlar benim bahar dallarım. Ama bazıları var ki
öyle yaraları var ki, iyileştiremiyorum ne kadar sarsam
da. Parklarımda, köşe başlarımda uyuyorlar. Çok üzülüyorum onlara.
Ne yapsam da onları sokağa, kimsesizliğe bırakan
anne babalarının ellerini kırsam? Azarlasam onları
gece gündüz…Anlarlar mı ki beni?
Belki…
Ama olsun…
Yine de ben bildiğimi yapayım da!
Bakarsın bir sabah o vicdansızların da evini başlarına geçiriveririm.
Kızıyorum işte ne yapayım, ağlatmasınlar çocukları!
Bir sır vereyim mi size?

Bir memurum var benim, tüm işlerimi yaptırıyor,
kırmıyor da beni sağolsun-laf aramızda o da pek sever
beni- bir fısıldıyorum ona, hemen emir veriyor çalışanlarına, sarıyor çocuklarımın yarasını.
Afferin ona.
Bir de üzerim çöreklenen bir dert var ki anlatmadan edemeyeceğim.
Ne mi?
Tabii ki beni kirletmeniz.
Yapmayın olmaz mı?
Ben size ne yaptım ki kucağımı açmaktan başka?
Yıldızlarımı bile azalttınız ışıklarınızla yine sesim
çıkmadı, o kadar çirkin yapılar yaptınız ki topraklarımın üstünde, yine sustum, tarihi eserlerimi çiğnediniz, yaktınız dişlerimi sıktım, yine bir şey demedim.
Ama dayanamıyorum artık! Sizin temizlik anlayışınız nedir Allah aşkına!
Hiç mi bilmiyorsunuz yoksa?
Misafir gittiğinizde de gittiğiniz evi kirletiyor musunuz?
Söyleyin, kirletiyor musunuz?
Ben söyleyeyim mi sizin yerinize?
Hayır! Değil mi?
O zaman!
Neden?
Sultan Fatih yok bu dünyada diye mi bana eziyet
ediyorsunuz?
Beni Fatihin evime geldiği günden gittiği güne kadar ki haliyle yaşadığı gibi yaşayacaksanız kalın. Yoksa
benim kucağımda size ne yer ne nefes almak var!
İstemiyorum sizi… İstemiyorum!
Anladınız mı?
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TATİL-SEYAHAT-YOLCULUK DUALARI
Yolculuğa Çıkış Duaları
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıkacağı zaman şöyle dua ederdi:
“Allahümme inni e’ûzü bike min va’sâis-seferi ve Kâbetil münkalebi vel’havri ba’del kevri
ve da’veti’l-mazlûm.(Allah’ım! yolculuğun meşakkatinden, döndükten sonra kötü şeylerle
karşılaşmaktan, gördüğümden geri kalmaktan
ve mazlumun bedduasını almaktan sana sığınırım.).” (1)
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
“Her kim evinden çıkmadan önce Âyeül-Kürsi okursa, dönünceye kadar istemediği hiçbir
şey kendisine isabet etmez.” (2)
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyururdu:
”Bir sefere çıktığın zaman arkadaşların içinde hali en güzel ve azığı en bol bir kimse olmak
istermisin ey Cübeyr? Öyle ise şu beş sureyi
oku: ‘Kâfirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas suresi’,
Her Sureye Besmele ile başla ve Besmele ile
bitir.”Hz. Cubeyr /Radıyallahu Anh) buyurdu
ki: “Bu sureleri okuduğu seferlerde, arkadaşlarımın arasında ayrı bir değerim oldu ve rızkım
bollaştı.” (3)
Yolculuğa Çıkarken Okunacak bir başka
Dua: “Allâhumme ileyke teveccehtü ve bike
i’tesamtü. Allâhümme ekfini mâ ehemmeni
ve mâ tâ ehtemmü lehû. Allâhümme zevvidni’t-tâkvâ, va’ğfir li zenbi ve veccihni li’l-hayri
eyne mâ teveccehtü.(Allah’ım! Sana yöneldim. Sana sığındım. Allah’ım, benim önemli
olan ve olmayan her işimde bana yardım et.
Allah’ım! beni takva ile rızıklandır. günahlarımı
bağışla ve her yerde her zaman beni doğruya
yönelt.).” (4)
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Bir Araç ve Gemiye Binerken Okunacak Dualar

Bir Araca Binerken Okunacak Dua:
“Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ vemâ
künnâ lehû mukrinin ve innâ ilâ Rabbinâ lemünkalibûn. Allahûmme innâ nes’elüke fi seferinâ hâze’l-birra ve’t-takvâ ve mine’l-ameli
mâ ter-dâ. Allâhümme hevvin aleynâ seferinâ
hâzâ vatni annâ bu’dehû. Allahûmme ente’s-sâhibi fi’s-seferi ve’l-halifetü fi’l-ehli. Allâhümme inni eûzü bike min va’sâisseferi ve
keâbeti’l-manzari ve sûi’l-munkalebi fi’l-mâli
ve’l-ehli.(Her türlü noksandan münezzehtir O
Allah ki, bunu bizim hizmetimize verdi, yoksa
bizim buna gücümüz yetmezdi. Muhakkak ki
sonunda Rabbimize döneceğiz. Allah’ım bu
yolculuğumuzda Senden iyilik, takva ve işlerimizde rızanı istiyoruz. Allah’ım bu yolculuğu
bize kolaylaştır, uzaklığını yakınlaştır. Allah’ım,
yolculuğumuzda bizi koruyan, ailemizi de görüp gözeten Sensin. Allah’ım yolculuğun verdiği sıkıntıdan, üzücü hallerinden, mal ve ailemiz
hakkında kötü akıbetten Sana sığınırım.).”

Gemiye Binerken Okunacak Dua:
“Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne Rabbî leğafirûrrahîm.(Geminin yüzmesi de, durması da Allah’ın adıyladır. Muhakkak Rabbim,
çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.).”

Dipnotlar (Kaynaklar)
1-Müslim, Hac, 1343: Nesai, 8/272
2-Nevevi, el-Ezkâr, 606Tuhfetü’z-Zâkirîn, 158el-Ezkâr, 195
3-Buhari, Cihad, 2993
4-Buhari, Umre, 19: Cihad 136
*Peygamberimizden Günlük Dualar – Mehmed
Paksu
*365 Gün Dua – Mehmet Dikmen ve Bilal Eren
*Faziletleriyle Sureler ve Dualar – M. İsmail Fındıklı
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ESMAUL HUSNA

KUDDÜS
Sual: Allah’ın Kuddüs ismini çok tekrar etmek, beynimizin ilgili bölümünü açar mı?
Cevap:Edilen duaların yapılan zikirlerin ve çokça tekrar edilen Esmay-ı Hüsna’nın mutlaka
sevabı vardır. Ancak bunlardan elde edilecek sonuçları almanın da belli kuralları olmalıdır. Onları
yerine gtirmeyen, istediği sonuca ulaşamayacaktır.
Allah’ı zikretmek, Kur’an’ın emridir. Allah’ı zikretmek, herhangi bir isimle olabilir. İnsanların, belli tekamülleri yaşarken, belli isimlerin zikrine ağırlık verdikleri de doğrudur. Mesela, Allah’a karşı muhabbeti esas
alan âşıkların zikirleri daha çok Vedud ismiyle olduğu gibi, tefekkürü esas alanların zikri de daha çok Hakîm
ismiyledir. Bu da doğrudur.
- Fakat, Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmekten ibaret olan takva vadisinde bir payı olmayan kimsenin sırf “Kuddûs” ismini zikrederek o zaviyede mertebe kat etme ihtimalini düşünmek doğru değildir. Mesele, bu isimlerin lafızlarını tekrar etmek değil, bu isimlerin gösterdiği mananın gereğini yerine getirmektir.
Konumuzla ilgili olan Kuddûs isminin bizden istediği şey, Allah’a isyan etmekten meydana gelen kirlerden
uzak durmak, maddî çevresini temiz tutmak, temiz bir kişilik kazanmak, başkasına karşı dürüst davranmak
gibi tertemiz, güzel bir kişilik sergilemektir.
Fiilî olarak, çevremizi temiz tutmadığımız zaman, -dilimizle günde bin defa Kuddûs ismini çeksek- maddî
olarak bu temizliğe bir katkımız olmadığı gibi, manevî çevremizi günahlarla, gafletlerle fiilen kirletip, ondan
sonra birkaç defa Kuddûs ismini çekmekle bu kirlerden kurtulacağımızı düşünmek, ne din ne de mantık
açısından uygundur.
- Maddî temizlik için, mutlaka elimize bir süpürge alıp yerleri temizlememiz gerektiği gibi, manevî temizlik için de, önce tövbe ve istiğfar süpürgesini dilimize alıp, kalbimizin kirlerini temizlememiz; ardından da
kalbin zeminine Kuddûs isminin yansıması olan manevî takva halısını sermemiz ve bu halı üzerinde oturup
iman ve amel nakışlarını örmemiz gerekir.
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M.Tunahan PINARBAŞI

LEON THE PROFESSİONAL

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

EFENDİM
Sen gittin gideli mevsimler hüzün
Tadı yok ne gece ne de gündüzün
Bittiği o gündü, artık son sözün
Mecnunu çöllere kattın Efendim
Günahlar yüklendik kısa ömürde
Ruhlar kapkara en zift kömürde
Aradık bir ömür derman bu derde
Tek ümit sen idin canım Efendim
Adını anarken ağlardı gözler
Günahla dolsak da hep seni özler
Adından mahrumsa yaldızlı sözler
Yer bulmaz kalplerde benim Efendim
En tatlı rüyalar senle olurdu
Sensizlik ümmeti ziyade yordu
İsmini zikretmek çok zaman kordu
Bu korla kalbimi yaktın Efendim
Adınla gül olur nice goncalar
Bitecek elbette bitmez sancılar
Gün gelir, baharda biter acılar
O bahar gördüğüm sensin Efendim
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ŞİFRELER
Yavuz Selim PINARBAŞI

