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Türk’ün Tankla İmtihanı

E D İ T Ö R’ D E N  -  B A Ş YA Z I

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.” (1)

Aziz ve necip Türk Milleti asırlardır bağımsızlığı ve vatanı uğruna en kıymetli varlıklarını feda etmekten çekinme-
miştir. Yine tarih tekerrür ediyordu tarih 15 Temmuz 2016 hain işbirlikçiler ve onların satılmış uşakları.
Akıllarına hiç gelmemişti milletimizin medyamızın ve muhalefet partilerinin topyekün karşılarına dimdik dura-
caklarını.

Bu gün birlik beraberlik günüydü bugün var olma günüydü bu gün pisliklerden (fetö) arınma günüydü. Bazı mu-
sibetler memleketimizin hayrınadır İnşaallah. Bizler millet olarak bir beraber ve diri olduğumuz müddetçe hiç bir 
şer odağı bizi bölemez, parçalayamaz, ayıramaz.

Selçuklular zamanında yine milletin başına Hasan Sabbah (Alamut Kalesi) ve müridleri (Haşhaşiler ) bela olmuş 
Nizamülmülk o kutlu ve bilge vezir büyük mücadeleler vermiş, ancak Hasan Sabbah’ın fedaisi tarafından hunharca 
şehit edilmiştir. Aziz kardeşlerim yüzyıllardır oynanan oyunlar ve metodları aynı, piyon ve rolleri değişik.

Gün uyanık olma günüdür. Oyuna gelmemek için tarihi çok iyi okuyup ondan dersler çıkarmamız gerekir. Düşman 
aynı düşman yöntem aynı, biraz uyanık olalım ve lütfen oyuna gelmeyelim.

Bundan sonra yapılacak vatandaş olarak üzerimize düşen Üç yüze yakın şehitlerimizi unutmamak hatıralarına 
saygı gazilerimize muhabbetimiz ve hainlere tavrımız. Bu 15 Temmuzda olanları her yere yazmak anıtlar sokaklara 
isimlerini vermek ve zihnimizde benliğimizde sıcak tutmaktır. İnsan çok çabuk unutandır. Hafızai beşer nisyan ile 
maluldur (2).

Ey aziz milletim sana yapılanları unutma unutturma. Düşmanını dostunu iyi tanı. Unutma dünya yüzünde bize 
bizden başka dost yoktur. Ne mutlu yine ecdadımız gibi kanımızla ve canımızla demokrasi destanı yazdık. Tüm 
dünya bir milletin iradesini ve duruşunu gördü. 

Netice: HAKİMİYET MİLLETİNDİR.

(1) M.Akif Ersoy
(2) İnsan aklı unutmaya müsaittir.
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Şairlerin üstadı Necip Fazıl Kısakürek’e atfedilen çok 
manidar bir söz vardır: “Namaz camiden çıkınca, Hac 
Mekke’den dönünce, Ramazan oruç bitince başlar.” 
Ramazan ayını, nasıl ki, 11 ayın sultanı olarak kar-
şıladık ve tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız teravihler 
ve gün içindeki mukabelelerle geçirdik; bu, yılın geri 
kalan aylarını saydığımız ve sayamadığımız bu gü-
zel ibadetlerden mahrum etmeyi gerektirmemelidir. 
Tıpkı; günde 1 saat kadar zamanımızı alan namazda, 
nasıl ruhumuzla Allah’ın huzurunda, bedenimizle Ka-
be’ye dönüyor ve hiçbir kötülük düşünmüyor ve yap-
mıyorsak, kalan 23 saatimizde de ayni hassasiyetimizi 
korumalıyız. Hac, ekonomik gücü yeten bir ibadet ol-
duğu için, Hacca giden Müslümanın sorumluluğu kat 
be kat artmaktadır. Öyle ki, Peygamberimizin (sav) 
“Komşusu açken tok yatan kimse bizden değildir.” 
(Hâkim, II, 15; Heysemî, VIII, 167) sözüne kendini 
daha çok muhatap hissetmelidir. Kısaca; ihsan şuuru 
denilen “Allah’ı her an görüyor gibi veya O’nun (cc) 
bizi her an gördüğünü aklımızdan bir an bile çıkarma-

ma” şeklinde bir teyakkuz haline sahip olmamız gerekmektedir. Bir defasında; Peygamberimiz (sav) saha-
besi ile birlikte iken Cebrail (as) gelmişti. O Vahiy Meleği; “İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir?” diyerek 
sorular sormuştu. Peygamber Efendimiz (sav) ise; iman ve İslam’ın tarifini yaptıktan sonra şöyle demiştir: 
“İhsan, O’nu (cc) görüyormuşsun gibi Allah’a kulluk etmendir. Sen O’nu (cc) görmesen de, O (cc) seni mut-
laka görüyor” (Müslim, Îmân 1, 5. Ayrıca bk. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16; Nesâi, 
Mevâkît 6; İbni Mâce, Mukaddime, 9).

 Malumunuz; Yahudiler Cumartesi günü havraya, Hıristiyanlar Pazar günü kiliseye gitmekle bir 
haftalık ibadetlerini bir güne ve/ya birkaç saate sığdırıp sonuçlandırdıklarını sanırlar. Ancak; İslamiyet’te 
ibadetler, insanın dinle ve/ya Allah’la bağlantısını iyi niyet ve samimiyetle kavi ve baki tutmasını sağlamaya, 
diğer bir ifadeyle ihsan sırrını destek ve takviye etmeye yöneliktir. Eğer bu ibadetlerde zerre kadar kibir, 
çalım ve gösteriş bulunursa, onların hazin akıbetini bakın Peygamber Efendimiz (sav) nasıl ortaya koy-
maktadır: “Nice oruç tutanlar var ki, oruçlarından payları açlık ve susuzluktur. Ve yine nice ayakta duranlar 
namaz kılanlar var ki, namazından elde ettiği şey yorgunluktur.” (İbn Hanbel, 2/373)

 Dolayısıyla, naçizane mantıklı ve tutarlı Müslümanlara şu soruları sormak istiyorum; mübarek 
Ramazan ayı, bütün coşkusuyla, aktiviteleriyle ve bereketiyle bitti ve geride 11 ayı bıraktı diye Cami, Kur’an 
ve sahurların terk edilmesi mi gerekir? 33 rekata baliğ teravih namazlarında tıklım tıklım doldurduğumuz 
camiler niye boşalsın, aylık bitirdiğimiz hatimler yaparken 20 sayfa yerine 2şer sayfa (mealiyle, mümkünse 
tefsiriyle)  niye okunmasın, sahurda haftada 7 gün yerini Pazartesi ve Perşembe orucuna (*) bırakmasın? So-
nuçta; 11 aylar da, niye mübarek 11 aylar olmasın? Hepimizin Ramazan Bayramı mübarek olsun, bir sonraki 
Ramazan ayına erişmeyi ama ona ulaşırken 11 ayı da mübarek kılsın! Amin…
_________________
(*): http://www.sorularlaislamiyet.com/article/15846/pazartesi-ve-persembe-gunleri-oruc-tutmak-sunnet-midir.html
Üsame b. Zeyd (ra) şöyle rivayet etmektedir:
Ben Peygamber Efendimizin (sav), Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tuttuğunu görünce, O’na bunun sebebini sordum. 
Bana şu cevabı verdiler: “Ameller, Cenab-ı Hakk’a pazartesi-perşembe günleri arz olunurlar. Ben istedim ki Cenab-ı Al-
lah’a amelim arz olunurken oruçlu olayım.” (Tirmizi, Savm, 44; Nesai, Sıyam, 70)

ORUÇ AYI BİTTİ, ONBİR AYLAR BAŞLADI AMA…

K A PA K

Zafer HASAN
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Dünyada açlık nedir bilmeyen 
insanlar olduğu gibi tokluk duy-
gusunu yaşamayanlar da vardır. 
Ama Ramazan ayını yaşayanlar 
müstesna! Ramazan’da tok açın 
halini yaşar ve aç olana da tok-
luğu yaşatır. Çünkü “Acıkmayan 
açlara acıyamaz”.

Demek oluyor ki Ramazan’ın 
kendisi bir bayramdır aslında. 
Bayram ise teşekkürleşmedir. 
Zengin yardım imkânını verdiği 
için, fakir bu imkana kavuştu-
ğundan dolayı Rablerine şükür 
birbirlerine de teşekkür ederler.

Oruç tutanların yaşadığı 
bir hadiseye dikkat ede-
lim; İftara birkaç saniye 
kaldığı halde “Ye ku-
lum!” denmedikçe elini 
yemeğe uzatamaz kim-
se. Susamıştır, acıkmış-
tır fakat hayır, yiyemez. 
Alın teriyle kazandığı 
kendi helal malına elini 
uzatamaz. İradesi bu şe-
kilde terbiye edilen mü-
minin başkasının malı-
na el uzatması harama 
bulaşması düşünülebilir mi?

Yine enteresandır, Rabbiyle ran-
devusuna hiç kimse geç kalmaz. 
Ne bir dakika önce ne de son-
ra... Trafik şehirlerde bunun için 
kilitlenir, herkeste aynı heyecan 
vardır.

Bazen çocuklarım bana Rama-
zan’da elindeki çikolatayı uzatıyor 
“Al baba sen de ye!” diyor.”Yiye-
mem oğlum, ben oruçluyum” 
deyince duraklıyor. Onun o kü-

çücük fakat bozulmamış aklıyla 
neler düşündüğünü düşünebili-
yor musunuz?” Babam kendi ma-
lını bile yemiyor, cebinde parası 
var, bir şeyler alıp yemiyor!.. “ Ve 
madde, para onun gözünde artık 
sıfırı tüketiyor, bir çakıltaşından 
ibaret kalıyor.

Oruçlu olduğunu sadece Allah 
biliyor. Kimsenin göremeyeceği 
bir yerde orucunu bozabilir. Ama 
bozmuyor, iradesini biliyor, oto-
kontrol gücü artıyor. Hayat boyu 
böyle terbiye edilen insanlar nasıl 
haksızlık yapabilirler, nasıl mad-

deci olabilirler. Nasıl randevula-
rına geç kalabilirler, nasıl sözleri-
ni yerine getirmezler?

Ve Bayram gelir. Önce kim zi-
yaret edilir? Hepiniz biliyor ve 
uyguluyorsunuz ki kabirler... En 
sevinçli anında bile kendini fren-
lemek için evvela kabristan ziya-
reti yapılır bayramlarda. Ölülerle 
bayramlaşılır önce... “Lezzetleri 
acılaştıran Ölümü çokça anınız!” 
emrine itaatla en mutlu günü-
müzde bile onu hatırlarız. Çünkü 

biliriz ki “Ölümü hatırlamayan 
mutlu olamaz. Çünkü “ölümü 
böleriz hayata sonsuz çıkar”, se-
viniriz. Biliriz ki o kapı gerçek 
mutluluğa, bayrama açılıyor bi-
zim için...

Alvarlı Efe Hazretlerinin dediği 
gibi:
“Mevla bizi affede
 Bayram O Bayram olur
Cürm ü hatalar gide 
Bayram O Bayram olur 
Gör ne güzel îd olur.” diyor ve 
gerçek Bayram diyarına hazırlık 
yapıyoruz. Biliyoruz ki önce on-

lar bizi bekliyorlar.
“Dün sizin gibiydik bizler 
Yarın bizim gibi sizler!” diye 
sesleniyorlar.

Biz de bizden sonrakilere 
seslenmeden önce bizden 
öncekilerin çağrısına kulak 
veriyoruz.

Dini ve milli duygularımızın 
ne kadar güçlü olduğunu, 
milletçe bu bayramlara ver-
diğimiz önem ve kadar güzel 
anlatıyor.

Yılbaşı eğlencelerinde ne kazalar, 
ne rezaletler yaşanırdı. Birkaç 
yıl önce Ramazan ve bayramlara 
rastlayan yılbaşlarında bunların 
azaldığına şahit olmuştuk.

Kişisel ve toplumsal hayatı böy-
lesine disipline eden Ramazan 
ve bayramın nice güzel günlerin 
öncüsü olmasını diliyor, bay-
ramınızın ve bütün hayatınızın 
kutlu mutlu ve huzurlu geçmesini 
temenni ediyoruz.

RUHLARIN ŞÖLENİ
Namık Kemal HÜRDOĞMUŞ

K A PA K

“Gelin dostlarım gelin
Şeytanı yere serin
Yarın sabah bayram var 
Bol bol sadaka verin.”
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Değerli  okuyucum ve kitap sever kardeşim!
Sen dalgaların önünde sürüklenmek ve insanlık 

kervanının ardında kuyruk olmak için yaratılmadın. 
Sen cemiyet’e, medeniyete ve insanlığa yön vermek 
için dünyaya geldin.

İnsanlığa yol gösteren, beşeriyete güç verecek sen-
sin. Çünkü sen büyük bir davanın adamısın.

Dünyanın gidişatından ve harekatından sen so-
rumlusun

Başkalarına özenmek, başkalarının izini takip et-
mek sana yaraşmaz.

Senin vazifen yön vermek, kumandanlık yapmak, 
lider olmak, irşad etmek, iyiliği emretmek ve kötülüğe 
engel olmaktır.