-Diyetin ve niyetin en sağlamı, yemek listemizden kul hakkını çıkarmaktır.
-Yükü sevda olanın yolu hep yokuştur.
-Sevda kuşun kanadında, Barış kuşun ağzında, Talih kuşun neresinde?
-Okumak,cehalet uçurumunda açılan paraşüttür.
-Başkalarının uğradığı belaya sevinmek, acizliğin dibi demek.
-Kibir sirke gibidir. Birisi bulunduğu kabı, diğeri kalbi eritir.
-Vücudunun yüzde sekseni su olan insanoğlunun ilişkilerini sulandırmasından daha tabii ne olabilir ki.
-Yükü sevda olanın yolu hep yokuştur.
-Gerçeğin, yemine ihtiyacı olmadığı gibi söze ‘gerçek şu ki’ diye başlamasına da ihtiyacı yoktur.
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İKİ DOĞU VE İKİ BATI…
Danişmentoğlu

İki kutupluluk varoluşun temel kuralıdır. İki doğu
ve iki batı olarak yazılarda karşılaştığımızda hemen
coğrafyaları çağrıştırıyor zihinlerimizde. Oysa sadece dünyada değil uzaya bakarsak her yerde ikili
kutupların varlığı ile karşılaşırız. İçinde bulunduğumuz varoluş biçimi bütün kuvvetini ve hatta hareket
enerjilerini de bu kutuplu oluş hali sayesinde elde
etmektedir.
Diğer taraftan bizim anlayışlarımız da bu polarizasyon sayesinde görür, duyar ve işitir. Polarizasyon
yada kutuplaşma sayesinde oluşan potansiyel farklarıdır bizim ses yada görüntü dediğimiz ve hatta
ellediğimizde sert olarak hissettiğimiz madde dahi
aslen bir enerjiden ibarettir. Kısacası herşey bu var
oluş biçiminin enerjilerinden ibarettir aslında. Ve
bu enerji kutuplar ayrılığı temel yasasının oluşturduğu potansiyel farkından ibarettir.
Bu durum Cern”de yapılan çalışmaların yada fizik alimlerinin temel konusu dur. Elbette pek çok varoluş biçimleri bulunabilir. En azından teorik olarak
bu durumu zihinlerimizde anlamamız mümkündür.
Fakat içinde bulunduğumuz bu evren sadece tek
bir varoluş biçimini algılayabildiğimiz bir varoluş biçiminden oluşmaktadır.
Bu da bizim et ve kemiğimizi oluşturan; hatta bu
evrendeki bütün maddeyle aynı atom altı parçacıkları içermekte olan bir algı alanını içermektedir. Ve
biz sadece bu alanı algılamktayız.
Yani kısaca biz sadece kendi varlığımızı ve bize
benzeyen maddeleri var sayıyor, sadece bunarı duyumsuyor, görüyor yada dokunabiliyoruz…
Asimetri ve simetri…
Var oluş biçimlrinin temel yasalarını belirlemekte?
1000=1000 simetri ve asimetri ise 1000=999
olarak örneklesek…
İşte bu binde birlik fark var oluş biçiminin asimetrisini oluşturmakta.
Yada bir başka deyişle küçücük bir potansiyel
farkı bu evrenin temel yasasını belirlemekte…
Gravitasyon yasası : bu potansiyel farkı yüzünden her şey birbirini çekmekte.?
İki kutup; iki harf olmuş gibi.
Bu iki harf ile bütün evreni veya belki başka varoluş biçimlerini dahi anlamak mümkün olabilir.
Fakat burada üçüncü bir harf daha gereklidir. Çünki
hani navigasyonda (gps) uydular kullanılır ve üç uyduya gore olan uzaklıktan tam konum belirlenir. İki

harf olunca üçüncü konum eksik kalıyor gibidir. Bu
da kaybolmamıza neden olabilir.
Bu üçüncü harfin ne olduğu çok önemli demekki. Üçüncü harfin ne olduğunu bilebilirsek her şeyi
okuyabiliriz belki de.
Bikaç deneme yapmaya çalışalım :
Mesela üçüncü harf atom olsun. Bunun kutupları elektron ve proton olur ki ilk iki harf bunlardır
denilebilir.
Üçüncü harf ahlak olsa kutupları adalet ve zulüm olabilir mi?
Yada insan desek diğer iki harfi kadın ve erkek
midir?
Yada dünya desek; doğu ve batı…
Bu konu bizim aklımızla uzar gider.
Bilenlerin dünyasından bakalım; nasılda güzel
özetlemişler.
Hem de yüzyıllar öncesinde…
201. MEKTUP / MEKTUBATI RABBANİ...
MEVZUU : İlimler üzerine sorulan bir suâlin cevabıdır.
NOT : İMAMI RABANİ Hz. bu mektubu. Hisarı Küçük
Beğ’e yazmıştır.
Allah’a hamd olsun, selâm onun seçmiş olduğu kullarına.
Hisari Küçük Beğ cenapları soruyor ki:
— Bir şeyh, şöyle diyormuş:
— İlim iki harf içine münderiçtir (sığrdırılmıştır) ; yahut
üç harf… Böyle bir kelâm doğru mudur? Yoksa değil mi? Bunun cevabını şöyle veririz:
— Zahir olan şu ki bu şahıs, anlatılan cümleyi, bilmek,
işitmek ve kitap mütalaası sonunda söylemiştir. Bu gibi sözler, selef-i salihin zatlardan sudur etmiştir. Meselâ, Hazret-i
Ali r.a. şöyle demiştir:
— Bütün ilimler. BİSMİLLAH’ın başında toplanmıştır;
hatta BA harfinin noktasında,.
Eğer bu şahıs, bu sözü ile keşifte bulunduğunu iddia ediyorsa, durumu şu iki şeyden hali değildir:
a) Şayet derse ki:
— Bana keşfolduğuna göre, bütün ilimler, iki veya üç
harfin içine sığdırılmıştır.
Ama, bu dediği gibi, iki veya üç harfe sığdırılması şeklinde olan ilimler kendisinin olsun, başkasının olsun, durum
değişmez… Onun öyle bir sözünde doğruluk ihtimali mevcuttur,
b) Şayet derse ki:
- Bana keşf olunduğuna göre, ki onları ben de mutaala
ediyorum; İlimler iki veya üç harfe sığdırılmıştır.
Böyle bir sözünde o kimse, yalan söyleyen bir iddiacıdır;
onun bu sözünü doğruya almak yerinde olmaz…
Selâm hidayete tabi olanlara…
Mütabaat-ı Mustafa’yı bırakmayanlara…
Öna ve âline salâtların en tamamı, selâmların ekmeli.

41

sirdergisi.com

Kasım 2016

İNSAN İNDİRDİM
Baki EVKARALI

birden otobüsün şoförü bağırmaya başladı.

Geçen bindiğim belediyesi otobüsünde yol alırken, bir kaç durak sonrasında cebinde kalemlerle dolu, elinde
kendinden ağır bir valizle gözleri görmeyen bir abi bindi. Orada biri yardım
etmese hani binebileceği de yoktu aslında. Bu hayat denen mücadeleyi her
şeye rağmen bırakmamış, cebindeki kalemlerden elde edeceği üç beş kuruşla
evine ekmek götürme onurunu yaşayan biri olduğu her halinden belliyken