Eğer zaman kötüleşir, cemiyet isyan duygularıyla 
kabarır ve doğru yoldan saparsa,

Senin vazifen köşeye çekilip zamana teslim olmak, 
zamana uymak değildir.

Bu durum karşısında senin vazifen ömrünün so-
nuna kadar kötülüklerle yılmadan mücadele etmektir.

Tarifi imkansız güçlükler ve zorluklar karşısında 
yılmak, zayıf ve bayağı kişilerin harcıdır. Gerçek Müs-
lüman gevşeklik göstermez, üzülmez, acı duymaz, 
mevsimler bütün ömrünce ılık gölgeli bir yazdır. Çün-
kü o bu sorumluluğunun bilincinbdedir.

Değerli kardeşim!
Günümüzde kültür emperyalizmi modern ordu-

lardan daha çok zararlıdır.
Kitaplar, televizyonlar, CD’ler, internetler, korkunç 

bombalardan daha etkili hale geldi.
Kültür emperyalizmi savaş uçaklarından daha vu-

rucu güce sahip.
Bir kısım basın yayın organları düzenli orduların 

görevini üstlenmiş durumda.
Artık bombalar sınırlarda değil,
Alilerin, Fatımaların, Semihlerin beyinlerinde pat-

lıyor.
Kaleler, şehirler işgal etmek yerine gençler, aileler, 

okullar kuşatılıyor.
Bir boyalı gazete, bir seks dergisi, girdiği evde top 

mermilerinden daha çok tahribat yapıyor.
Misyoner faaliyetleri ve bu ideolojilerin emrindeki 

basın; gazeteler, kitaplar, kaleler, yerine beyinleri dar-
madağın ediyor.

Bugün artık Çanakkale, Plevne, Kosova, Viyana 
savaşları her Türk İnsanının beyninde yapılmaktadır.

Üstelik düşmanımız da karşımızda mertçe saf bağ-
lamış değildir.

Ve bizim en zayıf yönlerimizi bilerek yayın bom-
bardımanına tabi tutmaktadırlar.

O halde bütün bunların bilincinde olarak beyin-
lere -bugüne kadar çok geri kalındığı için- ışık hızı 
kazandırma zarureti vardır.

Bugünün Müslümanı, yani 
ilim, imani tebliğ ve çalışma 
gayretine düşmeli, düşmanlar-
la aramızdaki korkunç mesa-
feyi kapatmak sevdasına kapıl-
malıdır.

Batı’ya, Doğu’ya teslim 
olmuş beyinleri; nefsine, ar-
kadaşına, sokağa, şeytana esir 
olmuş kalpleri fethetmek, oralara ilim, iman ve islam 
sancağını dikmek en büyük göreviniz olmalıdır. Bu 
yolda ihlasla çalışarak her kalbe iman pınarı kazmak 
zorundayız.

Sokaktaki on yaşındaki masum yavrumuz Brezilya 
futbol takımının yedek oyuncularıyla birlikte sayar-
ken, kendi dininden, kültüründen habersizdir.

Kendi kültürüne sırtını çeviren bir milletin başka 
milletlerin kültürünün istilasına uğraması kaçınıl-
mazdır.

On beş yaşındaki delikanlı sırf bilmediği ve anlatıl-
madığı için; sahadan yenik ayrılan takımını savundu-
ğu kadar dininin değerlerini müdafaa edemiyor.

Çocuklarımıza Brezilya futbol takımını öğrettiği-
miz kadar Kitabımızı, dinimizi, tarihimizi, kültürü-
müzü,

Takımını sevdiği kadar kutsal değerlerimizi öğret-
mezsek suçu kimde aramalıyız?

Bu maruzattan sonra, birinci görevin gittiğin her 
yere bir ışık götürmen olmalıdır.

Bir karanlık oda içinde “Ey karanlık burayı terk et” 
diye saatlerce bağırsan, çağırsan karanlığın aydınlığa 
dönüşmesini sağlayamazsın. Ancak bir kirbit çakar-
san orayı aydınlatırsın.

Küfür ve cehalet karanlığını da ancak iman nuru 
ile aydınlatırsın.

Yüce Peygamberimiz:
“Senin sebebinle Allah Teala’nın bir kimseye hi-

dayet etmesi senin için, güneşin üstüne doğup battığı 
her şeyden daha hayırlıdır.”

“Bir kimseyi küfürden, sapıklıktan kurtarmak bü-
tün insanlığı kurtarmak gibidir.” Buyurmuşlardır.

Yüce Rabbimiz dinimizi koruyor ve onu yücelte-
cek, yaşatacak nesilleri ihsan ediyor.

Bize düşen dinimizin emirlerini insanımıza, genç-
liğe ve yavrularımıza anlatmaktan başka bir şey değil.

Aşiretten, cihan imparatorluğu çıkaran bu asil 
Türk milletinin ruh kökü, bütün törpülenmelere, ör-
selenmelere rağmen dipdiridir.

Beyinleri İslamın hakikatiyle,
Kalpleri Allah Aşkıyla, Resulüllah Sevgisiyle, gö-

nülleri vatan sevdasıyla donatıncaya kadar bu müca-
dele süreceğine göre, daha yolun başındayız demektir.

Dağı tırmanmak gerek.

“OKU”R MUSUNUZ

Arif PAMUK

D E N E M E
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İÇİMİZDEKİ ARAYIŞ

Ruh seslendi: “Yeter artık, dayanamıyorum içimdeki boşluğa! Her şey var ama ben mutsuzum. Pek çok 
şeyin cevabını da biliyorum ama içimdeki eksikliği tamamlayacak yanıtlarım yok, yoruldum artık. Ben Ya-
ratıcı’yla görüşmek istiyorum. Bunun da cevabı eminim O’nda.”

                                                                   .  .  .
“ Her şeye en başından başlamaya ve bildiğin her şeyi unutmaya razı mısın? Bunun için kısa bir süreliği-

ne gidip o cevabı bulmana izin vereceğim, bulamayabilirsin de. Gittiğin yerde şuanda sahip olduğun hiçbir 
yeteneğin, bilgin olmayacak, hafızanı sıfırlayacağım. Ama her ne olursa olsun beni unutmayacaksın. Benim 
seni yarattığımı asla inkar etmeyeceksin. Kabul ediyor musun?”

“Kabul ediyorum hepsine razıyım, her şeyin 
en doğrusunu bilen sensin. Seni asla unutma-
yacağım, şüphesiz ki beni Sen yarattın.”

   Bütün ruhlar kendi rızalarıyla topraktan 
yapılmış bedenlere girdiler. Bu  onlar için çok 
farklı bir deneyimdi, bambaşka bir boyuta gir-
mişlerdi. Bedendeyken her şey sınırlıydı, pek 
çok şeyi yapamayacaklarını anlamışlardı. Ruh 
bedende sıkışıp kalmıştı.Hafızaları sıfırlandı ve 
yeryüzüne gönderildiler.

 Yeryüzünde gözlerini açtıklarında kimisi-
nin gözlerini maddiyat bürüdü, soruları bile 
okumadan bitirdiler sınav sürelerini. Neden 
geldikleri hatırlarına bile gelmedi, düşünmek-
ten hep kaçtılar. Sınavdan sonra ödül ve ce-
zanın olduğunu da unutmuşlardı. Yaratıcı bu 
ruhları cezasız bırakmadı.

 Kimisi kendini aradı her yerde; bazen birinin gözlerinde aşka bulanıp bazense geçmişe takılı kalıp. Ama 
hep aradı, çabaladı. Kendi içine bakmayı düşünemedi. Soruları gördü, okudu ama cevaplara nerden ulaşa-
cağını bir türlü kestiremedi. Ve tabi onun da süresi yeterli gelmedi.

 Kimisi dünyanın sınav olduğunu idrak edemeyip onu gerçeklik sandı. Doğum sınavın  başlangıcı ölüm 
de bitiş ziliydi ama dikkat etmedi. Oysa Yaratıcı onları çok sevdiğinden onlara ruhlarının hafızasını tetikle-
yen işaretler yolladı.  Kimi zaman bir insan bedeniyle kimi zaman yarattığı diğer varlıklarla, işaretler serpti 
yollarına. Çoğu bu ipuçlarını da görmeyip daldı dünyanın soyutluğuna, asıl gerçekliğin farkında olmaksızın.

 Ağır ve zorlu bir sınavdı bu. Aralarında birkaçı ruhlarını keşfetti, bedenin aksine sınırsız güçte ama tut-
sak yaşayan bir varlık.  Ona yoğunlaştılar; onu mutlu etmeye, onu güzelliklerle doldurmaya başladılar. Ruh 
işaretleri gördü sınav için bedenle beraber arayışa başladı. O kadar araştırdılar o kadar çabaladılar ki  sonuca 
varamadan bitiş zilleri çalsa dahi Yaratıcı onları hoş gördü. Çünkü sınırsız merhamet ve anlayış O’ndaydı.

 Çok azı ruhunu ve eksik parçayı fark etti. Bambaşka bir boyutta olsa da ruhun acısına ortak oldu. Yara-
tıcı’yı unutmadığını ona sınav süresince gösterdi. O cevabı bulup eksikliği doldurdular. Ruh yüzünde koca-
man bir gülümsemeyle huzurlu bir kalple bedenden ayrılıp Yaratıcı’sına kavuştu.

“ Teşekkür ederim, huzuru bana tattırdığın için. Sınav için ödüle de ihtiyacım yok, ben zaten kainatın en 
mutlu ve en huzurlu varlığıyım. Sana sonsuz teşekkürler.”

D E N E M E

MELİKE KILIÇ

DÜZELTME : Birinci Sayımızdaki Neyin Sırrı şiirinin yazanı 
sehven belirtilmemiştir. O şiir’in şairi Melike KILIÇ’tır.
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ŞEVVAL ORUCU 
NEDİR?

Mümtaz BEDRİ

Ramazan’ı oruçlarla, teravihlerle, Kur’an’la, 
Kadir gecesiyle, sahur ve seherlerle dolu dolu 
yaşadık. Bu ayın manevi havası hayatımızın 
bütün alanlarında yoğun şekilde hissedildi. 
Bu manevi hayatı devam ettirmek için önü-
müzde bir fırsatımız daha var. Ramazan ayın-

dan sonra Kameri aylardan Şevval ayı geliyor. Bu ayda Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hiç terk etmediği 
bir sünnet olan; altı gün oruç tutmak büyük sevap.

Ramazan bayramı biter bitmez hemen altı günlük Şevvâl oruçlarının müstehab kılınması, bir taraftan vü-
cudu kademe kademe normal düzenine alıştırmaya vesîle olurken, asıl olarak Ramazan’daki oruç rûhâni-
yetini nâfilelerle devam ettirmenin bir telkinidir. (1)

ŞEVVAL ORUCU’NUN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİF

Ramazan’dan sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün 
ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur”(Müslim, Sıyam, 204; 
Tirmizi, Savm, 53; Ebu Davud, Savm, 58-59) buyurmuştur.

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR?

Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, Riyad, 2003; 
III, 421).   

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Rama-
zan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. 

Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta 
da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. 

Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza 
orucu olur. (2)
________________
Kaynak:
1-) Diyanet Kurulu, Sorularla Cevaplar
2-) Hak Dostlarının Örnek Ahlakından 2, Osman Nuri Topbaş, Erkam Yayınları, 2011

K A PA K
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B İ L İ M

Çoklu Kâinatlar nedir? 
1950’lerde Everett gibi bazı fizikçiler tarafından ge-

liştirilen çoklu kâinatlar yorumunda, kuantum fiziğinin 
normal düşünce yapımızda yol açtığı paradokslar izale 
edilmekte ve kâinatın işleyişi (hâdiseler) yepyeni bir 
gözle görülmektedir. Paralel bir kâinat, bizimkiyle ben-
zer özellikler taşıyan, feza, zaman, madde, galaksiler, 
yıldızlar ve insanlardan oluşan bir âlemdir.Bu kâinat-
lardaki maddeler kuantum fiziğinin kanunlarına göre 
birbirileriyle münasebet hâlindedir. Yani, bizimki gibi, 
çok sayıda kâinat bulunmaktadır. Meselâ, hâlihazırdaki 
kâinatta siz bu yazıyı okurken, paralel bir kâinatta, or-
man gezintisi yapıyor olabilirsiniz. Alternatif tarihler, 
paralel kâinatları daha iyi anlamak için güzel bir misâl 
teşkil etmektedir. Viyana Kuşatması’nda başarılı olsay-
dık tarih nasıl değişirdi? Fatih Sultan Mehmed Roma’yı 
fethetseydi dünya nasıl bir dünya olurdu? Veya Hitler 
İkinci Dünya Savaşı’nı kazansaydı neler olurdu? İşte bu 
ihtimallerin her biri paralel bir kâinatta gerçek olmuş-
tur. Akla gelebilecek her tür farklı dünya, düşünülebile-
cek her çeşit tarih bir yerlerde mevcut bulunmaktadır. 
Marslı Günlükleri’nden “Ağustos 2002, Gece Buluşması” 
adlı hikâyede Tomas Gomez adında Mars’a yerleşmiş bir 
dünyalı, Mars’ta paralel bir kâinata denk gelir. Benzin 
alıp yola çıkacakken oradaki yaşlı adamı duyar: “Mars’ı 
olduğu gibi kabul edemeyeceksen, dünyaya da dönebi-
lirsin. Burada her şey farklı; toprak, hava, kanallar, yer-
liler (daha hiçbirini görmedim; ama seslerini duydum), 
saatler. Saatim bile bir garip çalışıyor. Burada zaman 
bile farklı.” Tomas yolda giderken peygamber devesi bö-
ceğine benzeyen garip mavi-yeşil bir makine tarafından 
taşınan, altın renkli gözleri olan bir Marslıyla karşılaşır 
ve ona “Merhaba!” der. Marslı da kendi dilinde “Merha-
ba!” diye karşılık verir. Hiçbiri diğerini anlamaz. Marslı 
gelip Tomas’a dokunur; ama Tomas bunu hissetmez. 
Fakat daha sonra aynı dili konuşmaya başlarlar. El sı-
kışmak istediklerinde, her birinin eli sanki yokmuş gibi 
diğerinin içinden geçer. Birbirilerini görebilmekte; fa-
kat birbirlerine dokunamamaktadırlar. Kesişen paralel 
kâinatlarda bulunduklarını anlarlar. Kulağa çok garip 
gelen bu hikâyelerin, yeni fiziğin ışığında bir nebze de 
olsa doğruluk payı taşıdığı anlaşılmıştır. 

Karadelikler ve kozmoloji
Karadelikler, Güneş’ten üç kat veya daha fazla büyük 

yıldızların yakıtlarını tüketerek çökmesi neticesi olu-
şan, ışık dâhil her şeyi yutan feza-zaman yapılarıdır. Bir 
karadeliğe yaklaştıkça, korkunç çekim alanından dola-
yı, feza ve zamanın yapısı değişmektedir. Bazı fizikçiler, 
karadeliklerin paralel kâinatlara açılan geçitler olduğu-
nu düşünmektedir. Buna göre, bir karadeliğin içinden 
geçebilseydik, kendimizi başka bir kâinatta bulacaktık. 
Kozmolojinin açıklamakta zorlandığı konuların içinde 
belki de en mühimi, kâinatın yapısının, canlıların ve 

şuurlu varlıkların bulunmasına imkân verecek şekilde 
çok hassas dengelere göre ayarlanmış olmasıdır. Kâi-
natın özellikleri daha farklı olsaydı, şuurlu canlıların 
yaşaması mümkün olmayacaktı. Fizik kanunlarında-
ki sabitlerde çok ince ayarlar söz konusudur. Dikkatle 
müşahede edildiğinde her şeyin bizim varolmamız için 
hazırlandığı anlaşılmaktadır. Çoklu kâinat teorisi ise, 
muhtemel bütün kâinatların var olduklarını söylemek-
tedir. Bu durumda şuurlu canlıların olmadığı kâinatlar 
da bulunmaktadır. Bizim her şeyi böyle ayarlanmış gör-
memizin sebebi, canlıların varoluş şartlarını sağlayan 
hassas dengeler üzerine kurulmamış başka bir kâinat-
ta var olamayacağımıza inanmamızdır. Hâlbuki bütün 
bunlar, görünmeyen âlemlerin, bizimkinden farklı 
dünyaların var olabileceğine işaret etmektedir. Kur’ân-ı 
Kerîm’de melekler ve cinler gibi bu âlem gözüyle görül-
meyen varlıkların mevcut olduğu bildirilmiş, ayrıca 
mü’minlerin gaybe iman eden kimseler oldukları söy-
lenmiştir. Hz. Hızır (as) gibi farklı hayat mertebelerinde 
yaşayan insanların varolması, ayrıca çeşitli mucizeler, 
kerametler ve gelecekten haber veren sâdık rüyalar, bu 
âlemin dışında başka âlemlerin mevcudiyetini haber 
vermektedir. Hangi boyutta cereyan ettiğini bilemedi-
ğimiz kabir hayatı, berzah âlemi, cennet ve cehennem 
gibi farklı âlemlerin, aynı anda fakat farklı feza-zaman 
ve maddî-varlık tasavvurlarımızın ötesindeki koordi-
natlarda (belki esir âleminden, belki fotonlar ve parti-
küller âleminden, belki de hiç bilemediğimiz mahiyette 
bir malzemeden yapılmış vücudumuzla) hesap, ceza 
veya mükâfatın görüleceği âlemler, yeni fizik ile daha 
da akla yakınlaşır olmuştur. Geçmişte hayalini kurmak-
ta zorlandığımız pek çok hâdisenin bugün gerçek dün-
yada alenî ve sıradan hâle (bütün görüntü ve seslerin 
dev bilgisayarlarda saklanıp, gerektiğinde şahit olarak 
insanın önüne çıkarılması gibi) geldiğini görüyoruz. 
Hayatımız boyunca yapıp ettiklerimizin de, mahiyetini 
bilemediğimiz kuantum ötesi kâinatlardaki kaydedi-
cilerde saklanması artık çok kolay kabul edilebilir bir 
duruma gelmiştir. Hayal edilen şeyler bir gün gerçek 
olabilir. Düşünülen ve düşünülemeyen her şey mümkün 
olabilir; çünkü eşyayı yaratan Zât her şeye gücü yeten 
sonsuz ilim sahibi Allah’tır. Bir de bunu tek harfi bile 
değişmemiş ilâhi kelâmıyla bildirince artık hiçbir şüp-
hemiz kalmamıştır. Bir gün ölüm gelip çattığında ru-
humuzun bu âlemden başka bir âleme ne kadar kolay 
geçtiğini (tıpkı bir odadan başka bir odaya geçmek gibi) 
yaşadığımızda göreceğiz. Tabiî ki, bunun kolaylığının 
veya zorluğunun, diğer âlemlerde karşılaşacağımız 
manzaraların, burada yapıp ettiklerimizden yaratıla-
cağını unutmamalıyız. Burada yediğimiz bir elma için 
“elhamdülillâh” dediğimizde, bunun farklı bir kâinatta 
nasıl bir ağaç veya köşk olarak yaratıldığını ise gerçekle 
yüzleştiğimizde anlayacağız.

YILDIZLAR KOLONİSİSalih ADEMOĞLU
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SIR’RIN SIR’RI

Başlangıçtır SIR. Her şeyin en başıdır. Yaş, kuru; yaratılmış her şeyin başlangıcıdır.

Ta, en başından SIR’la başlar varlıklar ve sonra “hayat”.

Hayat, kendisi bizzat ve başlı başına SIR’dır. Her bir hayat, kendi içinde ve diğer hayatlarla bir araya geldi-
ğinde tam bir SIR’lar âlemidir.
En küçüğünden en büyüğüne; en basitinden en karmaşığına; en kısasından en uzununa Hayat sırlarla do-
ludur.

Nefes alırken Oksijen alıp, Karbondioksit veririz. Nefes vücudumuza girdiği zaman, vücudun hem hayat 
kaynağını teşkil ediyor, hem hayat kaynağını temizliyor, hem hayat ateşini yakıyor. Bunların hepsi birer SIR 
değil midir?

Biz sadece “an”ı yaşarız. Bu “an”lar birleşir bir ömür olur. Hayat, bir ömür boyu sürer. Ömür ise, ya bir “an”dır 
ya da yıllardır. Gerçek şu ki; Hayat ve Ömür başlar ve biter.

Bu başlangıç, bu bitiş ve arada geçen zaman da hep birer SIR’dır. Yaşarız ama bütün hakikatini bilemeyiz. 

Gözümüz vardır, görürüz. Ama göz nedir? Görmek nedir? Nasıl görürüz? Tam anlamıyla bilemeyiz. Bildik-
lerimiz malumat kabilindendir. Gerisi muazzam bir SIR dünyasıdır.

Aynı şekilde; Kulağımız vardır, işitiriz. Ama kulak nedir? İşitmek nedir? Nasıl işitiriz? Dilimiz vardır, tada-
rız. Ama dil nedir? Tatmak nedir? Nasıl tadarız? Derimiz vardır, dokunuruz. Ama deri nedir? Dokunmak 
nedir? Nasıl dokunuruz? Burnumuz vardır, koklarız. Ama burun nedir? Koklamak nedir? Nasıl koklarız?

Kalbimizle severiz. Yürekten inanırız. Ellerimizle tutarız. Kollarımızla sararız. Ayaklarımızla gideriz. Sevda-
mız damarımızda akan kan gibidir.

Peki, bütün bunlar nedir? Yaşarız, bilemeyiz. Hissederiz, anlatamayız. Çünkü SIR’dır.

Bitiş de bir SIR’dır. Hayat sayılı nefeslerin tükenmesi ile sona erer. Ölüm başa gelir. Biteriz. Cansız, ruhsuz bir 
et kemik yığınıyızdır. Bu dahi muhteşem bir SIR’dır. Zira bir bitiş yeni bir başlangıca geçiştir. Hem artık bir 
daha bitiş yoktur. Son olmayacaktır. Ebedilik başlar. Bunun öncesi gibi sonrası da SIR’dır.

SIR’danSIR’ra yuvarlanır gideriz. AslolanSIR’rınSIR’ına ermek değildir. Yaşadığı SIR’ların farkında olmak; 
SIR’lar arasından sıyrılmaktır.

İşte o hakiki mü’mindir. 

SIR’rınSIR’ını fark edenlerden ve yaşayanlardan olmak duasıyla.

Fahrettin BOZDAĞ

D E N E M E
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Bayram; neş’e, sevinç, sürur ve huzur günü demektir.

Bayram; ihsan-ı ilahinin ikram sofrasıdır.

Bayram; nefeslenme, heveslenme ve iştiyaklanma iklimidir.

Bayram; ziyaretleşme, ziyadeleşme, kaynaşma ve kalpten kalplere yanaşmadır.

Bayram; namaz ışıklı, niyaz eksenli, ümit buudlu ve aşk ufukludur.

Bayram; muhabbettir, meveddettir, şuunat-ı ahvaliyettir.

Bayram; zevki selimin, sevk-i selimin, aşk-ı selimin seyr-ü temaşasıdır.

Bayram; Muhammedi muhabbet iklimin doya doya yaşandığı özel ve güzel zaman dilimidir.

Bayram; dinidir, millidir, manevidir.

Bayram; cum’adadır, Ramazandadır, kurbandadır, kandildedir, kıyamdadır, leyldedir, nehardadır.

Bayram; letafettir, zerafettir, nezahettir, işarettir.

Bayram; insanidir, imanidir, irfanidir, iştiyakidir.

Bayram; tebrik günüdür, gönül yüzüdür, tebessüm özüdür.

Bayram da musafaha vardır, müsamaha vardır, bayram insana yardır, bayram bahardır.

Bayram; kardeşliktir, esenliktir, sevişmedir, barışmadır, sarışmadır, buluşmadır, alışmadır, çalışmadır.

Bayram; sevgiyi ve sevinci paylaşmadır. Bayram, ilgidir, ilişkidir.

Bayram; imanla doğuştur, imanla yaşayıştır, imanla göçüştür, imanla cenneti cemalüllah’ı görüştür.

Bayram; günahtan kaçıştır, sevaplara barıştır, iyiliklere yarıştır, insanın insanı insanca sımsıkı sarıştır.

Bayram; küçüklerin sevildiği, büyüklerin sayıldığı kalbi ve ruhi itminanın duyulduğu, içtimai ahlaka uyul-
duğu kutlu andır.

Bayram; mübarek vakitlerdendir.

Bayram; sırdır, asırdır,

Bayram; dildir, eldir.

Bayram; güldür.

Bayram; hüznü sevince çevirmedir.

Bayram ye’sten kurtulmadır, ümide tutunmadır.

Bayram; hicrettir, regaibtir, miraçtır, berattır, kadirdir, kıymettir, fıtırdır, ıtırdır, nahırdır, kullukta sultan-
lıktır.

Bayram; cana candır, cana canandır.

Bayram, bayramdır.

Bayram, ihramdır.

Bayram namdır.

Bayramdır.

Vesselamdır.

Alparslan TÜRKMENBAYRAM

K A PA K
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HALKIN DEMOKRASİ SAVAŞI CUNTACILARI MAĞLUP ETTİ…

 “15 Temmuz 2016 Cumayı Cumartesiye bağ-
layan gecede Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir 
cuntanın parlamenter demokrasimize yönelik darbe 
girişimi halk tarafından büyük bir duruş cesaretle 
engellenmiş oldu. Türk halkı ve İslam âlemi olarak 
bu darbe girişimini lanetliyoruz. Her türlü darbe ve 
kalkışmaya karşı halkın demokratik direnme hakkı 
kutsaldır. Parlamenter demokrasinin yarattığı tarih-
sel birikimin gücüyle halkımız, darbeye karşı istiklal 
mücadelesinin ve demokrasi savaşının bir örneğini 
göstererek halka rağmen bir daha asla bu ülkede 
darbe yapılamayacağını göstermiştir. Asil Türk mil-
leti dünya da örneği bir daha olmayacak bir özgür-
lük ve demokrasi savaşını milli şuur ve ilkesi ile bu 
millet vatanına bayrağına ve dinine bir kez daha 
gönülden ve kalpten bağlı olduğunu keskin bir dille 
gösterdi. 15 Temmuz gecesi Türk demokrasi ve siya-
si tarihine bir leke olarak girerken Türk milletinin 
birlik ve beraberlik mücadelesine ve istiklal harbine 
atıfta bulunarak yüreklere gönüllere ve dünya tari-
hine Halkın mücadele örneği olarak altın harflerle 
yazılmıştır. Vatan sevgisi imandandır anlayışı ile 
bu millet vatanına bayrağına ve dinine bir kez daha 
gönülden ve kalpten bağlı olduğunu gösterdi, Türk 
milleti demokrasi olan bağlılığını ve mücadelesini 
tek millet tek bayrak ve tek devlet vurgusu ile ortaya 
koyarak dünya’ya bir kez daha Türkün asil duruşunu 
ve gücünü göstermiş oldu. Türk milleti demokrasi 
olan bağlılığı ortaya koyarak vermiş olduğu müca-
dele ve telaffuz etmiş olduğu en keskin dille ortaya 
koyarak demokrasiyi koruma ve direnme hakkının 
bir örneğini vermiştir. Bu bağlamda, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da asker sivil ayrımı yap-
maksızın her türlü darbe girişimine ve vesayete şid-
detle karşı olduğunu ifade etti. 