- Yeni binen beyler kartınızı basın!
Kimseler abinin âmâ olduğunu söylemezken ön tarafta duran birileri, biz bir yere oturtmak
davasına ve telaşına tutuştuk. Neyse ki yaşlı abilerden biri kalktı yerini verdi, gençler sadece izledi. Nedense artık büyükler küçüklere yer verir oldu. Devir değişti, değişmeyen tek şey değişimdi.
Çocuklu bayanlar ve yaşlılara gösterilen bu duyarsızlık her daim beni üzmüştür. Şoförün dediğini
yaparak onun yola odaklanmasını sağladık çok şükür. Kart basıldı, ses kesildi. İnerken de söyledim tabi abiye, abinin gözlerinin görmediğini. Şükredecek ne kadar çok şey vardı şu hayatta.
Geçen NLP kursu için giderken yine aynı ulaşım aracını kullanmak istedim. Şoför abiler zamanlarını beklerken muhabbete dalmışlardı ve muhabbet hayat dersi veren bir muhabbetti.
Şoför abi anlatıyordu;
“Abi, geçen gün durakta iki tane engelli arkadaş vardı, bu aracı kullanmaya başladığım zamandan beri gözlemlediğim, bir tane kişi kalkıp ta araçtaki engelliler için hazırlanan kapağı açmak
gibi bir yardımda bulunmuyor. O kadar üzüldüm ki bu duyarsızlığa, her seferinde bu gibi olayların onlarcasını yaşıyoruz. Sonra bir abla var hep aynı benim araca biniyor, dikkat ediyorum her
seferinde o canla başla uğraşıyor. Yine kalktı yerinden, kapağı açtı, engelli arkadaşların sandalyesinden itekleyerek binmelerini sağladı. Sonra inecekleri yerde aynı şekilde indirdi ve geri bindi.
Nerede ineceğini sordum “Bsk Hastanesi’nde” ineceğini belirtti. Bende tam olarak orada durağımız olmamasına rağmen durup tam karşısında indirdim. Otobüsteki insanlar homurdanmaya
başladığında, biri kalktı seslendi.
-”Burada durak yok, bayan oldu mu indiriyorsunuz, işinize göre hareket ediyorsunuz.” deyince, şoförde insanların kulağına binlerce kez küpe olacak bir cevap verir.
- “Hayır ben insan indirdim. O engelli kardeşler o kadar çaresizken o hanımefendi indi gerekeni yaptı insanlık olarak, biz insan taşıyoruz güya. Otobüs ağzına kadar dolu ve ben otobüsten
bir insan indirdim.”
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NEŞET ERTAŞ
Türk halk ozanı ve halk müziği şarkıcısı. Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi.
Çocukluk dönemi
Babası bağlama ustası Muharrem Ertaş, annesi Döne
Ertaş’tır. 8 yaşına kadar doğduğu köy olan Kırtıllar Köyü’nde yaşamış, sonrasında ailesi ile birlikte İbikli Köyü’ne yerleşmişlerdir. 12 yaşındayken annesi Döne’yi kaybetmiştir.
Babası Muharrem Ertaş, Yozgat’ın Kırıksoku Köyünden
Arzu isminde bir kadınla evlenince bir süre bu köyde yaşadıktan sonra Yozgat’ın Yerköy ilçesine yerleşmişlerdir.
Ertaş, ilkokula gittiği yıllarda önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrendi. Babası Muharrem Ertaş
ile birlikte yörenin düğünlerinde sazı ile çalıp sesi ile türküler söylemeye başladı. Ertaş, etkilendiği tek kişinin babası Muharrem Ertaş olduğunu söyler. Bu durumu şu şekilde ifade eder; “Babamla ben aynı ruhun
insanlarıyız.
Neşet Ertaş, Kırşehir ve ardından 2 yıl da Kırıkkale’de bulunduktan sonra 1957 yılının sonunda İstanbul’a
gelerek Şen Çalar Plak’ta ilk plağını Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adı ile babası Muharrem Ertaş’a ait
bir türküyle çıkarır. Halk tarafından çok beğenilen bu plağı diğer plak, kaset ve halk konserleri takip eder.
2 yıl İstanbul’da çalıştıktan sonra Neşet Ertaş Ankara’ya yerleşir ve sahne hayatına burada devam eder.
1962’de İzmir Narlıdere’de askerliğini yapar. Askerliğini yaptıktan sonra Ankara’da çalıştığı gazinoda Leyla
isminde bir kızla tanışır ve hemen evlenir. Babası Muharrem Ertaş, Neşet’in bu evliliğine şiddetle karşı çıkar.
Bu olaylardan sonra Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş uzun yıllar konuşmazlar. Neşet Ertaş ve Leyla Ertaş’ın
bu evlilikten Döne, Canan adında iki kız ve Hüseyin adında bir erkek çocukları olur. 7 yıl evli kaldıktan sonra
1970’lerin başlarında ayrılırlar. 1978 yılında alkol ve sigara kullanımından dolayı parmaklarından felç geçirir
ve işsiz kalır. Kardeşinin daveti üzerine Almanya’ya gider. Tedavi olur. Çocuklarının eğitimi ve sanatsal çalışmalarından dolayı uzun bir süre Almanya’da kalan sanatçı, 2000 yılında İstanbul’da verdiği konserle sahne
hayatına geri dönmüştür.
Demirel zamanında kendisine sunulan ‘devlet sanatçılığı’ unvanını; “O dönem Süleyman Demirel cumhurbaşkanıydı. Devlet sanatçılığı bana teklif edildi. Ben, ‘hepimiz bu devletin sanatçısıyız, ayrıca bir devlet
sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor’ diyerek teklifi kabul etmedim. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam
benim için en büyük mutluluk bu. Şimdiye kadar devletten bir kuruş almadım, bir tek TBMM tarafından
üstün hizmet ödülünü kabul ettim. Onu da bu kültüre hizmet eden ecdadımız adına aldım.” diyerek geri
çevirmiştir.[3] Halk bu tavra destek vermiş ve Neşet Ertaş âdeta yaşayan bir efsane olmuştur. Unesco Somut
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında yapılan ulusal envanterlerden Yaşayan İnsan
Hazineleri Türkiye Ulusal Envanterine alınarak yaşayan insan hazinesi kabul edilen Ertaş, 25 Nisan 2011
tarihinde İTÜ Devlet konservatuarı tarafından fahri doktora ödülüne layık görülmüş, bağlamadaki tavrı ve
türküleri konservatuarlarda ders olarak okutulmuştur. Hayatı ve eserleri Doç. Dr. Erol Parlak tarafından iki
ciltlik bir kitap hâlinde yayımlanmıştır.
25 Eylül 2012 tarihinde İzmir’de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Cenazesi Kırşehir Bağbaşı Mezarlığında toprağa verilmiştir.
Mezarı ise babası Muharrem Ertaş’ın yanındadır. Mezar taşında ise ‘’Sakin ol ha, insanoğlu. İncitme canı,
her can bir kalp, Hakk’a bağlı. İncitme canı, incitme.’’ yazılıdır.
Dünyada robot heykeli yapılmış ilk saz sanatçısıdır. Android heykeli dünyaca ünlü heykel sanatçısı Adil
Çelik tarafından yapılmış, Kırşehir Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi’nde yerini almıştır.
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Siyonizmin Kredi Notu Siyaseti
Yusuf İSLAM

Günümüz ekonomisine yön veren ve dünya çapında hegemonya kurmak isteyen derin devletler,
bu hedeflerine ulaşmak için bir strateji belirlerler. Bu stratejinin ana güzergahı ise finans üzerinden
geçer. Örneğin, 22 ülke hariç dünyanın tümünü ele geçirmiş olan İngiliz derin devleti, hedefine ilk
olarak Hindistan’da kurduğu British East India Co. Şirketi ile başlamıştı. Hindistan ticaret yollarını
ele geçiren söz konusu derin devlet, kendi himayesinde merkez bankası sisteminin de böylelikle
temelini atmıştı.
O zamandan bu yana, para piyasaları ve bu piyasaları yönlendiren kurumlar, daima derin devletlerinin siyasi çıkarlarına göre şekillenmişlerdir. Söz konusu kurumlar tarafından bir ülkenin ekonomisini
kontrol altına almak, aklamak veya kötülemek, o ülke için yapıcı veya yıkıcı pek çok sonucu beraberinde getirmiştir. Ülkeler kimi zaman finansal açıdan güçsüz gösterilmiş ve hükümetlerin düşmesi
dahi sağlanmıştır. Dolayısıyla dünya finans sistemi, sanıldığı gibi bağımsız bir özellik göstermemekte, siyaseti ve ülkeler üzerindeki hakimiyeti ele geçirmek için önemli bir koz olarak kullanılmaktadır.
Günümüzde, ülkelerin finansal risklerini kredi derecelendirme kuruluşları belirlemektedir. Bu kuruluşların ülkelere verdikleri notlar, yabancı sermayecilerin yatırımlarını da yönlendirmiş olur. Özellikle emekli sandıklarının fonlarını idare edenler, kredi notu belli bir çizginin altındaki ülkelere para
göndermezler.
Yabancı yatırımının durdurulduğu bir ülke ise, pek çok açıdan belli derin güçlerin himayesine mahkum hale gelir. Geçmişten beri bu deneyimi yaşamış ve beklediği gibi sonuç almış finans kurumları,
bunu dikkate alarak kararlarını büyük ölçüde siyasi olarak almaya başlamışlardır. Öyle ki, güçlenmeye ve dolayısıyla daha fazla bağımsızlaşmaya başlayan stratejik ülkelerin sebepsizce notu düşürülmüş; İtalya, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi batık olarak nitelendirilebilecek ülkelere ise yıllarca
üst üste yüksek notlar verilmiş ve yatırımcılar kandırılmıştır. 2008’deki mali soygunun birinci derecede sorumlusu da yine söz konusu kredi derecelendirme kurumlarıdır. Sahte yüksek notlarla yatırımcıları kandırdıkları için milyarlarca dolarlık cezalar ödemişlerdir. Hatta hikayeleri filmleştirilmiştir.
Kredi notu, İsrail ve Rusya ile ilişkilerin kötüleştiği zamanda, hatta 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dahi düşürülmeyen Türkiye’nin, neden şu an kredi derecelendirme kurumu Moody’s’den “yatırım yapılamaz” derecesi aldığı bu anlamda oldukça düşündürücüdür. Bu notun açıklanmasından
sadece iki gün önce, Moody’s Küresel Ülke Riskleri Birimi Kıdemli Müdürü Alastair Wilson, Reuters’e
yaptığı açıklamada: “15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye ekonomisinde oluşan şokun büyük ölçüde ortadan kalktığını ve not gözden geçirmesini gelecek ay içinde bitirmeyi beklediklerini”
ifade etmiştir. Gelecek ay belirlenmesi gereken ve büyük ölçüde olumlu olacağı anlaşılan bu notun,
bu açıklamadan sadece iki gün sonra ve olumsuz olarak açıklanması derin şüphelere sebep olmuştur.
Söz konusu açıklamanın, Cumhurbaşkanı Erdogan’ın ABD temaslarının hemen akabininde meydana gelmesi finans sektöründe artık aleni bir siyasileşmenin hüküm sürdüğünü gösterir niteliktedir.
Erdogan’ın ABD’de asıl hedeflerinden biri, siyasi kararlar vermeleriyle eleştirilen finans kurumları olmuştur. Erdogan, söz konusu kurumların siyaseti yönlendirerek küresel bir saldırı aleti haline
geldiğinden bahsetmiş ve aslında malumu ilan etmiştir. Moody’s ise, Türkiye’ye verdiği not ile, hiç
zaman kaybetmeden, bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmiştir.
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Türkiye’de her darbe ve darbe girişimi, ciddi finansal çöküşlere neden olmuştur. Bunun tek istisnası,
bu yıl yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimidir. Darbe girişimi sırasında Türk halkı, sadece sokaklarda tankları durdurmakla kalmamış, paralarını hareketlendirerek muhtemel ekonomik krizin önüne
geçmiştir. Bu girişimin sonrasında özellikle Rusya ile ilişkilerin iyileşmesinden kaynaklanan ihracat ve
turizm gelirleri konusunda Türkiye pek çok ülkeden iyi duruma gelmiştir. Nitekim Moodys’in kararını
eleştiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Moodys’in almış olduğu not indirme kararı Türkiye ekonomisinin temel makro dinamikleri ile hiçbir şekilde örtüşmemektedir” açıklamasında bulunmuştur. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Birçok iç ve dış şoka rağmen ekonomimiz küresel kriz
sonrası dönemde % 5.2 büyümüştür, şoklara karşı dirençlidir.” demiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci de söz konusu kararı eleştirerek Türkiye’deki ekonomik gelişimi şöyle özetlemiştir:
“Türkiye ekonomisi son 27 çeyrektir sürekli büyümesini sürdürmüştür. Bu büyüme oranlarıyla da
birçok Avrupa ülkesinin üzerinde büyüme sağlayan ender ülkelerden biridir. En son 3.1’lik büyüme
oranına baktığımızda Türkiye, 21 AB üyesi ülkeden ve büyük ekonomilere sahip OECD ülkelerinden
de daha hızlı büyümüştür. Moodys’in bu kararı gerçekleri yansıtmamaktadır.”
Kredi derecelendirme kurumlarının kanaatleri, her ne kadar yabancı yatırımcılar nezdinde dikkate
alınsa da unutulmaması gereken bir gerçek vardır. Türkiye, özellikle son yıllarda, üzerinde ameliyat
yapılamayacak bir ülke olduğunu kanıtlamıştır. Türkiye kendi kendine yetebilen bir dünya devleti olduğunu da ispat etmiştir. Bütün dünya finans sektörü, ittifakla, Moody’s kararının siyasi bir yönlendirmeye alet edildiğinin farkındadır. Dolayısıyla bu yönlendirme, pek çok yatırımcı nezdinde dikkate
alınmayacaktır. Bunun örnekleri vardır: İki ay önce Standard&Poors’un düşürdüğü not, yatırımcılar
üzerinde hiç de etkili olmamıştır.
Türkiye, ayrıca, dış mihrakların etkisinde kalmayacak ve zorluklarla kendi emeği ve gücüyle baş edebilecek bir ülke olduğunu da kanıtlamıştır. 15 Temmuz girişiminin bir dış işgal denemesi olduğu konusunda kimsenin şüphesi yoktur. Buna karşı koyabilen bir halk, pek çok derin mihraktan artık daha
güçlü konuma gelmiştir. Görünen o ki, Moody’s gibi kurumlar da bunun farkına varmış durumdadırlar. Finans yönünden yaptıkları atak da başarısız kalacak, derin ve sinsi planlar belki de ilk defa olarak bir ülke üzerinde işlemeyecektir. Çok değil, kısa bir zaman sonra bunun emareleri görülecektir.
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Ford Mustang