15 Temmuz 2016 Cuma günü yapılan darbe giri-
şimi sadece Türk halkına yapılan bir darbe girişimi 
değildi 85 yıllık Cumhuriyetin 70 yılında kendine 
kazanım sağlamış ve yüzyıllarca sürmesini istedik-
leri kazanım ve vesayetlerinden dolayı ülkemizde 
kendi hükümlerini ve tahkumunu süren Siyonist ve 
emperyalist kapitalist güçlerin girişimiydi.

Tüm bu güçlerin asıl amacı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı destekleyen Müslüman güçlerin son 14 yılda 
elde ettikleri kazanımlardı, tüm bu emperyalist güç-

lerin amacı Müslümanların Türkiye’de 70 yıllık ka-
ranlık dönemin ardından elde ettikleri kısıtlı kaza-
nımı ve rahatlığı yok etmek, İslam dünyasında Haçlı 
Siyonist ve müttefiklerinin düzenlediği insanlık dışı 
politikalara inancı ya da siyasi çıkarları nedeniyle 
gücü nispetinde karşı duran hükümeti devirip ülke-
yi adeta bir manda yönetimine çevirmekti.

 Yapılan bu darbe teşebbüsü liberal kesimleri, 
laik kesimleri, milliyetçileri ve hatta darbeye destek 
veren HDP gibi emperyalist uşağı partileri de bi-
rinci dereceden ilgilendirse bile asıl amacı belliydi 
fakat bazı kesimlerin adeta bu duruma seviniyor ol-
duklarını kulaklarımızla duydukça nasıl bir ihanetin 
içinde olduğumuzu anladık bu halk birçok ihanet 
görmüştü ancak halkına silah çeken bomba atan 
tanklarla üzerinden geçerek canlarına kasteden bir 
alçaklık ve hainliği hiç görmemişti onların bu alçak-
lığına karşı halkın demokrasiye olan inancı, istikla-
line ve bağımsızlığına olan bağlılığı bir milli müca-
delenin duruşunu gösterdi. Bu duruşu ifade ederken 
milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy un söylediği gibi 
Türk milleti vatan hainlerine gereken cevabı en etki-
li şekilde canları pahasında verdi, Tükürün, milleti 
alçakça vuran darbelere, Tükürün onlara alkış tutan 
kahpelere.

Bu askeri darbeye karşı ilk anlardan itibaren Türk 
halkının tüm kesimleriyle ve şahsiyetleriyle sokağa 
inmeleri ve demokrasiye mazlum coğrafyalardaki 
halkın geleceğine ve istiklaline sahip çıkması bu işin 
dönüm noktası olmuştur, bu darbe girişiminde bu-
lunan kesim şunu hesap edememiştir.

Türk halkı artık eskisi gibi darbelere sessiz kalan 
bir halk değildi darbelerden ders almış demokra-
siye inanan ve istiklalini bayrağını özgürlüğünü ve 
dinini koruması gerektiği bilinci ve gelecek nesille-
rin tekrar vesayet ve manda yönetimlere asla teslim 
olmaması gerektiğine inanarak göğsünü tanklara ve 
uçaklara bombalara karşı siper etmiştir.

Türk milletinin başkomutanı Recep Tayyip Er-
doğan ve öncü şahsiyetleri, STK’lar ve siyasi parti-
ler karşı durma ve sokaklara inme çağrısında bu-
lunmuştur. Türk milleti kendilerine yönelik mala, 
cana, namusa ve dine yönelik saldırganlık ve yakın 
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tehdide karşı sokaklara inmiştir. Türk milleti tüm 
mazlum coğrafyalar ve İslam âlemi için, endişeleri 
ve yöntemleri gereği bu sürece karşı çıkmışlardır. 
İstiklalini ve demokrasiye olan bağlılığını ortaya 
koyarak ülkesinin geleceğini korumuştur. Sokak-
ları darbecilere bırakıp evlerimizin ve camilerimi-
zin tarumar edilip hürmetlerimizin çiğnenmesini 
evlerimizde oturup zilletle bekleyerek basiretsizce 
geçmişteki hatalara düşmemiştir. Türk milleti Ola-
yın ilk dakikalarında camilere girip minarelerden 
tekbirler eşliğinde halka çağrıda bulunarak çağrı-
lara cevap bulmuştur ve bu uygulama tüm ülkeye 
yayılmıştır. Allahuekber çağrıları bir ideoloji ya 
da düşünceyi savunmaya değil inancı savunmak, 
düşmanı savmak, siyonist ve emperyalist kapita-
list destekli darbeye karşı durmak çağrısıdır. Türk 
milleti ve tüm Müslümanlar yurt içinde ve dışın-
da bulunan itibar sahibi ilim adamları ve basiretli 
kişilerin çağrısı ile sokaklarda bulunup sloganlar, 
mesajlar ve dövizlerle meydanlara birliğimizin dir-
liğimizin ve sevgimizin rengini verme çağrısında 
bulundu. Türk milleti ve İslam âlemi tekbirler ve 
camilere karşı yapılan darbeyi tekbirlerle minare-
lerden bastırdı. Darbecilere darbe yaptı. Başörtü-
sünü ve Kuranı yasaklayıp Camileri ahıra çevirip 
minarelerden Türkçe ezan okumak isteyenler Alla-
huekber sedaları ile imha edildiler. 

Darbe teşebbüsü henüz bitmiş değildir ve yaşa-
nan durum henüz sonuç değil süreçtir. 

Mesele AK Parti ve hükümeti meselesi değil-
dir. Mesele en temel açıdan Türk milletine İslam 
âlemine karşı girişilmiş bir imha projesine karşı 
durma meselesidir. Meclis bombalandı, halk tank-
larla ezildi, iki bin asker tutuklandı, helikopterler 
uçaklar düşürüldü ve hala buna tiyatro diyen zih-
niyetler var.

Türk milleti dik durun, zira karşınızda hainler 
var. Bunlar ancak Emperyalist ve Siyonist ülkelerin 
uşakları, Bu uşaklar ancak bu güçlerin kendilerine 
verdikleri imkânlarla var olduklarını zannederler 
çünkü ihanet eden bir başkasına ihanet etmeyi 
seçme hakkı yoktur. Hain haindir, vatan haini ise 
bunun en aşağılık seviyesidir.

15 Temmuz 2016 Darbesi bir ABD-İsrail dar-
besidir ve ABD en ufak bir bomba ihbarını bile 
Türkiye’ye bildirirken binlerce rütbeli askerin dâhil 
olduğu bir darbe planı konusunda hükümeti uyar-
mamıştır. Darbenin başarısız olacağı anlaşılınca 
ABD ve yerli işbirlikçileri darbe karşıtı söylem 
geliştirmiştir. Ak Parti bu olaylardan ders almalı 
ve İsrail, Rusya ve Suriye ile yapılacak yakınlaş-
maların düşmanları dost etmeyeceğini ve dostları 
düşman yapacağını, küfür âleminin Müslümanlar 
hakkındaki düşmanlık ve entrikalarını sona erdir-
meyeceğini, ülkeyi kısa vadede rahatlatsa bile uzun 
vadede bir felakete sürükleyeceğini görmelidir. 

İncirlik başta olmak üzere ABD elçiliği ve ya-
bancı elçiliklerin bu darbedeki rolü araştırılmalı, 
göze çarpan açıklama ve mesajları gündeme alın-
malı halkımız düşmanları konusunda bilinçlendi-
rilmelidir. Örneğin ABD’li resmi kaynaklar olayı 
bir devrim olarak tanımlamıştır. Darbeyi ABD 
destekledi. Güleni ABD besledi ve destekledi. Hü-
kümet bunu asla unutmamalı. Bu halk bunu unut-
mamalı.

Türk milletinin demokrasisine ve istiklaline 
kast etmek isteyen bu cuntacılara karşı halkımız 
askerimiz polisimiz özel harekat daire başkanlı-
ğımız ve jandarma genel komutanlığımız kuvvet 
komutanlarımız ordu komutanlarımız Genel kur-
may başkanımız ve başkomutanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım ve Tüm 
meşru Siyasi partilerin liderlerine bu vatan uğruna 
şehit olan halkımıza ve polislerimize askerlerimize 
şükranlarımızı sunar şehitlerimize Allahtan rah-
met diler Rabbimizden bir daha bu halka böyle 
bir İstiklal, demokrasi ve özgürlük mücadelesini 
göstermemesini niyaz ederim, Türk milletinin bir-
liğine dirliğine ve bölünmez bütünlüğüne kasteden 
bu vatan hainlerini en kalbi duygularımla kınar 
Rabbimin kahhar sıfatıyla kahruperişan etmesini 
niyaz eder Devletimizin ilelebet payidar kalacağını 
Allahtan umut eder Darbenin en Anlamlı Sözüyle 
Aziz Milletimi Göstermiş Olduğu Kahramanlıktan 
dolayı tebrik ederim .Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe
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Muhterem okuyucular, yukarıdaki haritayı dikkatle 
inceler misiniz?
1913 yılında Anadolu coğrafyası nasıl pay edilmiş. 
Emperyalistlerce;
- Fransız nüfuz bölgesi
- Rus nüfuz bölgesi
- İngiliz nüfuz bölgesi 
- Almanya nüfuz bölgesi
- Avusturya nüfuz bölgesi
- İtalyan nüfuz bölgesi
Haritaya bir daha bakarsanız, sadece İstanbul Boğazı 
ve Trakya bölgemiz nüfuz alanı dışında kalmıştı. Em-
peryalistler anlaşamadığı için….
Sykes – Picot ve Boğazlar
Hemen sevinmeyin İstanbul Boğazı ve Trakya bize 
kalmış diye…
Sykes – Picot Anlaşması, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın 
diğer müttefiki İtalya’ya dahi bildirilmeden imzalan-
mış. Bu üç emperyalistin kendi müttefikleri İtalya bile 
olayı 4 Kasım 1916’da öğrenmiştir. 
Konu uzun ama sözün özeti Boğazlar Rusya’ya bıra-
kılmıştı. 
Bu anlaşma Birinci Dünya Savaşı devam ederken im-
zalanmıştı. 
Rusya’da 25 Ekim 1917’de Rusya’da meydana gelen 
Devrim, sırasında Sivas dahil Doğu Anadolu tamamen 
Rusya’nın nüfuz bölgesi idi. Devrim sonrası Rus ordu-

sunun çekilmesiyle hamisiz kalan Ermenileri, Kazım 
Karabekir kumandasındaki Türk ordusu sadece 46 şe-
hit vererek sürüp atmıştır. 
Mondros Teslimnamesi 
14 Ekim 1918’de işbaşına gelen Ahmet İzzet (Furgaç) 
Paşa hükümeti mütareke istiyordu. 
Osmanlı Devletini Ahmet İzzet Paşa kabinesinden: 
* Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf (Orbay)
* Hariciye müsteşarı Reşat Hikmet
* Erkanı Harp Kaymakamı  Sadullah Bey temsil ederken;
İtilaf devletlerini ise İngiliz filosu başkomutanı Amiral 
Arthur Calthorpe temsil ediyordu. 
27 Ekim 1918 günü saat 9.30’da Adalar Denizi’nde 
Limni adasının Mondros Limanında bulunan Aga-
memnon isimli İngiliz zırhlısında başlayan görüşme 
30 Ekim 1918 günü saat 20.03’de Osmanlı Devleti’nin 
ölüm fermanı veya teslimnamesi olan Mondros imza-
landı. 
Osmanlı Türk heyeti başkanı Hüseyin Rauf Bey büyük 
bir başarı kazanmış gibi, Mondros’tan döner. Umutlu-
dur, iyimserdir. Çevresine de iyimserlik saçar. Basına 
demeçler verir. 
“Mütarekeyi imzalamak göreviyle İstanbul’dan yola çı-
karken bugünkü gibi övünç ve sevinçle döneceğimi hiç 
aklımdan geçirmiyordum.” 
Diyen Hüseyin Rauf Bey, İtilaf devletlerinin işgallere 
başlaması üzerine: Bu kez:

TA R İ H

PAY EDİLEN TÜRK YURDU Erdoğan ASLIYÜCE
e_asliyuce@yahoo.com
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“Mütarekenin mürekkebi henüz kurumadan Fran-
sız, İtalyan ve İngilizlerin İstanbul’da bir sömürge 
havası oluşturmaktan geri kalmadılar” diye yakınır-
ken, 
İngilizler Musul’dan sonra 9 Kasım 1918’de İskende-
run’u sadece 15 kişi işgal ediyordu…
14 Ekim 1918’de göreve gelerek Mondros’u imzala-
tan Ahmet İzzet Paşa hükümeti 25 gün sonra görev-
den çekiliyor. 
11 Kasım 1918’de tam bir işbirlikçi olan Ahmet Tev-
fik (Oktay) Paşa hükümeti kuruluyor. 
İstanbul İşgali
Birçok geri zekalı, beyin taşımadığı için 12 Kasım 
1918 akşamına kadar Çanakkale Boğazı’ndan İstan-
bul’a doğru İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan harp 
gemileri yol alıyordu. 
15 muharebe gemisi
11 kruvazör
29 muhrip 
6 denizaltı olmak üzere 61 parçadan oluşan İtilaf 
devletleri donanması,
13 Kasım 1918 günü gelen gemilerle 73’e ulaşmıştır. 
İstanbul’un işgalini dahi hatırlamayan ve ahkam ke-
sen ahmaklar. 
Tamı tamına 4 yıl, 10 ay, 23 gün süren işgal, İstan-
bul’unu düşünebiliyorlar mı?
Sevr Anlaşması ve Kriptolar
Bugün Türkiye’mizde her tipten, her renkten kripto-
lar Sevr’i bilir de bilmezliğe gelir neden mi?
Sevr anlaşması Türkiye topraklarında TÜRK’ü yok 
etme ve tarihten silme projesi idi. 
Birçok işbirlikçinin emperyalistlere yalakalık yaptı-
ğı, manda idaresi altında yaşamak için taklalar attığı 
kara günlerde…
10 Ağustos 1920’de
* General Hadi Paşa Senatör
* Rıza Tevfik (Bölükbaşı) Senatör
* Reşat Halis Bey, Osmanlı Devleti’nin Bern’de ola-
ğanüstü temsilcisi ve tam yetkili orta elçisi Sevr’i 
imzaladı. 

İstiklal Savaşı ve Lozan
Birçok kripto İstiklal Savaşı olmadı deseler de eğer 
gerçekten fikir namusları var ise aşağıdaki tablolara 
baksınlar:

Sakarya Savaşı
Kütahya - Eskişehir savaşları (10 Temmuz - 25 Tem-
muz 1921) sonrasında, Sakarya’nın doğusuna çe-
kilen Türk ordusuna son bitirici darbeyi indirmek 
isteyen Yunanlılar hazırlıkları tamamlayıp harekete 
geçti.

Silah Türleri Türk Kuvvetleri Yunan Kuvvetleri

Tüfek 60.000 85.000
Ağır Makineli 
Tüfek

515 876

Top 167 248
Sakarya Savaşında Türk ve Yunan Kuvvetlerinin Sahip Oldukları Silahlar

Türk Ordusu Yunan Ordusu
Er Subay Er Subay
92.660 4.864 122.164 4.364
Şehit Yaralı Ölü Yaralı
3.282 13.618 15.000 25.000

Sakarya Savaşında Türk ve Yunan Birliklerinin Kayıpları ve Kuvvetleri

23 Ağustos 1921’de başlayan meydan savaşı, 22 gün 
22 gece devam etmiş, 13 Eylül 1921’de Türk ordusu-
nun zaferiyle sonuçlanmıştır.
Büyük Taarruz
Sakarya zaferinden (13 Eylül 1921) sonra Türk Or-
dusu on ay boyunca taarruz için asker, tüfek, maki-
nalı tüfek, top, kılıç sayısını arttırabilmek için hiç bir 
fedakârlıktan kaçınmadı.

Silah Türleri Türk Kuvvetleri Yunan Kuvvetleri

Asker 186.900 198.596

Tüfek 98.596 130.000

Ağır Makineli 
Tüfek

839 1.002

Hafif Makineli 
Tüfek

2.025 4.152

Kılıç 5.286 3.000

Top 323 344

Büyük Taarruzda Türk ve Yunan Kuvvetlerinin Sahip Oldukları Silahlar

Özetle olmadı denen İstiklâl savaşında 980 subayı-
mız ile 36.239 erimizi kaybettik. 
Toplamda ise 37.219 kayıp verdik. 

İşte bu başarılardan sonra önce Mudanya (11 Ekim 
1922) Ateşkesinin ve arkasından Lozan Antlaşması.
- İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Ro-
manya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ve Türkiye 
Arasında yapıldığını şüphesiz ki biliyorsunuz. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Uluslar arası alan-
da iki temelinden birisi Lozan (24 Temmuz 1920), 
diğeri ise Montrö (20 Temmuz 1936)’dır.
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PANİK BOZUKLUK
Nöbet şeklinde aniden ortaya çıkan yoğun bir korku hissidir. Hasta, endişe ve dehşet içinde olup, başına 

kötü bir iş geleceğinden, öleceğinden, çıldıracağından veya bir felaketle karşılaşacağından korkmaktır.
Vakalarda ani olarak ortaya çıkan fizyolojik belirtilerle birlikte delire¬ceği, kontrolünü kaybedip ters 

şeyler yapacağı korkusu yaşanır. Ataklar 5-10 dakika içinde ani olarak başlar, genellikle 30 dakikayı aşmaz. 
Nadiren bir saati geçer ve kendiliğinden sonlanır. Ataklar tekrarlayabilir. Bazen halka açık yerlerde, bazen 
evde, bazen de uykudan uyanırken belirir.

Panik bozukluğu olanlar ataklar arasında gayet normaldir. Ancak şu iki endişe, bu normal zamanı da 
huzursuzlaştırır:

1- Panik atak yaşayabilecekleri tüm olayları saf dışı bırakmak ve kendilerini güvende hissetmedikleri, 
yardım görmeyecekleri her yerden kaçmak istemeleri.

2- Yeniden yaşayabilecekleri panik atağa odaklanarak, sinyaller beklemeye çalışmaları.
Ancak, bu korkular daha büyük korkulara ve daha çok kaçınmaya yol açar, durum gittikçe kötüleşir.
DSM IV’e göre panik atağı için teşhis kriterleri
Aşağıdaki belirtilerden dördünün (veya daha fazlasının) birden başladığı ve 10 dakika içinde en yüksek 

düzeyine ulaştığı, ayrı bir yoğun korku ya da rahatsızlık duyma döneminin olması:
1- Çarpıntı, kalp atımlarını duyumsama veya kalp hızında artma olması
2- Terleme
3- Titreme veya sarsılma
4- Nefes darlığı veya boğuluyor gibi olma duyguları
5- Soluğun kesilmesi
6- Göğüs ağrısı veya göğüste sıkıntı hissi
7- Bulantı veya karın ağrısı
8- Baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma
9- Derealizasyon (gerçek dışılık duyguları) veya depresyonalizasyon (benliğinden ayrılmış olma)
10- Kontrolünü kaybedeceği veya çıldıracağı korkusu
11- Ölüm korkusu
12- Paresteziler (uyuşma ve karıncalanma hisleri)
13- Üşüme, ürperme ve ateş basmaları

Prof. Dr. Sefa SAYGILI
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Rahim ER

VAKİT, BİRLİK VAKTİ

Osman Gazi Köprüsü’nün açılışına hazırlanıyorduk. Bu tarihî hamleyi Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle, 
Avrasya Tüneli’nin açılışları takip edecekti. Bu çalışmalar, sona yaklaşmışken güvenlik güçlerimiz de tam 
bir ahenk içinde terörün her çeşidine karşı tavizsiz bir mücadele veriyordu. Bölücü örgütün esir aldığı halk, 
ellerinden kurtarılmış, şimdi de uyuşturucu kaynakları kurutulmaktaydı.

Diğer taraftan enflasyon geriliyor, kalkınma hızı yükseliyordu. Fakat Rusya ile aramızın bozuk olması ti-
caret ve turizmimize olumsuz yansımaktaydı. Öyle ise İsrail’le cereyan eden müzakerelerde sona gelinirken 
Rusya ile de yeniden dostluk köprüleri kurulmalıydı. İsrail, ilk defa bir devletten özür diledi, şehit yakınları-
na tazminatı kabul etti, Gazze için de abluka büsbütün kalkmış olmasa bile Türkiye’den gidecek yardımlara 
kapı açtı.

Bunlar yaşanırken Kremlin sözcüsünden beklenmedik bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’e bir mektup yazarak düşen uçaktan dolayı üzüntülerini bildirmiş, 
ölen pilot için de taziyesini dile getirmişti. Mektup, Ankara tarafından doğrulandı. Dahası beyanata pilotun 
ailesine acılarını paylaşmak için insani yardım yapmaya hazır olduğumuz taahhütleri de ilave ediliyordu. 
Bununla da kalınmadı Başbakan Binali Yıldırım, Mısır’la da münasebetlerin normalleştirileceğini açıkladı. 
Kahire’den ânında memnuniyet haberi geldi.

Zamanlama dikkat çekiciydi. Hadisenin ticaret ve turizm tarafı malum. Ancak bir de dış boyutu bulun-
makta. ABD’de sonbaharda seçim vardı. Bu seçimin nasıl bir seyir göstereceği çok net şekilde ortada değil. 
AB’de ise İngiltere, birlikten ayrılma kararı vermişti. Karar, yalnızca İngiliz hükümetini değil, Büyük Britan-
ya’yı, Londra’yı, İskoçya’yı, Kuzey İrlanda’yı da silkelemişti. Etkinin, şok dalgalarla üye daha başka devletleri 
de gemiden atlamaya sevk etmesi mümkün görünüyordu.

AB’nin zor-güç de olsa yoluna devam edebilmesi veya yeni bir yapılanmaya gitmesi gibi her ihtimale 
karşı Ankara, hazırlıklı olmalıydı.

Öyle ise gerek iç ve gerekse dış sebeplerden dolayı komşularla politikalarımızı gözden geçirip bir barış 
taarruzuna gitmemiz mutlak gerekliydi. İş hayatındaki durgunluğun, turizmdeki kayıpların ortadan kalk-
ması gerekirdi. Bugün eğer çok güçlü biçimde terörle mücadele edebiliyorsak bunu sevk ve idare eden siyasi 
iradenin elinin altında güçlü bir hazinenin olması bu imkânı sağlıyordu.

Bütün bunlardan dolayı barış atağına geçildi. Biz, İsrail, Rusya ve Mısır’dan sonra Azerbaycan’la birlikte 
Ermenistan’a da bir barış atağı yapılmasını bekliyoruz. Yüzyıllık ihtilaf, yüzyıl daha devam edemez. Rusya 
ile barış, Suriye ve PYD problemlerinin çözümünde yardımcı olacaktır. İsrail’le yapılan anlaşma zaten Batı 
Şeria ve Gazze ile istişare edilerek yürütüldü.

Bayındırlık hamlelerimizin yol sürecinde, İsrail’le andlaşmaya dair imzalar atılırken, Putin Erdoğan tele-
fon görüşmesinden bir akşam önce İstanbul’daki bu kanlı terör saldırısı meydana geldi.

Üç canlı bomba, bu defa makineli silah da kullanarak katliam yaptı.
İslamiyet adına savaştığını iddia eden bir terör örgütü, bir ramazan günü iftar saatlerinde bu vahşeti 

işledi, canlara kıydı, evlere, yüreklere ateş düşürdü. Türkiye büyüyor, kalkınıyor, gelişiyor. Fakat taşeron 
savaşları da durmuyor.

Hedef, iktidar değildir.
Hedef, Büyük Türkiye’dir. Hedef, dünya mazlumlarıyla ilgilenen, onların sömürülmesini engelleyen; he-

def, Dünya 5’ten büyüktür diye bir haksızlığı haykıran Türkiye’dir. Birliğimiz, dirliğimiz, huzur, istikrar ve 
kalkınmamız kundaklanıyor. Kucaklayıcı olmak bir mecburiyettir. Sığ politik polemiklerle kendi kendimizi 
yıpratmamalıyız. Öfke, nefret ve ötekileştirici dili terk ederek ülkemize kasdedenlere karşı omuz omuza 
vermeliyiz.

Gün, birlik olma günüdür.
Vakit, kardeşlik vaktidir.
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Emel OBA

Çocukluğumda; her yaz, havaların biraz daha 
ısınmaya başlamasıyla, ailece Huzur Ovası’na gider-
dik. Ova, oturduğumuz ilçeye çok uzak değildi ama 
nedense, o kadar huzurlu günler geçirip döndükten 
sonra: “Ovaya yaz gelse de, tekrar gidebilsek” diye 
yıl boyunca yazın gelmesini iple çekerdik. Ege’nin 
doğası ve güneşinin, hatta kıyılarında denizinin gü-
zelliğini yaşamadan sözlere dökmek kolay değildir. 
Yaş kemale ermeye başlayınca ortaokul yıllarında 
düşünmeye başladım: “Bu ovaya adını biz koyma-
dık, bizden önce de bu isim vardı, peki buraya niçin 
Huzur Ovası demişler?!” Bunu sadece düşündüm, 
sanırım o yaşlarda seslendirmeye de gerek duyma-
dım. Çünkü ovada yaşayan yerli insan yok denecek 
kadar azdı, herkes bizimle yaz aylarında gelirler, tar-
ladaki üzüm, erik, dut ve şeftali gibi meyve ağaçları 
ve domates, fasulye, patlıcan ve mısır gibi sebzelerle 
uğraşırlardı. Şehrin kirli, yorucu ve stresli havasın-
dan, biz çocuklar gibi onlara da ovanın sakin, ses-
siz ve dolayısıyla “huzur”lu geldikleri için Huzur 
Ovası denmişti diye kabul ederdim. Giderek; lise 
yıllarımda, kız kardeşim benden küçük olduğu için 
anneme sorduğumda ise, annem de önce bunu hiç 
düşünmediğini söylemiş, benzer şeyleri, ama kendi 
düşüncesi olarak belirtmişti.

Birgün yine Huzur Ovası’na gidiyorduk. Sabahın 
erken saatleriydi. Annem; arabada, arkada yanıma 
oturmak istedi, küçük kız kardeşim de şoförlük 
yapan babamın yanına oturdu. Yola çıkınca niye 
yanıma oturmak istediğini anladım. O da ben ona 
sorduktan sonra, Huzur Ovası’nın adının nerden 
geldiğini merak etmeye başlamış ve bu yaz gidişi-
mizde bu merakını gidermek istediğini benimle 
paylaşmak istemişti. Yanıma biraz daha yaklaşıp 
bana doğru döndü, hatta kulağıma yakın eğildi ve 
bana: “Kızım; bu Huzur Ovası adı nereden geliyor 
sorusunu, bu kez oraya gidince oranın en yaşlılarına 
soralım, tamam mı?” dedi. 

 Allah’tan yol yakın olduğu için ovaya vardık ve 
arabadan iner – inmez annem, hatta kız kardeşim-
le babamdan uzak kalacağımız anı kolladık, çünkü 
eşyaları indirir indirmez, arabayla ovanın meyda-
nındaki kahvenin önünde bulunan koca çınarın 
gölgesinde çay içmeye giderdi. Hatta; arabadan eş-
yaları indirmek için, eskiden yardım etmeyip bah-
çeye koşan kız kardeşim bile bir torbayı eline geçirip 
şeftali ağaçlarına dalardı, bu kez o da bize yardım 
etti. Ovada, bizim tarlanın yanındaki evde; oranın, 
ovanın yerlisi diyebileceğimiz yerleşik, yaşlı diyebi-
leceğimiz bir aile vardı. Babam dışında üçümüz; eş-

yaları hızla yerleştirmeye çalışırken, gözlerimiz sık 
sık ama babama fark ettirmeden o eve dönüyordu. 
Neyse; eşyaları hızla boşaltıp eve taşımamız, baba-
mın da işine yaradı ve arabaya yönelirken bize bile 
dönüp bakmadan: ‘Ben kahveye gidiyorum, birkaç 
saat sonra gelirim, fırından da öğle yemeği için sım-
sıcak ekmek alırım, tamam mı?’ dedi ve cevabını 
bile beklemeden arabaya binip kahveye gitmek üze-
re tarladan ayrıldı.

Artık annem ve kız kardeşimle birbirimize ba-
kışarak, konuşmadan anlaşır gibiydik. Tarlaya gel-
diğimizde başta pantolon veya eteklerimizi çıkarıp 
şalvar ve rahat kıyafetlerimizi giyerdik. Ama; daha 
önce hemen tüpe çaydanlığı koyup çay demlerdik, 
bu kez bunu yapmak aklımıza bile gelmedi. Bu kez 
de üstümüzü değiştirdik ama üçümüz de, apar to-
par, hızla bir şeyler giyip, komşumuza, yani yandaki 
eve doğru gitmeyi düşündük. 

 Komşumuz, aslında komşularımızdı, Hatice 
teyze ve Burhan amca diye yaşı 70in üstü, ama dinç 
bir çift vardı, eski toprak denilen toprakla zinde ve 
gençliklerini korumuş bir aileydi. 

 Evin bahçesine geldiğimizde; Hatice teyze, tu-
lumbanın başında Burhan amcanın abdest alması 
için su çıkarıyor, ona yardım ediyordu. Yaşları 7-10 
yaşlarında değişen üç torunu da bahçede oyun oy-
nuyorlardı. Selam verdik, Burhan amca dudakları 
kıpırdıyordu, belli ki abdest dualarını içinden oku-
yordu, Hatice teyze de bize sadece: ‘Hoş geldiniz!’ 
dedi, bahçedeki kanepeyi işaret ederek oturmamızı 
istedi. Abdestini tamamlayan Burhan hoca çorapla-
rını giyip, namaza camiye gideceğini söyledi, hat-
ta bize: ‘Ayrılmayın, oturun, ben namazdan sonra 
Cevat’ı da alır, buraya getiririm, bizim evde Hatice 
teyzenizin bu sabah yaptığı kurusunu birlikte yeriz, 
koca bir tencere yapmış.’ dedi ve camiye gitti.

 Biz de Hatice teyzemizle kanepe oturduk, onla-
rın çayı her zaman tüpün üstünde hazır olurdu, bu 
sefer de öyleydi, mutfaktan çay bardağı ve süzgeci 
aldı, bir tepsiye koyup getirdi. Annem bana baktı 
ve bu bakış, benim doldurmam içindi. Hemen tep-
side bardağın birine yarısı kadar su doldurdum ve 
diğer üç bardağa dökerek bardakları ısıttım ve çay 
koyarak dağıttım. Annem; Hatice teyzeye hal – hatır 
sormaya başladı, çocukları sordu ama Hatice teyze: 
‘İyiler...’ der-demez, soruları hemen bitirip açıkça 
asıl konuya geçmeyi hedefliyordu. Öyle ki; Hatice 
teyzem: ‘İşte öğretmen olan Süleyman’ın tayini çık-
mış, şimdi gelin...’ diye başlarken, annem cümlesini 
tamamlamasına izin vermeden diğer kızını soru-

HUZUR OVASI
H İ K AY E
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yordu. Çaylardan bir yudum bile almıştık ki, Hatice 
teyzem: ‘Çayları soğuttunuz ya...’ deyişini fırsat bilip 
annem konuya girdi ve: ‘Hatice teyze, siz buranın 
eskilerindensiniz, buranın adı eskiden beri Huzur 
Ovası mıydı, niye konduğunu merak ettik, özel bir 
hikayesi var mı?’ diye nihayet soruverdi.

Soru biter bitmez Hatice teyze ağlamaya başla-
dı. Annem de, biz de hem şaşkın, hem üzgün bir 
şekilde, bunu sormakla bir yanlışlık mı yaptık diye 
aklımızdan geçirdik. Annem: ‘Özür dilerim...’ de-
mesi üzerine Hatice teyze: ‘Yok yok, üzülmem sizin 
sormanızdan değil...’ diye mendiliyle gözyaşlarını 
sildi. Hem o, Hatice teyze, hem de biz, çaylarımızı 
yudumlaya başlamıştık artık, ama merakımız bir 
kat daha artmasına rağmen sorumuz cevabının ol-
duğuna, ayni zamanda farklı, özel bir hikayesi ol-
duğuna tanık olacaktık. Hatice teyzem: ‘Bizim kö-
yün gençleri, özellikle erkekleri çok dindardı. Gerçi 
artık okuyan gençlerimiz köyü terk etti, bizim gibi 
yaşlı insanlar yaşasa da ev ve tarlaların bakımını ta-
kip ederler. Caminin yanında Kur’an Kursu vardır, 
yaz – kış açıktır, yazın köyden ayrılan gençler de 
bu Kurs’a muhakkak gitmiştir, çocuklarını önceden 
gönderirler, burada kızlı – erkekli birlikte Kur’an 
okurlar, namaz kılarlar, İslamiyet’i öğrenirler. İşte 
bu oynayan üç torun da oğlan ve kızın çocukları 
haftaya Pazartesi’nden itibaren Kurs’a gidecekler za-
ten. Kur’an Kursu’nun kuruluşunda aydın bir hoca 
varmış, gençlerle genç, ihtiyarlarla ihtiyar olmayı 
bilen. Kurs’un bahçesinde tellerle kapalı, çimlerle 
kapladığı bir futbol sahası yapmış, burada hem Kurs 
talebeleriyle, hem de orta yaşlı köylülerle futbol mü-
sabakaları ayarlarmış.’ diye söze başladı ve oturma 
şeklini biraz değiştirerek sözlerini sürdürdü:

‘İşte aydın dediğim bu hoca sadece çocukların 
ve köylülerin hoşuna gidecek özellikleri yanında, 
her ortamda Allah ve Peygamber sevgisini işlerdi. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) hadisleri-
ni Arapça bile okurdu. Gençleri, dolayısıyla soruyu 
sorduğunuzda hatırlayıp ağladığım, benim de orada 
Kur’an öğrenirken şahit olduğum beni en çok etkile-
yen, Cüleybib’in (ra) Hikayesi diye geçen bir hadisi 
vardır. Bu hadis; daktilo ile yazılmış, çerçeveletilmiş 
ve Kur’an Kursu girişinde duvara asılmıştır, orada 
okursunuz, erkeklerin dindar ve namuslu olması 
nedeniyle buraya Huzur Ovası denilmiştir. Çünkü 
eski adı; Yavuklu Bağ diye geçerdi, kimse hatırla-
maz, yani kullanmaz, bunun yerine Huzur Ovası 
demeyi tercih eder.’. Hadisi anlattıktan sonra; Hatice 
teyze, yine ağlıyor ve bizi ağlatacak şu son soruyu 
soruyordu: ‘Bu hadis nedeniyle, erkeklerimizin hiç 
birinin aklından harama uçkur çözmek, ovanın kız-
larının ırzına geçmek ve tecavüz etmek geçer mi?!’

CÜLEYBİB’İN (R.A.) HİKAYESİ
Cüleybib genç bir sahabidir. Şehevi hisleri dü-

şünce dünyasını çepeçevre sarmıştır. Bu halde iken 
Allah Resulü’nün huzuruna gelir ve ona sorar:

“Ey Allah’ın Elçisi! Zina etmeme izin ver!”
Orada bulunan sahabiler bu istek karşısında şaşı-

rırlar ve Hz. Cüleybib’i susturmak isterler. Ama Ne-
biler Serveri duruma müdahale ederek onu yanına 
çağırır. Aralarında şu diyalog yaşanır:

- Böyle bir şeyin senin annenle yapılmasını ister 
miydin?

- Anam babam Sana feda olsun Ey Allah’ın Resû-
lü, istemezdim.

- Hiç bir insan da, anasına böyle bir şey yapılma-
sını istemez!

- Senin bir kızın olsaydı, ona böyle bir şey yapıl-
masını ister miydin?

- Canım Sana feda olsun Ya Resûlallah, istemez-
dim.

- Hiçbir insan da, kızı için böyle bir şey yapılma-
sını istemez!

- Halanla veya teyzenle böyle bir şey yapılmasını 
ister miydin?

- Hayır, Ya Resûlallah, istemezdim!
- Kız kardeşinle ister miydin bir başkası onunla 

zina etsin?
- Hayır, hayır, istemezdim!
- İşte hiç kimse halasıyla, teyzesiyle ve kız karde-

şiyle zina edilmesini istemez.
Evet, bu konuşma ile akıl plânında Allah Resûlü, 

Cüleybib’in aklını ikna eder. Ardından da elini bu 
gencin göğsüne koyar ve şöyle dua eder: “Allah’ım! 
Bunun günahını bağışla, kalbini temizle ve namusu-
nu muhafaza buyur.”

Cüleybib, bu duadan sonra iffet âbidesi haline 
gelmiştir. Ama kimse ona kız vermemektedir. Allah 
Resulü, aklını ikna ettiği bu sahabinin daha sonra 
derdine de derman olur. Bir kız babasına elçi gön-
dererek kızını ister ve o kızla Cüleybib’i evlendirir. 
Daha sonraları vuku bulan bir savaşta Cüleybib şe-
hit düşer. Muharebe sonunda Allah Resûlü, etrafın-
dakilere sorar:

- Hiç eksiğiniz var mı?
Sahabe-i Kiram,
- “Yok ya Resûlallah, hepimiz tamamız!” derler. 

Ama Allah Resûlü:
- “Benim bir eksiğim var” der ve Cüleybib’in ba-

şucuna gelir. Başını dizine koyar ve şöyle buyurur:
- “Cüleybib benden, ben de Cüleybib’denim.” Ve 

Cüleybib bu payeye kavuşarak ötelere uçar.

KAYNAK: Müslim, Fezailu’s-Sahabe, Hadis No: 131, (s. 2472)
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İKİNCİ BİR DÜNYA , TEKNOLOJİ

Robot İnsanlar

Pepper Robot
Pepper Robot Japonların yaptığı bir 

robot. İnsanlarla iletişim kurabildiği 
için humanoid olarak da sınıflandırılı-
yor. Sizinle iletişim kurmakla kalmıyor, 
yüzünüzün ifadesinden mutlu, mutsuz, 
kızgın olup olmadığınızı hatta şaşırdı-
ğınızı bile anlayabiliyor. Japonya’da pi-
yasaya çıkış fiyatı yaklaşık 6.000 Türk 
Lirası olarak öngörülüyor.