Ford Mustang, Ford tarafından Ford Falcon modelinden esinlenerek üretilen otomobil, ilk kez 9 Mart
1964’de Ford’un Michigan Dearborn’daki tesislerinde üretilmiştir. 17 Nisan 1964 yılındaki New York
Fuarında görücüye çıkan otomobil 1964 yılında başrolünde Sean Connery’in oynadığı James Bond
Goldfinger(Altın Parmak) filminde boy göstermiştir. Ayrıca 17 Şubat 2008’de ABD’de gösterime giren
Knight Rider sinema filminde de kendi kendine hareket edebilebilen, konuşabilen akıllı otomobil KITT
ise 5. nesil Ford Mustang GT500KR Shelby kullanılmaktadır.
2015 Yılında Ford Mustang ‘i yeniledi .
Convertible ve Fastback gövde tipleriyle piyasaya sürülen Mustang 2,3 EcoBoost ve 5.0 V8 motor seçenekleriyle alıcıya çıktı.
Shelby GT350 de bu kasa üzeride yeniden doğdu.
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SAĞLIK İÇİN GANO
Seda OLANBATUR
Reishi Mantarı (Ganoderma Lucidum) güzel dünyamızda yetişen yüksek derecede değerli bir bitkidir.
Yaban ormanlık alanda canlı ağaçlar üzerinde ve çok
nemli, içerisin az ışık geçiren yoğun bir şekilde ağaçlı ormanların içinde bulunan çürümeye yüz tutmuş
ağaç kütükleri üzerinde yetişir. Bu mantar 4000 yıldan
fazla bir süredir Geleneksel Çin ve Japon tıbbında kullanılmaktadır. Reishi geniş, oldukça dayanıklı, odunsu
ve şişe mantarımsı bir mantardır. Reishi mantarının
%75’i su iken mantarların çoğunluğu %90 civarında
sudur. Kuru ya da ıslak yenilmez bu yüzden bu mantardan bir mantar özü ya da çay elde edilmelidir.
Geleneksel Çin Tıbbında Reishi birçok yararlarına göre
en çok değerli şifalı bitkidir ve yan etkisi yoktur. Steroid
hormonlarına benzeyen bir moleküler yapıya sahip ganoderik asit olarak bilinen triterpenler gurubu sadece
bilinen bir kaynaktır. Meyvemsi gövdesi, Beta-D-Glucans içeren şifalı bitkiler arasında en aktif polisakkaritlere (uzun moleküllü şekerler) sahiptir. Reishi ayrıca
ergosteroller, tamamlanmış proteinler, doymamış yağ
asitleri, vitaminler ve riboflavin (B2), magnezyum,
kalsiyum ve çinko içeren mineraller ihtiva eder. Ganoderma Lucidumun (kırmızı reishi mantarı) farmakolijik
kullanımı; bronşit, alerji, kan basıncı düzenleyici, yükseklik korkusu, kemoterapi destekleyici, HIV destekleyici, yorgunluk, yüksek tansiyon, yüksek triglıserid ve hepatit için kuvvet ilacı, bağışıklık sistemi güçlendirici gibidir ve ağrı kesici
özelliklere sahiptir. Yeni oluşmakta olan ve hatta tedavisi başlayan Hepatit A,B ve C içinde Reishi Mantarı özünün yüksek
derecede etkili olduğuna dair kanıtlar vardır. Reishinin temel özellikleri; kanı temizlemek, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, sinir gerginlilğini azaltmaktır. Bu özellikler, vücudu dengeleyen ve normal çalışmasına yardım eden özelliklerdir
ve hastalıklar tedavi edici özelliklerdir.
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BİR WEB SİTESİ HAZIRLAMAK
Batuhan PINARBAŞI

taslak üzerinde gerekli olan tüm tasarımlar Photoshop – Fireworks – Flash gibi web tasarım programları ile resimler, animasyonlar, videolar hazırlanır.
Dileyen kuruluşlara Illustrator ile banner ve logo
gibi çalışmalar da yapılır. Firma renklerine ve sektörüne uygun tasarımlar gerçekleştirilir.
KODLAMA AŞAMASI – HER ŞEY KİTABINA UYGUN!

Son yıllarda kişisel ya da ticari amaçlarla binlerce web sitesi açıldı. Gelişen teknoloji ile haberleşmenin ve iletişimin merkezi olan internet dünyasında web sitelerinin önemi de arttı. Artık her kuruluş
ve kişi kendine ait internet adresine sahip olmak
istiyor. Ancak bu web siteleri sanıldığı kadar kolay
oluşturulmuyor.
Peki bu web siteleri nasıl hazırlanıyor ve hangi
aşamalardan oluşuyor ?
ÖN HAZIRLIK AŞAMASI – İYİ BİR ARAŞTIRMA
YAPILMALI!

Öncelikle tasarım ajansınız firmanız hakkında iyi
bir araştırma yapmalıdır. Sitenin içeriklerini oluşturmak ve hedefleri belirlemek için stratejik içerikler oluşturulmalıdır. Menü başlıkları belirlenir ve
gerekli dokümanlar hazırlanarak yazım aşamasına
geçilir.
Gerekli olanlar:
Hakkımızda yazısı
Hizmetlerimiz yazısı
Ürünlerin bilgileri
Ürünlerin fiyatları
Referansların listesi ve linkleri
İletişim bölümünün içeriği
TASARIM AŞAMASI – DİĞERLERİNDEN FARKLI OLUN!

İçeriklerin oluşturulma süresinde sitenin tasarım planı da çıkarılır. Taslak olan oluşturulur ve bu
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Bu aşamada web programcısı sitenin tüm alt
yapısının teknik gerekliliklerini gerçekleştiriyor,
kodlamaları yaparak sitenin sayfalarını üst – sol –
sağ veya alt menündeki başlıklara göre oluşturuyor.
Web sitesinin kontrol panelini oluşturuyor ve ürün
– resim – video – haber eklenebilir hale getiriyor.
Son aşamada da tüm hazırlanan veriler bir FTP
programı aracılığı ile Hosting’e atılarak test aşamasına geçilir.
OPTİMİZASYON AŞAMASI – ARAMA MOTORLARINDA İLK
SIRA HEDEFİ!

Tüm süreç sırasında eş zamanlı olarak devam
eden optimizasyon işlemi ile sitenin arama motorlarında ve özellikle Google’da üst sıralarda çıkması
için gerekli Google SEO – Google Optimizasyon işlemleri gerçekleştirilir.
Belirlenen anahtar kelimelerde yazılmış içerikler
reklamlar ve backlinler ile desteklenir. Kampanyalar ve farklı sitelerle yapılan link alışverişleri ile üst
sıralara çıkılır.
TEST AŞAMASI – ATILAN ADIMLAR DOĞRU MU?

Bu aşamada sitenin hazırlanan verilerinin doğru
çalışıp çalışmadığı test edilir, tasarımlardaki sorunlar kontrol edilir, programlama sırasında herhangi
bir yanlış yapılıp yapılmadığına bakılır ve olası eksikler giderilir.
Ayrıca firma ve kişi ile iletişim halinde olarak talepler ve değişiklikler belirlenir.
YAYINA AÇMA VE TAKİP – 7/24 ÇÖZÜM İMKANI

Tüm aşamaların sonucunda site yayına sokulur.
Ve olası sorunlara karşı düzenli olarak kontrolleri
gerçekleştirilir. Güncelleme ve kampanya uygulamaları yapılır.
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ALIM’LI NOTLAR
Güzel bir kelime ,kökü sabit ve sağlam,dalları semada olan bir
ağaç gibidir.
İbrahim Suresi 24
Bir müslüman ,bir kardeşine ,bir hikmet kelimesinden daha değerli hediye veremez ki onunla Allah o kardeşin hidayetini artırır.
M. Ehadis1032

Veciz konuşmanın sırrı ,fuzûli sözleri terketmektir.
Hz.Ebûbekr(R .A.)
Amellerin en faziletlisi ,gizli günahları terketmektir.
Abdullah el Antaki
Bizi , yok etmekle tehdit ediyorlar. Ama bilsinler ki Müslümanlar
yok olmayacaktır.
Aliya İzzetbegoviç
Düşmanın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir.Esaretin bir çeşidi
de borçlandırmadır.
Abdülhamid
Yükselmek için yalnız kendi gücünüzü kullanın , başkasının sizi
yükseltmesine fırsat vermeyin .
Nietzsche
Dünya kendisine bakmamız için yaratılmadı .Onunla ahirete bakalım diye yaratıldı .
Yusuf b. Esbât
Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratmaz.
Nietzsche
Yemin ederim ki , dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez!
Cemil Meriç
İstisnalar çoğalınca kaide olurlar.
S. Şimşek
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Samsung’tan 6GB RAM’li
model: Galaxy C9 Pro
Samsung’un yeni akıllı telefon
modeli Galaxy C9 Pro’da 6GB
RAM bulunuyor.

Musul Taarruzu
Musul taarruzu ya da
Musul Operasyonu, Musul şehir merkezini ve civarındaki köyleri IŞİD’in
elinden geri almak için
başlatılan askeri operasyondur. 2015 yılının yazında gerçekleşmesi beklenen Musul operasyonu,
Ramadi’nin kaybedilmesi
ve Irak Ordusu ve milislerin beklenen ilerlemeyi
kaydedememesi sonucu
2016 yılına kadar ertelenmişti. 17 Ekim 2016
tarihine kadar ertelenen
operasyon Irak Başbakanı
Haydar el-Abadi’nin gece
saat 01.40 sıralarında
devlet
televizyonundan
yaptığı basın açıklamasıyla başladı. Operasyona, Kürdistan özel güçleri
olan Peşmerge ve ABD
topçu birliklerinin yanı sıra
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
Başika Kampı’nda eğittiği
Ninova Muhafızları’da katılıyor.
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Musul operasyonu 17 Ekim
2016 günü saat 01:40’da başladı. Operasyonla ilgili ilk açıklamayı Irak Başbakanı Haydar
El-İbadi yaptı.Operasyona Irak
ordusu, çeşitli milis güçleri ve
peşmerge güçlerinden yaklaşık
30.000 asker katıldı. 36 ülkeden 3.500 kişilik NATO askeri
de bölgede konuşlandı. Musul
merkezinde ise İŞİD’in 8000
civarında savaşçısının olduğu
tahmin ediliyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Peşmerge Bakanlığının
yaptığı açıklamaya göre üç
cephede operasyon başlatıldı.
Kuzeydeki Hazır cephesinde
peşmerge güçleri, güneydeki
Güver ve Geyyara cephelerinde
ise Irak ordusu ve milis güçleri
yer aldı. Buna karşılık İŞİD Musul’un çevresinde üç aşamalı
hendek kazdı. İlk halka hendek
ağır araçların geçmesini engellemek için, ikinci halka hendek
petrol borularını bağlayıp yanıcı maddeyle doldurmak için.
Operasyonun başlaması ile bu
hendekteki maddeler ateşe verildi. Üçüncü halka hendek ise
siper savaşı için.

Samsung, bugün bir akıllı telefon daha duyurdu. 2 ay içerisinde toplam 4 yeni akıllı telefon
modeli tanıtmasıyla eski agresifliğine devam ediyor Samsung. Yeni modelleri Galaxy
C9 Pro. Aslında Samsung’un
Galaxy akıllı telefonlarda bir
Pro akımı başlatacağı belliydi
ve böylece ilk Pro modeli geldi.
Galaxy’lerin orta segmenti çizgisinde görünse de aslında tam
olarak tepe seviye özelliklerine
sahip. Dikkat çeken 6GB RAM’i
bulunmasıyla birlikte 64GB yerel bellek, 1080x1920 piksel
ekran çözünürlüğü ve Snapdra-

gon 653 işlemcisiyle çalışacak.
İşletim sistemi versiyonu Android 6.0. Elbette fiziksel tuş,
parmak izi okuyucusu anlamına geliyor. Bunlarla birlikte sözkonusu modelin batarya gücü
4000mAh ve çift SIM destekleyebiliyor.
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Başyazarımız Seyf Fm’de
Dergimiz sponsorluğunda
seyr fm’ de basyazarimiz
Yavuz Selim PINARBAŞI
“Gönül Kıraathanesi”
programını sunuyor
Program’da genel-kültür,
sanat, edebiyat, tarih
gibi pek çok konulara yer
veriliyor.
Perşembe günleri saat
11:30’da yayınlanan Gönül
Kıraathanesi programını
102.2 Seyr FM’de dinleyebilirsiniz. Ayrıca internet
üzerinden seyrfm.com’dan
çevrimiçi dinleme yapabilirsiniz.
Yazarımızın diğer Radyo ve Televizyon programları hakkında
bilgi almak için,
yavuzselimpinarbasi.com
yavuzselimpinarbasi.com/blog
web sitesi adreslerinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

500 yıllık Kuran
yeniden basıldı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı’nın 2014’te başlattığı proje kapsamında, Osmanlı
hat sanatının kurucusu kabul
edilen Şeyh Hamdullah’ın,
Sultan II. Bayezid’in tilaveti için
özel olarak yazdığı ve halen
Topkapı Sarayı Müzesi’nde
muhafaza edilen Mushaf-ı
Şerif’in tıpkıbasımı işlemleri
tamamlandı.
Sultan II. Bayezid’in hat hocalığını da yapan Şeyh Hamdullah’ın yaklaşık 500 yıl önce
yazdığı “Mushaf-ı Şerif,” süslemesi ve cildiyle Türkiye’deki
en değerli el yazması Kuran-ı
Kerimler arasında yer alıyor.
Klasik hat sanatında daha önce
örneğine pek rastlanmayan
“harekeli nesih” hatla yazılan
ve bu şekilde okumada kolaylık
sağlanan Mushaf-ı Şerif, bugünkü baskı teknolojilerindeki
tüm yöntemler denenerek
ulaşılabilen en üst kaliteyle
bin adet basıldı ve Prof. Dr.
Muhittin Serin’in kaleme aldığı
“Şeyh Hamdullah ve Yazdığı
Mushaf-ı Şerif” adlı Türkçeİngilizce kitapçıkla birlikte özel

kutusunda sertifikalı olarak
yayımlandı.
Mushaf-ı Şerif, 600 dpi çözünürlükte fotoğraflanıp Kuran-ı
Kerim tıpkıbasım uygulamalarında Türkiye’de ilk defa başvurulan “hexachrome” tekniğiyle
basıldı. Böylece, aynı rengin
farklı tonları esere yansıtıldı
ve sayfalardaki çeşitli leke
izleriyle renk geçişleri başarıyla
aktarıldı. Eserin basımında,
tezhipli bölümlerdeki fırça
boyasının sahip olduğu doğal
doku ve sayfa zeminlerindeki
gerçeklik hissini en hassas biçimde yansıtabilmek için “kum
tram” yöntemi de kullanıldı
.
TEK TEK ELDE İŞLENDİ
Tıpkıbasımın kapağında,
orijinaline en yakın doku ve
renge sahip iki ayrı hakiki deri
üzerine sıcak varak ve soğuk
gofre olmak üzere 24 baskı
uygulandı. Eserin ağız kısımları, doğallık hissi sağlamak
amacıyla çeşitli kumaş boyası
karışımları kullanılarak tek
tek elde boyanıp üzerine ipek
baskı yapıldı. Böylece asıl nüshanın ağız kısmındaki desenlerin tıpkıbasımda aynıyla yer
alması da sağlandı.
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SIR ÇOCUK
Düşünen Süper Çocuk
Bedreddin,tabiatı yeni keşfediyordu adeta.Kışın şehrin beton yığınları içinde,dört duvar arasında bunalıyordu.Yaz tatilinde köye gidince kendini tabiatın bağrına atıyor doyasıya eğleniyor,hayatın tadını çıkarıyordu.
En çok deniz gözlüğüyle suyun içini seyrederek yüzmeyi,denizin altını incelemeyi seviyordu.Denizin içi
apayrı bir âlem’di.Kayalar,yosunlar,rengarenk taşlar,midyeler,yengeçler,balıklar onu adeta büyülüyordu.
İskelede saatlerce balık yakalamaya çalışmak dinlendiriyordu.Rüzgarın,ağaçların,kuşların,ağustosböceklerinin sesi tatlı bir müzik gibi geliyor,şehrin gürültüsünü unutturuyordu.televizyonu ve bilgisayar oyunlarını
bile aramıyordu.
Kelebekler,martılar,arasıra uzaklardan sürü halinde geçen yunuslar içini kıpırdatıyordu.
Bahçede yetişen sebze ve meyveler ise onu özüne döndürüyordu.Böylece bedeniyle birlikte ruhu da doyuyordu.
Geceleri gökyüzünü seyrediyor,ışık cümbüşü karşısında mest oluyor,kainatın büyüklüğünü anlamaya çalışıyordu.
Yani ki burada tabiata dokunuyordu,ayakları yere basıyordu.Aslında tabiat ona dokunuyordu.Allah’ın nimet verişini gözleriyle görüyor, yaşıyordu.Dalından böğürtlen,domates,salatalık,kivi,biber,patlıcan toplamak
ne güzeldi.
-Dedeciğim!Rengarenk meyve ve sebzeler,bu kara toprakta nasıl boyanıyor?
-Evet yavrucuğum,ya tatlarına ne demeli?
-Doğru dedeciğim,bir defasında toprağın tadına bakmıştım,yediğim kirazın tadını aramak için…deyince
dedesi kendini tutamayıp gülmeye başladı:
-İlahi,yavrum benim,ne tatlısın!
Ya bizim yaradılışımız?Biz de topraktanız.Bu eller,bu dil,bu kulaklar,bu gözlerimiz,beynimiz,kalbimiz…Görme,duyma,tatma,sevinme, üzülme,gülme,ağlama,düşünme,sevme gibi duygularımız…Bu et ve kemik parçasına nasıl verilmiş,düşünebiliyor musun?Ya konuşma?Şu et yığınından ses çıkıyor ve bu seslerin bir anlamı var.
Kaşlarımız uzamıyor,dört parmak yanındaki saçlarımız uzuyor.Dişimiz sert,dilimiz yumuşak.Her şey hikmetli.
-Evet dedeciğim.Geçende yapraklara ve çiçeklere baktım,her birinin çok güzel ve ölçülü şekilleri var.Belli
ölçüde büyüyor ve şekli bozulmadan hep o büyüklükte kalıyor.Papatyanın,gülün yapraklarına baktım hayran
kaldım,bazen aklım duruyor.
-Ne kadar düşüncelisin yavrum.Bir tohum atıyoruz toprağa,Allah bin veriyor.Bu kadar canlı besleniyor.
Besin olarak yaratılanlar da besleniyor bir taraftan.Ağacın eli gibi olan dallarıyla bize nimetler sunuluyor.Haydi
gel şu elma ağacının ellerini,dallarını öpüp ona teşekkür edelim(!)…
-Olur mu dede?Onları bize veren Allah!
-O zaman kime teşekkür edeceğiz?
-Sorulur mu dede?Hani sen bir keresinde demiştin ya;pazardan bir sebze ya da meyve aldığımızda manava
bir ücret veriyoruz.Aslında o nimetleri ona da bize de veren Yaratıcı’ya şükür borcumuz var.
-Afferin Bedreddin,sen süpersin be oğlum!
Bu şekilde süren konuşmalarla da düşünce dünyasında geziyor,hayatından ayrı bir tad alıyor,adeta cennette gibi zevk duyuyordu.
Bir gün dedesi,Bedreddin’i yanına çağırdı.Avucunda bir şeyler saklıyordu:
-Bedreddinciğim,şimdi sana bir şey göstereceğim.Daha doğrusu üç şıklı canlı bir soru soracağım,dedi.
Avucunu açtı,içinde üç adet çekirdek duruyordu:
-Burada limon,portakal ve mandalina çekirdeği var.
O esnada da portakal ağacının yanına yaklaşmışlardı.Portakallar henüz yeşil yeşil patlak vermişlerdi.
Bedreddin:
-Birbirlerine o kadar benziyorlar ki ayırt etmem mümkün değil.
Ardından,dedesinin ne demek istediğini anlamışçasına atıldı:
-Eveet,şimdi anladım,peki nasıl oluyor da toprak bunları tanıyabiliyor,diyeceksin değil mi?
-Daha ben ne diyeyim evladım,sen süpersin işte!
-Hayır dedeciğim,o benden değil Allah’tan,Allah’tan!..