Yeni Bir İcat Yeni Bir Dünya
Sanal gerçeklik gözlüğü (VR) , günümüzde yaygın olan LED, LCD, Plazma gibi teknolojiler ile üretilmiş 

telefon, bilgisayar ve diğer birçok aygıtın ekran görüntüsünü daha gerçekçi göstermek, göz yanılmaları sa-
yesinde görüntüyü daha gerçekçi olarak algılatmak için tasarlanmış teknolojik gözlüklerdir.

Üstelik bu gözlükler için tasarlanmış özel eldivenler, sizin sanal dünyadaki elleriniz oluyor. Sizin hareket-
lerinizi ortama aktarıyor ve birçok işi yapabilmenizi sağlıyor. Hatta yemek bile yapabilirsiniz…

      SAĞLIK
“Allah’ı zikretmek muhakkak bir şifadır, insanları 
anmak ise bir hastalıktır.”(Ramuz El Ehadis, C.1. 
H.no:1621)
Sağlıklı ve Uzun Yaşamanın 6 Sırrı
1-Az Yiyin
Az yemede, kalbin (gönlün) safâsı, inceliği, hassâsi-
yeti vardır. Gönlün Hakk’a bağlılığı artar. Çok yeme-
de kalp katılığı oluşur; giderek kalbin nuru kaybolur. 
Nitekim Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğu 
rivâyet edilir: “Kalplerinizi çok yemekle öldürmeyin. 
Fazla suyun ekinleri öldürdüğü gibi, muhakkak fazla 
yemekle de kalp ölür

2-Yavaş Yiyin , Çok Çiğneyin
3-Mutlaka Kahvaltı Yapın
4-Bol Miktarda Su İçin
5-Tuzu Sofranızdan kaldırın 
6-Bitkisel Sıvı Yağları Tercih Edin 
Hayvansal yağlar yüksek oranda kolestrol içerdiğin-
den kalp-damar hastalıklarına neden olurlar.

İlginç Bilgiler :
Yalnızca bir adım atmak için vücudumuzdaki kaslar-
dan yaklaşık 200’ünü kullanıyoruz...,
Kulaklarımız ve burnumuz hayatımızın sonuna ka-
dar büyümeye devam ediyor...

M.Batuhan PINARBAŞI
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Tatil bir ihtiyaçtır, yenilenmedir, tazelenmedir;Gezmektir, görmektir, bilmektir, tanımaktır, tanışmaktır, 
dostluktur, huzurdur.

Kurumlardaki mecburi olan tatil, koltuğa yapışan dinazorların “vazgeçilmez ve alternatifsiz” olmadığını 
isbatlar ve gösterir. Yeni neslin yeteneklerin yolunu açan bir çığırdır.

Tabii ki her şeyin normal bir dozu  vardır. Nasıl ki su şifadır. Günde 2-3 litre içmek hayat verir. Fakat çok 
fazla su  içen boğulur ölür;hiç içmeyen ise kurur ölür.

Tatilinde bir dozu vardır. Dinlenmek maksatlı olan tatil için 10 günlük tatil yeterlidir. Hatta en ağır iş işçileri 
veya hamallar için bile 10 gün tatil (psikolojik ve sağlık açısından) yeterlidir.

Akraba ziyareti maksatlı tatilde ise akrabaların tek tek ziyaret edilmesi, gönlünün alınması, ihtiyaçlarına 
cevap verilmesi zaten açık bir vecibedir.

Tatil konusunda yapılan yanlışlardan biride özenti tatilidir. Yani kendi ihtiyacımız olan tatili değilde:”komşu 
Tijen hanım ya da Timur bey’in gittiği yere” tatile gidip, tatmin peşinde koşmak ve yorgun, bitkin, perişan 
olmaktır.

Halbuki ideal bir tatili  ucuz, kolay bir şekilde de yapmak mümkündür.

Ölçüsüz tatillerde öğle saatlerinde güneş altında  fazla kalmaktan kaynaklanan cilt kanseri ve tatil  kazâ/
ölümleride kötü tatil türlerinde görülen bazı durumlardır.

3 ay tatil yapıp “-Yaaa  çok yoruldum, biraz dinlenmeliyim” diyerek daha ömür boyu hep tatil yapan tiplerin 
kendine ya da topluma ciddi bir katkısı beklenemez.

Tatil bir ihtiyaçtır, fakat doğru planlanmış tatil gerçekten bir ihtiyaçtır.

TATİL BİZİM İÇİN GELİŞMEK Mİ YOKSA ÇÜRÜMEK Mİ?
Hakan CANATAN 
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Hazırlıyan: İkrime ÜMİT

SEVGİLİ ÇOCUKLAR
Bu sayfa sizin. Şiir, hikaye, resim gibi
çalışmalarınızı bekliyoruz.
Selam ve başarı dileklerimizle...

BİR BAYRAM GÜNÜ

Yetim Çocukla Peygamberimiz (s.a.v)

Ç O C U K

SIR ÇOCUK

Bir Ramazan bayramı günü Peygamberimiz (s.a.v.) 
evinden çıkarak camiye gidiyordu. Yolda Bayram neşesi 
içinde cıvıl cıvıl oynaşan çocuklara rastlar; hepsi bay-
ramlık en yeni elbiselerini giyinmiş, coşkun bir sevinç 
içinde öteye beriye koşuşuyorlardı. 

Fakat içlerinde zayıf, cılız bir yavru eski ve yırtık 
elbiseleri içinde bir köşeye çekilmiş, üzgün bakışlarla 
kaynaşan arkadaşlarına bakıyor ve zaman zaman göz-
yaşlarını tutamayarak hüngür hüngür ağlıyordu.  

Gülen ve oynaşan arkadaşları arasındaki bu gözü 
yaşlı yavrunun hali, ince kalpli Peygambere pek doku-
nur. Hemen yavruya yaklaşarak ona şefkatle sorar; 

-”Niye arkadaşlarınla birlikte gülüp oynamıyor, ke-
nara çekilmiş ağlıyorsun?” 

Çocuk karşısındakai güler yüzlü, nur saçan adamın 
iki cihan güneşi Hz. Peygamber (s.a.v.) olduğunu bil-
mez. Samimi bir alâka ile derdini soran bu sıcakkanlı 
adama şöyle der: 

-”Babam filân savaşta Peygamber’in yanı başında 
şehit düştü. Kocası ölünce annem başka biriyle evlen-
di. Üvey babam öz babamdan bana miras kalan malımı 
yedikten sonra bu pejmurde halimle beni sokaklara attı.  
Şimdi günlerden beri aç ve susuz dolaşıyorum, yatacak 
bir yerim de olmadığı için geceleri sokak köşelerinde 
geçiriyorum. Biliyorsunuz bugün Ramazan bayramı 
günüdür. Bütün analı babalı çocuklar en güzel bay-
ramlıklarını giyinmiş, tatlı tatlı oynaşıyorlar. Ne aç ve 
susuz sokaklarda dolaşmanın ızdırabını biliyorlar ve ne 
de geceyi içinde rahat rahat uyuyup geçirecek bir yata-
ğa sahip olmanın, sokak başlarında uyuklaya uyuklaya 
sabahlamanın çilesinden haberleri vardır. Ana-babadan 
mahrum çaresiz bir yetim kalmanın acısını da tatmış 
değillerdir. Şimdi bu çocuk kalabalıklarını neşe içinde 
oynar görünce babamın şehit düşerek ölmesi ve ondan 
sonra bir biri ardından başıma gelen acı felâketler so-
nunda, düştüğüm perişan durumu hatırladım da göz-
yaşlarımı tutamadım.” 

Yetim yavrucağızın anlattıkları Peygamber’in yüre-
ğini parçalamıştı. Çocukcağızı şefkatle elinden tuttu ve 
sevgi ile saçlarını okşayarak ona şöyle dedi. 

-”Yavrum! Benim sana baba, Ayşe’nin ana, Hz. 
Ali’nin amca, Hasan’la Hüseyin’in erkek kardeş ve Fatı-
ma’nın da kız kardeş olmasını ister misin?”

Yetim yavrucağız tatlı dil ile hatırın soran nur yüzlü 
adamın peygamber (s.a.v.) olduğunu anlayarak, çektiği 
çilelerin son bulmak üzere olduğunu sezdi. Güler yüzlü 
adama 

-”Nasıl istemem ey Allah’ın Rasûlü!” diye sevinçli bir 
cevap verir. 

 Peygamber (s.a.v.) yetim yavrucağızı elinden tuta-
rak evine götürür. Hz. Ayşe de çocuğu öz ana şefkatiyle 
bağrına bastıktan sonra yıkar, giyindirir, kuşandırır ve 
saçlarını tarayarak sokakta oynayan çocuklardan daha 
güzel bir kıyafete büründürür. Karnını da iyice doyur-
duktan sonra çocuk hemen birkaç saat önce yanıbaş-
larında pejmürde kıyafetiyle ağladığı arkadaşlarının 
arasına koşar.

 Oynayan çocuk kalabalığı birkaç saat önceki zavallı 
arkadaşlarını tanırlar. Durumundaki büyük değişikliğe 
hayret edip yanına yaklaşarak sorarlar; 

-”Birkaç saat önce eski püskü elbiseler içinde şura-
cıkta ağlıyordun; bu kadar kısa zamanda nasıl oldu da 
bu kadar güzel elbiselerin oldu; aynı zamanda bizden de 
neşeli bir havaya büründün?” 

Çocuk arkadaşlarını kıskandıracak derecede şakrak 
bir kahkaha atarak ve derin sevincinden olduğu yerde 
sıçrayıp durarak şaşkın bakışlı arkadaşlarına şu cevabı 
verir. 

-”Nasıl sevinmem; karnım günlerden beri açtı, şim-
di tokum. Yırtık pırtık elbiseler içinde dolaşırken şimdi 
sizinkilerden güzel bayramlıklarım var. Kimsesiz bir ye-
timdim, fakat şimdi Hz. Peygamber (s.a.v.) gibi bir ba-
bam, Hz. Ayşe gibi bir annem, Hz. Ali gibi bir amcam, 
Hasan, Hüseyin ve Fatıma gibi kardeşlerim var. Bütün 
çilelerim artık son buldu. Ben sevinip zıplamayayım da 
kim sevinsin.” 

Çocuklar birkaç saat önce onlara hasretli gözlerle 
bakıp ağlayan yetim yavruyu, Peygamber’in yanına ev-
lâtlığa alındığını anlarlar ve saadetten kabına sığmayan 
arkadaşlarını biraz da kıskanarak hep bir ağızdan şöyle 
derler. 

-”Keşke bizim de babalarımız o savaşta şehit düşse-
lerdi de bizi de Peygamber (s.a.v.) evlâtlığa alsaydı.” 

Peygamberimiz (s.a.v.) fani hayata gözlerini yumun-
ca uzun yıllar O’nun yanında eşsiz bir baba şefkatinin 
sıcaklığını duyan bu şehit çocuğu, beyninden vurulmu-
şa dönerek, sesinin var gücüyle şöyle haykırır;

-”Asıl ben bugün kimsesiz bir yetim kaldım. Dünya-
daki tek ve benzersiz koruyucumu kaybettim.” 

Şehitoğlunun bu yürekleri parçalayan feryadı, zaten 
ağır bir matemin kapkara yası içinde şaya kalan müslü-
manları iyice coşturur. Ve meydana seller gibi gözyaşı 
dökülür. 

Peygamberden sonra O’nun en yakın arkadaşı ve Al-
lah resûlünden sonra bir numaralı müslüman olan Ebû 
Bekir (r.a.), yetim delikanlıyı yanına alarak yine peri-
şanlık içinde sokağa düşmesine engel olur.
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Yetim kızın başını okşayan mübarek el
Bende yetim bir kızım ne olur bana da gel

Yetim kızı kendine evlat sayan Muhammed
Bende yetim bir kızım beni yavrun kabul et

Gül sevgin yeter bana ey sevgili Resulüm
Öyle muhtacım sana ne verirsen kabulüm

Ya Resulallah kimsesizlerin sahibi senmişsin...
Öyle demişti dedem.

Bugün,sokakta çocuklar seksek oynarken yine aralarına almadılar
beni ittiler,

çok üzüldüm ağladım.
Dedemle babaannem teselli etti

Ya Resulallah uyurken de
oyuncağıma sarılıp yatıyorum

Bazen teselli ediyor ama çoğu zaman ağlıyorum,
Benim de annem olsa bana masal okur ninni söyler uyuturdu,

Benim annem de babamda sensin ya Resulallah!
Benim başımıda sen okşa ,benide sen sev!

Biliyorum geliyorsun başımı okşuyorsun üstümü örtüyorsun,
Çünkü bazı geceler kalktığım da biri üzerimi örtüyor,

Benim annem de babam da sensin ya Resulallah!
Sensin ya Resulallah!
Sensin ya Resulallah!

Yetim kızı kendine evlat sayan Muhammed
Ben de yetim bir kızım beni yavrun kabul et!