Ayşegül KÜBRA
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YÜZME

Yüzme Sporu, yer yüzünün en eski sporlarından biri olarak kabul edilir. Yer çekimsiz bir ortamda su direncine karşı yapıldığı için diğer spor
dallarından çok farklıdır.
Kısace yüzmeyi, su yüzeyinde ve su altında
hareket etmeyi ve bir yöne ilerlemeyi sağlayan
hareketler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Su
içerisinde yapılan bir spor olduğu için yüksek
fiziksel dayanıklılık gerektirir. Su yüzeyinde durabilmek ve hareket edebilmek için yapılan tüm
hareketler yüzme olarak kabul edilir.
Dünyada ve Ülkemizde Yüzme Sporu
Milattan Önceki yıllardan kalan kalıntılarda
bir çok uygarlığın yüzme ile tanıştığı anlaşılıyor.
Eski Roma ve Yunan uygarlıklarında yüzme, askeri bir eğitim olarak kullanılmış, Japon İmparatoru okullarda zorunlu ders olması için ferman
çıkartmıştır.
Yüzme yarışlarının temelini oluşturan yüzme
havuzu ise ilk olarak 1828 yılında İngiltere’de
yapılır. Örgütlü bir spor halini 1882’de alır. 1908
yılında Dünya Yüzme Federasyonu FINA (Fédération Internationale de Natation) kurulur ve
resmi müsabakalar düzenlenmeye başlar.
Ülkemizde ise Osmanlı donanmasındaki
askerlerin iyi yüzücüler oldukları bilinir. Sahil
kentlerinde kurulan deniz hamamları ile yüzme yaygınlaşmaya başlamıştır. Ve 1937 yılında
ilk yüzme yarışları Moda’da yapılır. Fenerbahçe,

yüzme sporuna yer veren ilk kulüp olmuştur. Ve
ilk olarak Büyükdere yüzme havuzu (25x50m)
1931 yılında açılır. 1943’te ise Yüzme İhtisas Kulübüyle yüzme sporu resmen başlamış olur.
Yüzmenin Faydaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dayanıklılık ve esnekliğinizi geliştirir.
Kalbi güçlendirir
Fiziksel görünümünüzü değiştirir.
Dolaşımı düzenler. Varis gibi hastalıklarda
faydalıdır.
Kilo kontrolünü sağlar.
Stres ve gerilimi azaltır.
Eklem iltihabı gibi hastalıklarda, eklemleri
ve bağları daha az zorladığından önerilen
egzersiz tipidir.
Enerji verir.
Kas güçsüzlüklerini tedavi eder.
Şişmanlarda, hamilelerde ve hareketsiz
kişilere faydalıdır. Çünkü suda yapılacak
egzersizler eklemleri ve bağları daha az
zorlamaktadır.
Tüm kasların ahenkle hareket etmesini sağlarken, kol ve göğüs kaslarını canlandırır.
Yüzme yeteneği çocuğun gelişiminde etkili
olur. Bağımsızlığı ve özgüveni geliştirir.
Basınç duygusunu, karşı kuvveti ve kaldırma kuvvetini tecrübe ederler.
Su, cilt dokusuna masaj yapar ve denge
hissini geliştirir.
Bununla beraber çocuklar değişik duyularla vücut bilincini geliştirirler.
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S I R D A Ş
NAZ MAKAMI
Henüz kantara çıkmadık... Okkamızı bilmiyoruz... Fıtrat icabı hepimiz
kendimizi dosdoğru görürüz ama Allah katında gerçek değerimizin ne
olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ağır sıklet miyiz, sinek sıklet mi
belli değil... Bizler gibi kendini kurtulmuş gören niceleri o gün ‘ah
vah’ edip pişmanlık terleri dökerken, ‘bu mu’ deyip küçük gördüğümüz
birçokları ise, belki de o gün bayram sevinci yaşayacaklar...
Keşke ibadet ve ümitlerimizden önce, o gün Rabbimiz’e sunabileceğimiz
elimizde bir tutam da korkumuz olsaydı. “Ya Rab!.. Ben kendi
hatalarımı zaten biliyorum. Ne olur, hatalarımı yüzüme vurarak
kullarının arasında beni tekrar mahcup etme” diye nazlanacak yüzümüz
olsaydı...
Mehmed SALKIM/ İSTANBUL

“Bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne.
O olmazsa yaşayamam, demeyeceksin.
Demeyeceksin işte
Yaşarsın çünkü.”
demiş Can Yücel. Ne kadar çok bağlanırsan bir
şeye, o kadar çok kırılırsın... üzülürsün... kısacası
parçalanırsın...
İnsanoğlu saftır. Hayatı boyunca illaki bağlandığı,
kendini onun üzerine adadığı bir şeyler vardır.
Bazen düşünürsün. Nerede hata yaptığını, neden kaybettiğini, kim için nelerden vazgeçtiğini...
Sadece düşünürsün. Peki ne zaman çare buldun?
İnsanın birisine karşı sorunlarını anlatması zaten en
büyük sorun. Böyle yaparak baştan kaybediyorsun.
Karşındaki nereden bilecek senin halini ya da nasıl
bilecek. Saatlerce, günlerce, hatta yıllarca anlatsan
bile o nereden bilecek sendeki durumu. Empati
yolu ile halini anlamaya çalışsa da, seni senden başka kimse anlayamaz. Anlatarak bir şeyler çözülseydi
dünya daha güzel bir hal alırdı eminim.
Sen dertleşmek için ona bir şeyler anlattığını düşünürsün, ama asıl anlatmak istediklerin her daim
içeride kalır. Onları anlatması, oradan çıkarması zordur. Çıktığını sanırsın ama o kadar derindedir ki, bir
süre sonra tekrar varlığını belli eder.
Anlattığımız kadar yoruluruz bazen. Bazen de
anlattık anlattıkça dererin bizden gittiğini düşünürüz. Ne zaman bizden gitti de böyle bir düşünceye
kapıldık?
En çok neye bağlanır insan? Tüm hayatını neye
adar? Bu her zaman değişir. Bugün kırmızı kalemine
bağlıysan, yarın yeşil bir kaleme bağlanmayacağının
garantisini verebilir misin?
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Sen bu dünyaya geldiğinde hiçbir şeyin yoktu.
Hiçbir şey sana ait değildi. O giydiğin kıyafetlerin
bile senin değildi. Madem benim diyorsun, neredeler o halde? Savunmasız bir haldeyken nasıl senindi?
“O benim” dediğin kaç şey yanında kaldı bu vakte kadar. “O benim” demeyeceksin hiçbir zaman.
Her şeyin yaratıcısı ALLAH iken nasıl olurda sahiplenebiliyoruz bunca şeyi.
Misafirliğe gittiğinde sana uzatılan terliği giydiğin vakit nasıl “o benim” diye sahiplenemiyorsan
yaşamın boyunca da hiçbir şeye sahip olmayacaksın.
Bugüne kadar nasıl ki benim dediğin her şey
birer birer gitti, bundan sonra da hep gidecek. Sen
bile bu fani dünyadan bir gün gidecekken sahip olduğunu sandığın şeyler mi senden gitmeyecek?
Şu anki durumunu düşün. Birde bulunduğun
durumdan farklı bir şekilde olduğunu hayal et. Bir
şeylere sahip olduğunu hayal et. Ve tekrar şu anki
durumuna dön. O hayal ettiklerin olmadan da halâ
yaşamına devam edebiliyorsun değil mi? İllaki onlara sahip olmak mecburiyetinde değilsin.
Dünyaya geldiğin vakit saf ve masumdun. Ne bir
derdin ne de sahip olduğun bir şey vardı. Dünyadan göç ederken de hiçbirşey götüremeyeceksin.
O halde gelirken seninle gelmeyen ve giderken de
seninle gitmeyecek olan şeyler için bu kadar bağlanmak niye?
Her şey gelip geçici... Bağlanmadan yaşa hayatı,
işte o zaman başlar mutluluk...
Gamze PARLAK
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İSMİNİ DİLİME BAĞLA ALLAH’IM
Ya Rabb! Aşkını yak garip gönlümde,
Erit emanet ruhumu can kafesimde,
Malayani sözleri bıraktım izninle,
İsmini dilime bağla Allah’ım.
Öyle bir hal ki, yatırmaz beni,
Döner dururum bu âlemde divana gibi,
Bu dünya geçici bir imtihan yeri,
İsmini dilime bağla Allah’ım.
Yaratığın her zerrede bulurum seni,
Aşkın nakşetmiş aciz bedenimi,
Bilinmez bir durum ki, uyutmaz beni,
İsmini dilime bağla Allah’ım.
Nurun aydınlattı karanlık gecemi,
Zaman mefhumu bir başka sanki,
Dağ taş anlamış senin sevgini,
İsmini dilime bağla Allah’ım.
Bu dünya faniymiş yeni anladım,
Gönlümü âlemlerin sultanına bağladım,
Altun ‘um kul oldum, duy fermanımı,
İsmini dilime bağla Allah’ım.
Altun Özmeşe

55

sirdergisi.com

R Ö P O R TA J

Kasım 2016

HAKAN TÜRK VE 102 KİTAP
Neşe BANU

2000’li yılların başına kadarHakantürk’ün
kitaplarını
zevkle okuyanların tamamına
yakını gerçekte böyle bir yazar
olmadığını ve bu kitapları bir
ekibin yazdığına inanılmaktaydı. Ancak Hakan Türk yaptığı
görevden istifa ederek 2003
yılında o tarihlerde kitap deniHakan TÜRK
lince ilk akla gelen Cağaloğlu’na
geldiğinde ve akabinde çıktığı televizyon programlarında önünde bir sürü kitaplar ve notlar olmadan kafadan
iki üç saat konuşmaları onun sıra dışı birisi olduğunu
göstermişti. İşte tam o günlerde çok ses getiren “Babaların Dünyası / Babaların Ölümü / Susurluk Labirenti
/ Büyük Oyun / Türkiye Ateş Çemberinde / R.Tayyip
Erdoğan Kimdir gibi kitapları çok satarken yazdığı kitaplardan dolayı kendisini takdir edenlerin yanında her
geçen gün yeni düşmanlar kazanmaktaydı.
Bilindiği gibi o tarihlerde Türk Medyası Patronları
hükümetlere yön vermeğe çalışırken bu arada ülkenin
en kar getiren kuruluşlarını ele geçirip küplerini dolduruyorlardı. Bütün bular olurken hiç kimsenin doğru dürüst sesi çıkmıyordu. Çünkü televizyonlar, radyolar ve
gazeteler onların kontrölündeydi. O günlerde Hakantürk “Vurguncular” diye bir kitap yazdı ve bu kitabın ilginç bir yönü de Medya Patronları olan Aydın Doğan ile
Cem Uzan görüşmesinde konuşmaları gizlice kaydedilip bir şekilde Hakantürk’e servis ediliyor. O da yıllarda
beri sırtında bir yafta gibi taşıdığı “Yazarların Deli Yüreği” lakabının hakkını vererek o gizli kaydın noktasına ve
virgülüne dokunmadan “Vurguncular” kitabında ülke
üzerinde oynanan oyunları sergilerken daha sonra o
çok konuşulacak olan kaydınıda kitaba koyuyor.
Bu ülke Hakan Türk gibi omurgalı adamlarına hiç
bir zaman sahip çıkmadığı için meydan hep medya
maymunu olanlara kalmıştır. Dergimiz için bir haber
yapalım dediğimde bu tür konulara sıcak bakmayan
Hakan Türk bizim çizgimizi
bildiğinden tereddüt etmeden “Evet” dedi.
Soru: Yazdığınız kitaplardan dolayı tehdit aldınız
mı?
Hakan Türk: Tahmin
edemiyeceğinizkadar. Güzel bir deyim vardır; “Korktuğunu
yapmayacaksın,
yaptığından da kormayacaksın”. Hem ölümden korkacak ne var ki? Azrail de
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olsa gelen Melek değil mi? Kurtlar Vadisi televizyon
dizisinde de kullanılan benim şöyle bir sözüm vardır;
“Yarınını düşünen kahraman olamaz” diye.
Soru: Kitaplarınızda size ait olan bu sözlerinizi sinema filmi veya televizyon dizilerinde kullandıklarında hakkınızı alabiliyor musunuz?
Hakan Türk: Bugüne kadar çoğunun bedelini aldım
ama bazı şirketler uyanıklık yaparak senaristlerin elinden aldığı yazıyı önüme koyup, beni onunla muhatap
etmek istediler.
Kendi akıllarınca topu taça atıyorlardı fakat ben
onlardan da paramı kanuni yönden tahsil etmekteyim.
Benim bazı okuyucularım kitaplarımda beğendikleri
sözlerimi kendi facebook sayfalarına koyunca “anonim” sanıp da kullanan da oluyor. Böyle durumlarda
ben kitabımı delil gösterip yine paramı alıyorum.
Soru: Kitaplarınızda olup da herkesin bilmediği
güzel bir deyim söyler misiniz?
Hakan Türk: Dünyada modası geçmeyen tek şey
“Kefen’dir” Halen beyaz, tek parça ve cebi yoktur.
Soru: Peki bu sözünüzde ki gerçeği yaşamımızda
acaba kaçımız aklıma getiriyor?
Hakan Türk: Bakın bu sorunuza ben kendi açımdan
bir cevap vereyim.CEO’su olarak görev yaptığım binada ben çalışma odamı seçerken pencereleri karşıdaki
mezarlığa bakanı seçtim ve halen orada çalışmaktayım.Hepimiz günün birinde mutlak ölümü tadacağız.
Allah ölümünde bize hayırlısını versin. Bazılarımıza bir
kefen ve mezar dahi nasip olmuyor.
Soru: En son kitablarınız hangileri ve bu yıl kaçıncı
kitabınız ve ne zaman çıkacak?
Hakan Türk: Doksan yedinci kitabım şu anda satışta 98-99-100 ve 101’nci kitap basım için hazır bekliyor. Ben Aralık 2016’da Allah nasip ederse 102’nci
kitabımın imza günlerini yapacağım. Kitabın içeriği
benim bugüne kadar yazdıklarımdan çok farklı. Ancak ismini açıklamakta sakınca görüyorum çünkü kitaplarına ve TV dizilerine isim bulamayanlar çalıyorlar.
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RENKLİ PATATES TOPLARI
MALZEMESİ

İlker KARATAŞ

1 kilo haşlanmış, ayıklanmış ve rendelenmiş patates
2 çorba kaşığı süzme yoğurt
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Yeterince tuz ve karabiber
2 adet dövülmüş sarımsak
Süslemek için
1 adet rendelenmiş havuç
5 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
3 çorba kaşığı kıyılmış dereotu
3 çorba kaşığı rendelenmiş kırmızı lahana

Geniş bir kaseye haşlanmış patatesi ve diğer malzemeleri
koyup güzelce karıştırın daha sonra eliniz biraz suyla ıslatın ve
istediğiniz boyutta toplar yapın daha once hazırladığınız rendelenmiş, kırmızı lahana, havuç, kaşar peyniri, ince kıyılmış dereotlarına koyup yuvarlayın sonra geniş yüzeyli bir tabağa koyduktan sonra servis yapın.

SONBAHAR İÇECEĞİ
MALZEMESİ

6-7 tane çekirdeği çıkarılmış taze hurma veya kuru hurma
3 dilim kavun (dilimlenmiş)
2 çorba kaşığı bal
1 salkım kırmızı üzüm
1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
Yarım limon suyu
1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
1 su bardağı su
Tüm malzemeler blenderdan geçirilir daha sonra kalın süzgeçten geçirilir sürahiye
konup biraz dolapta soğutulur ve servis yaparken karıştırıldıktan sonra bardaklara dökülür.
ŞAMFISTIKLI ve PEPPİNO REÇELLİ İRMİK HELVASI
MALZEMESİ
500 gram irmik
500 ml su
500 ml süt
2.5 su bardağı toz şeker
5 çorba kaşığı peppino marmelatı
250 gr tereyağ
3 çorba kaşığı dövülmüş şamfıstığı
Öncelikle derin bir tencerede tereyağını eritelim daha sonra üzerine şamfıstığını ve irmiği koyup güzelce kısık ateşte karıştıralım. Diğer tarafta sütü, suyu ve tozşekeri güzelce karıştırıp 1 taşım kaynatıp altını
kapattıktan sonra 5 çorba kaşığı peppino marmelatını ilave edip karıştırın. Güzelce açık kahve rengini
alan irmiğin üzerine çok dikkatli şekilde şerbetini dökün birden dökerseniz yanma riski oluşabilir. Daha
sonra güzelce karıştırın. Çok kısık ateşte ağzını kapatıp demlendirin. Servis yaparken kaseye dövülmüş
şamfıstığını koyun üzerine kaşıkla helvayı bastırın ters çevirin ve yanına biraz daha peppino marmelatı
koyarak servis yapın.
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Kitap Tanıtım

KİTAP

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Kitabın Adı: Aşkın Gücü
Yazarı: Şükran Pınarcan
Yayınevi: Serüven Kitabevi
Sayfa: 115
Tür: Deneme
Sığ suları en hafif rüzgarlar bile coşturabiliyor, derin denizleri ise ancak derin sevdalar, Anladım ki,
derin ve esrarengiz şeyler
susuyor, anladım ki, susan
her şey derin ve heybetli.
Bir gül kadar güzel ol ama
dikeni kadar zalim olma,
birine öyle bir söz söyle
ki, ya yaşat ya da öldür
ama asla yaralı bırakma.
Hüzün taze tutar aşk yarasını, yaramdan da hoşum
yârimden de.
Ey aşk! Seni senelerce yaban ellerde aradım, hoyrat
dillerde aradım.
Oysa bendeymişsin, bilememişim, oyalanmışım....
kalakalmışım....
Kalp ruha der ki; “Ben
severim aşık olurum, ama
acısını nedense hep sen
çekersin, Ruh da ce-vap
verir; “Sen yeter ki sev”....
(Şems-i Tebrizi)
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Kitabın Adı: Beni Sensiz
Bırakma
Yazarı: Mesut Köseoğlu
Yayınevi: Ares Kitap
Sayfa: 128
Tür: Şiir
Elinizdeki kitap bir hisli
yürekten dökülen şiirlerden mürekkep bir denizin
sandalı…
Ve sizler ilk sayfadan itibaren bu sandalla uzunca bir
yolcuğa çıkıyorsunuz.
“Kalbimi parça parça mısralara dağıttım, adına şiir
dediler.”
diyerek anlattığımız durum, bizzat bu kitapta
tecessüm etmiştir. Bir
aşığın yürek yangını, bir
mütefekkirin fikir çilesi,
bir müminin mütevekkil
duruşu bu kitabın mısralarına sinmiştir.
“Beni Sensiz Bırakma” kitabında yıllarda savrulan
gönül dalgalarını, sevdaları, ayrılıkları, fikri ve efkârı birleştirdik. Bu kitapta
muhakkak kendinizden
bir parça bulacaksınız. Bakalım siz bu kitabın hangi
sayfasındasınız?
Mehmet Akif lisanıyla
“Oku, şayet sana bir hisli
yürek lazımsa Oku, zira
onu yazdım iki söz yazdımsa…” diyerek bu eseri
yüreklerinize sunuyoruz.

Kitabın Adı: Sanatta Yaratıcılık
Yazarı: Ümit Parsıl
Yayınevi: An Yayıncılık
Sayfa: 104
Tür: Sanat
Yaratıcılığa ilişkin tanımlama, genellikle insanların
yaratıcı yönlerinin yanı
sıra; bilgisel, eğitimsel,
düşünsel (zeka) kişiliği
üzerinde yoğunlaşmıştır.
Kişiden kişiye farklılık
gösteren bu özellik çok
yönlü bir düşünce ürünüdür. Yaratıcılık; sorunlara, bozukluklara, bilgi
eksikliğine, kayıp öğelere,
uyumsuzluğa karşı duyarlı
olma; güçlüğü tanıma, çözüm arama, tahminlerde
bulunma ya da eksikliklere
karşı denenceler geliştirme,
bu denenceleri değiştirme
yada yeniden sınama, daha
sonra da sonucu başkalarına iletmektir. Yaratıcılığın
temelinde, akıcı, özgün ve
esnek düşünebilme, dolayısıyla, sorun çözebilme
becerisi yatmaktadır.
Eser, İlk ve Orta Öğretim
Resim ve Elişi Dersleri ve
Güzel Sanatlar Liseleri ve
Güzel Sanatlar Fakültelerinde Temel Sanat Dersleri
öğretmen ve öğrencileri ile
yaratıcılık ve temel sanat
kavramlarına ilgi duyan
tüm ebeveynler ve kişisel
gelişim okurları içinde temel başvururu kaynağı-dır.

Kitabın Adı: Tijda
Yazarı: Erdem Güzel
Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Sayfa: 192
Tür: Deneme
Merhaba güzel insan…
Tijda’yı unutma olur mu?
Onu herkesle tanıştır.
Onu herkese sevdir.
Onun en iyi anlayanı belki
de sensin.
Kendine iyi bak olur mu?
Umut, hep güzel insanlarla
birliktedir.
Sevgiyle, aşkla kal.
Bana gülümse.
Tijda’ya gülümse.
Gökyüzüne gülümse.
En çok kendine gülümse.
O güzel kalbin daim olsun
güzel insan
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Altınoluk Yayın ve San. A.Ş.
Adına Sahibi:
Abdullah SERT
Yazı İşleri Müdürü:
Ahmet TAŞGETİREN
Yayın Müdürü:
H.İbrahim KURUCAN
Dış Politika Müdürü:
Beytullah DEMİRCİOĞLU
Reklam Müdürü:
Doğan GÖKMEN
Abone Sorumlusu:
Ali BAŞKAVAK
Aylık Dergi
Altınoluk Dergisi Hakkında

Altınoluk, deyiniz ki,
safınıza girip omuzlarını size yaslayan, sizden
sıcaklık, yürek bütünlüğü, sevgi ve rahmet
algılayan ve size sadece
bu duyguları vermeye
çalışan bir ufuk yokuşudur. Deyiniz ki,
gönülleri tevhid inananda buluşturan Kıble’ye bir işaret taşı olma
dileğindedir. Deyi-niz
ki, “ümmet ufku”nu
taçlandıran Kabe’nin
bir parçasını isim olarak almakla, ona layık
olma cehdine girecek
bir gönül eridir. Sanki,
dünyanın her tarafında, mü’minlerin içinde
kopan
“Altınoluk’ta
buluşalım” coşkusuna
katılma sevincidir.
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Dergi Tanıtım

İmtiyaz Sahibi
Libronet Bilgi Hizmetleri ve
Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. adına
Mehmed Ali Çalışkan
Yayın Yönetmeni
Yunus Emre Tozal
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Erkan Şimşek
Editör
İsa Karaaslan
Yayın Kurulu
Erkan Şimşek, Yunus Emre Tozal, İsa Karaaslan, Cemil Üzen,
Zahid Yıldırım, Olcay Mağden
Ünal, Hatice Yalçın, Murat Çiftçi, Ümit Yaşar Özkan
Görsel Yönetmen
Zahid Yıldırım
Aylık Kitap ve Kültür Dergisi
Arka Kapak Dergisi Hakkında

Yayın hayatına 2 Nisan
2014’te babil.com ile
birlikte başlayan Arka
Kapak, okurlara kitaba,
filme, müziğe dair mütevazı bir eleştiri, tanıtım,
haber, röportaj içeriği
sunuyor.
Kısaca, kitabın sadece ön
kapağına değil arka kapağına da bakan, oradaki
bir cümleyle veya bir resimle de kitabın içine dalıp giden okurların adresi
olmak istedik.
Arka Kapak, okuyan, seyreden, dinleyen herkese;
insana, hayata, dünyaya
yabancı olmayan, yabancı kalmayan her söze,
her cümleye açık. Çünkü
saygıdeğer birilerinin de
dediği gibi “gerçek oralarda bir yerde”.

Sahibi
Yeni Asya Gazetecilik
Matbaacılık ve Yayıncılık San.
ve Tic.
A.Ş. adına Mehmet Kutlular
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdullah Eraçıkbaş
Yayın Koordinatörü
Yasemin Güleçyüz
Editör
Sedanur Coşkun
Yayın Kurulu
Ayşe Koçyiğit Aydın
Aysun Çelebi
Fatma Özer
Meryem Tortuk
Mehtap Yıldırım Yükselten
Nur Hacınebioğlu
Tubanur Arıcan Telci
Nuran İşeri
Belgin Çakır
Derya Deniz
Nesibe Bahtiyar
Aylık Kadın Aile Dergisi
Ekim 2016 / Sayı 321

Bizim Aile bu ay “‘Sade’ce yaşamak istiyorum” diyor.
Bizim Aile dergisi Ekim
sayısında, koca koca
binaların hızla yükseldiği, toprağa basmak,
tabiatla iç içe olmak
adına maddî-manevî
bedel ödemek zorunda kaldığımız acil zamanlarda, doğal ve
sade yaşamanın aslında
zannettiğimizden daha
kolay, pratik ve zevkli
olduğunu kapak dosyasına taşıyor.

Şeref Akbaba Yönetiminde
İki Aylık Düşünce, Kültür ve
Edebiyat Dergisi
Ay Vakti Dergisi Hakkında

Vakit bir belirlemedir. İnsanı tutan,
evirip çeviren, yoran, iniş ve yokuşlara koyan, geceyle
gündüzü ayarlayan,
sevindirip ağlatan
bir belirleme. Bu belirlemeyi belirli hale
dönüştürmenin bir
adıydı ay konuşması. Ay çocukluğun
en görkemli unsurlarından biri. Bu da
bir im. Ay önderin
işaret parmağının
remzidir. Bu da bir
belirleme. Ay Vakti
bir tılsımı, bir tutkuyu, bir yolculuğu,
bir çiçeği, dahası
şiiri, sanatı, kitabı,
yazıyı, gökyüzünü,
yeryüzünü, denizi,
acıyı, sevinci belirleme noktasıdır.
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ABONE ÖZEL

En Tatlı Takipçilerimiz

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

Meltem PARLAK / KIRŞEHİR

İsmail UÇAK / Afyon

Kityay

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

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Asıl adı Haydar olan, 16. yüzyılda yaşamış, Alevi-Türk
halk şairi ve ozanı. 2) Anadolu’nun batı kıyısında, bugünkü
İzmir ilinin Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan, daha sonra önemli bir Roma kenti olan antik bir Yunan kenti. - Dinsel
inançlara göre, insanların öldükten sonra dirilip sonsuza değin kalacakları ve Tanrıya bu dünyadaki eylemlerinin hesabını
verecekleri yer, öteki dünya. – Kayın birader. 3) Eskiden var
olan Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğünün kısaltılmışı. – Bir
sayı. - Halk arasında “Göz Tansiyonu” ya da “Karasu Hastalığı” olarak bilinen, göz içi sıvısının iyi boşalmaması yüzünden
göz tansiyonunun artması hastalığı. 4) 1905 yılında, Ali Sami
Yen önderliğinde aynı adlı Lisede kurulan, Türkiye’nin ilk futbol takımı. – Sodyum’un simgesi. 5) 1993’te Avrupa Birliği’nin
(AB) kurulmasıyla adını alan ve 2009’da ise tamamen AB’ye
devredilen, Topluluk iken kısaltılmışı. - İlgi çekici, alışılmamış,
olağandışı, değişik (kimse). - (Hayvanlar için) alınla ya da boynuzla vuruş. – Duygu. 6) İsviçre’de bir nehir. – Molibden’in
simgesi. 7) Myanmar devletinin eski adı. – Rodyum’un simgesi. 8) Yıkıntı, döküntü, çöküntü. - Uyanık, gözü açık, müteyakkız. 9) Lahza. – Satranç’ta yenilgi. 10) Türk Eğitim Derneği’nin
kısaltılmışı. – Arının yaptığı tatlı besin maddesi. 11) Uzaklaşmak. – Doğruluk, bağlılık. 12) Şamanlıkta, gelecekten haber
verme, büyü yapma vb. görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak
hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam. – Nazım
Hikmet’in soyadı. – Ab. 13) Bizmut’un simgesi. - Türkiye’de de
faaliyet gösteren, dünya genelinde mektup ve paketleri teslim
eden Amerikan şirketinin birleşik koli servisi anlamında United Parcel Service’in kısaltılmışı. – Uslu karşıtı; afacan çocuk.
14) Şua. – Sakarya ilinin diğer adı.

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