YETİM KIZ İLAHİSİ
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K A PA K

Bayram gününün kıymeti nedir?
Mehmed ALACADOĞAN

Bayramın Allah (cc) katındaki kıymeti nedir?

Hadis-i şeriflerden Allah (cc) katında bayram gecesi ve gününün kıymetinin yüksek olduğu anlaşılmakta-
dır.“Allah, Ramazan ve Kurban bayramı günlerinde yeryüzünde rahmetiyle tecelli eder. Öyle ise namaz ve 
ziyaret için evlerden dışarıya çıkın ki, rahmet size dokunsun.” (İbn-i Asakir) 
Peki bayramın kıymetini idrak ve feyzinden istifade edebilmek için neler tavsiye edilmiştir? 

Bayram gecesi ibadet edin

Peygamber Efendimiz (asm) bayramdan bir gün önceki geceyi ibadetle geçirenin kalbinin ölmeyeceğini 
buyurmuşlardır. “Kim Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini sadece Allah’tan sevap almayı umarak ibadet 
ve taatle geçirirse, kalplerin öleceği gün onun kalbi ölmez.”(İbn-i Mace)

Bayram sabahı Allah’tan dilediğinizi isteyin 

Peygamber Efendimiz (asm) oruç ve ibadetlerle temizlenmiş kulların bayram namazında Allah’tan dile-
diklerini istemelerini bildirmiştir. “Bayram sabahı Müslümanlar, namaz için camilerde toplanınca, Allah-ü 
Teâlâ, meleklere, “İşini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir?” diye sorar. Melekler de, “Ücretini almaktır” 
derler. Allah-ü Teâlâ da, “Siz şahit olun ki, ramazandaki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma 
kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım, bugün benden isteyin, izzet ve celâlim hakkı için istedik-
lerinizi veririm” buyurur”(Beyhaki)

Bayram günü sevinçli olun

Bayram günü müminlerin Allah’a olan itaatlerine bir mükâfat günüdür. Allah’a itaat edenlerin günahları af-
folunmuş ve onlara bayram hediye edilmiştir. Demek ki bayram Allah’a itaat edenler içindir. Tuttuğu oruç ve 
yaptığı ibadetlerle Allah’ın rızasını kazanmış, günahları dökülmüş olan kimse Allah’ın hediyesi olan bayram 
günü sevinç ve sürur içindedir. “Ramazan Bayramı günü olunca melekler, yollara durup: “Ey Müslümanlar 
Topluluğu! Cömert olan Rabbinize koşunuz, o iyilik eder ve bol ihsanda bulunur. Siz gece ibadet etmekle 
emredildiniz, yaptınız, gündüz oruç tutulmakla emredildiniz, tutunuz ve Rabbinize itaat ettiniz, mükâfa-
tınızı alınız” diye seslenirler. Onlar namazı kılınca bir münadi şöyle seslenir:”İyi dinleyiniz, Rabbiniz sizi 
bağışladı. Evlerinize, doğru yolu bulmuş olarak dönünüz. Bayram günü mükâfat günüdür. Bugün gökte 
“mükâfat günü” olarak isimlendirilir.” (Taberani)

Bayram günü dışarı çıkın

Peygamber Efendimiz (asm) Allah’ın Bayram günü yeryüzüne rahmetiyle tecelli edeceğini bildirmiştir.“Al-
lah, Ramazan ve Kurban bayramı günlerinde yeryüzünde rahmetiyle tecelli eder. Öyle ise namaz ve ziyaret 
için evlerden dışarıya çıkın ki, rahmet size dokunsun.” (İbn-i Asakir)
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Nohut Yahnisi, Bayram Yahnisi ( Kayseri Yöresel )
Kayserimizin mutlaka bayramlarda yapılan yemeğidir eskiden sabah kahvaltısında yenirmiş ama şimdi ak-
şam yemeği olarak sunuluyor. Biraz zahmetli bir yemek ama bilirsiniz kayserinin yemekleri genelinde zah-
metlidir fakat lezzetine doyum olmaz.
TARİFİ
MALZEMELER:
3 su bardağı nohut
700 gr. yağları temizlenmiş kuzu kuşbaşı
3 -4 adet orta boy kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı margarin
yarım  çay bardağı zeytinyağı
tuz, su
YAPILIŞI: Nohutları bir gece önceden ıslatıp ertesi gün tek tek 
kabuklarını ayıklayıp kırıyoruz zaten kabuk çıkınca kendisi 
ayırılıyor.
Etleri düdüklü tencereye alıyoruz suyunu bırakıp çekene 
dek kavuruyoruz. yağları ilave edip küçük doğranmış kuru 
soğanları ilave ediyoruz.soğanlar ölünce salçaları ilave edip 
nohutları ekliyoruz bir iki defa çevirerek kavurduktan sonra 
tuzunu atıp tenceremizin pişirme özelliğine göre su ilave edip 
pişiriyoruz.

NEVZİNE KAYSERİ BAYRAM TATLISI
Kayseri’de ünlü olan bu tatlı farklı ve kolay bir lezzet. İçinde pekmez ve tahin olması ayrıca bir değişiklik, 
lezzeti ise baklavayı andırıyor

Nevzine Hamuru Malzemeleri 
250 gr eritilmiş margarin yada tereyağı
4.5 su bardağı un
1 çay bardağı tahin
1 çay bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
Şerbeti için 
2 su bardağı su
2 su bardağı şeker
1 çay bardağı pekmez

Yapılışı
    Eritilmiş margarin , un , kabartma tozu, tahin ve kabartma tozu derin bir yoğurma kabına konulup 
yoğurulur. Sert bir hamur elde etmeniz için gerekiyorsa un ekleyebilirsiniz. İyice yoğurduğunuz ve sert 
hamura cevizleri de ekleyip yoğurmaya devam edelim, 30 – 35 cm genişliğinde hafif altını yağladığınız 
borcama hamuru iyice bastırarak her yere eşit şekilde yayalım.
    Baklava dilimi şeklinde keselim , önce enine paralel çizgiler daha sonrasında çapraz olarak dilimlediği-
niz de baklava şekli verebilirsiniz.
    180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri ve altı kızarana kadar pişirin. Nevzine pişerken diğer taraf-
tan da tencereye su ve şekeri karıştırarak kaynayan şerbeti ocaktan almadan önce pekmezi ilave edin.
Hamur pişip fırından çıkarınca ılık şerbeti üzerine dökün , şerbeti çekip soğuyunca servis edin.
Afiyet olsun

YÖ R E S E L  M E V S İ M  TA D L A R I

Neriman BETÜL
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Bir kimse, etrafına bakınarak bir söz söylerse, o söz dinleyene ema-
nettir. HADİS-[Tirmizi] 

Keşke kalbimin içinde bir kalp daha olsaydı Müslüman kardeşlerimin bana 
emanet olarak söylediği sırları oraya kilitleseydim-HZ. ALİ (K.V.)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Asra yemin olsun ki, 
2- İnsan mutlaka ziyandadır. 
3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirleri-
ne hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
(ASR SURESİ)

K A NAV İ Ç E
Faik DAVUD

TEK HECE
Var mı beni içinizde tanıyan? 
Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. 
Kalmasa da şöhretimi duymayan, 
Kimliğimi tarif etmek zor benim... 
                           Cemal Safi
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Mehmet Nuri Yardım 

Hayatını İdeallerine Adayan Yazar: Cavit Ersen
Cavit Ersen 1970’li yılların sevilen ve okunan ya-
zarlarından biri olarak hâfızalardaki yerini hâlâ 
koruyor. Özellikle millî ve manevî değerlere önem 
verenlerin en çok takip ettiği sanat ve fikir adam-
larındandı. Muhafazakâr kesimin sevilen ismi Cavit 
Ersen’in, Kara Zindanlar, Kızıl Zindanlar, Zindanlar 
ve Beyaz İhtilal en tanınmış romanları olarak bili-
niyor. Osman Gazi ve Orhan Gazi ile diğer tarihî 
eserleri de ilgi gören eserleri arasındaydı.

17 YAŞINDA YAZMAYA BAŞLADI
Romancı, 29 Mart 1921 tarihinde Adana’da doğdu. 
İlk yazısı henüz 17 yaşındayken Yeni Adana gazete-
sinde yayımlandı. Basın emekçisi olan Cavit Ersen, 
daha sonra İstanbul’a geldi, çeşitli gazete ve dergiler-
de muhabirlikten, şefliğe, yazı işleri müdürlüğünden 
başyazarlığa kadar hemen hemen her kademede ça-
lıştı. Bütün görevlerindeki, gazete yazılarındaki te-
mel hedefi ve biricik amacı, mensubu olduğu aziz 
milletimizi anlatmak, birlikte yaşadığı insanlarımı-
zın moral değerlerini yükseltmekti. 

KUVA-YI MİLLİYE RUHUNA SAHİPTİ
Kuva-yı Milliye Ruhu ile dolu bir ailenin evladı olan 
Cavit Ersen’in ilk milli eseri, Çeteler adını taşıyor. 
9 Ocak 1949 tarihinde Adana’da sahnelenen oyun, 
şehrin kahramanlık hikâyesini dramatize ediyor. Bu 
oyunun yazarı olduğu halde Cavit Ersen, 1949’da 
Adana Halkevi’nden uzaklaştırıldı. Ne var ki yazar, 
bu haksız muameleye direndi ve eserini Adana çev-
re il ve ilçelerinde temsil ettirmeyi başardı. Oyunun 
gösterildiği her yerde halk kendisine büyük tezahü-
ratlarda bulundu ve defalarca sahneye davet edildi, 
ayakta alkışlandı. Cavit Ersen’i daha sonra Adana 
Şehir Tiyatrosu’nun kurucusu olarak görüyoruz. Bu 
tiyatroda üç perdelik Taşkınlar Lokali ile Melekler 
ve Şeytanlar isimli eserleri temsil edildi. Milli uya-
nışı aksettiren beş perdelik Cephe Gerisi isimli eseri 
de sahnelendikten sonra Adana Şehir Tiyatrosu’na 
veda eder. Çünkü kendi kurduğu Tiyatro Sevenler 
Cemiyeti, görüşleriyle mücadele ettiği kesim tara-
fından ele geçirilmiştir. Bir ara öğretmenlik yapmış, 
sonra bu mesleği de bırakmıştır.
Tefrika edilen iki romanı Semiramis ve Ruhsuz 
Gece’dir. Kitap olarak yayımlanan ilk romanı ise 
1944’te çıkan Günahkâr Sokaklar adını taşıyor. Ro-
manda, Bizans entrikalarıyla, Nasyonal Sosyalizmin 
güçlü devrinde İstanbul’un açlık, perişanlık ve fuhuş 
içinde yaşadığı bir dönemde, Adanalı bir milyone-
rin içine düştüğü felaketler zinciri anlatılır.

MİSTİK ŞİİRLERİN ŞAİRİYDİ
Bu eseri ‘mistik şiirler’ diye adlandırdığı üç kitap 
takip etti: Fakirler, Mektup ve Sefiller. Her üçü de 
1945’te Adana’da neşredildi. İdealist yazar Cavit Er-
sen’in bütün hayatı eser vermekle geçti. Melekler ve 
Şeytanlar, Annesini Kurtaran Kahraman Çocuklar,  
Vefasız, Mektup gibi ilk eserlerini henüz yirmili yaş-
larında iken ortaya koydu
Siyasî yazılarını ise 1954’te Gün Doğarken isimli 
eserinde topladı. Yazarımız 1956 yılında okullar için 
ders kitapları yazdı. Öğretmenlikten gelen birikimi-
ni kitaplara aktararak İlkokullar İçin Alfabe, 2. Sınıf 
Ders Kitabı ve 3. Sınıf Ders Kitabı’nı yazdı. 

BÜYÜK ÇİLELERİN ADAMIYDI
Cavit Ersen hayatı boyunca çile çekmiş, acı duymuş, 
kahır görmüş bir düşünce ve sanat adamıdır. Öğret-
menlikten atılış hikâyesini 1950’ye kadar olan halk 
ve demokrasi hareketini, Demokrat Parti’nin zaferi-
ni Beyaz İhtilal isimli romanında anlatırken oldukça 
gerçekçidir. Burada, orak çekiçli Köy Enstitüleri’nde 
başlatılan ihtilal teşebbüslerini dile getirir. Başbuğ 
isimli eserde ise Alparslan Türkeş’i anlattı.
Ersen’in tarihî romanları da çok önemlidir. Yazarın, 
Osman Gazi, Orhan Gazi, Selahaddini Eyyübi, Mu-
rad Hüdavendigâr, Fatih Sultan Mehmet, Battal Gazi 
gibi eserleri bulunuyor. Yazarın, bütün eserlerinde 
Kuva-yı Milliye ruhunu okuyucularına aşılamak is-
tediğini görürüz. Ona göre gençler millî ve manevi 
değerlere bağlı olarak yetiştirilmeli, tarihlerine say-
gılı, geleneklerine bağlı olmalıdırlar. Ecdatlarını ise 
tanımalı ve sevmelidirler.
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NAZAR DUALARI
İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuk-

lara daha çok tesir eder.
 Peygamber efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi. Üç gün bir şey ye-

mez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, (Bunun gibi bir deve hiç görmedim) 
der demez, deve yere düşer hastalanırdı. Müşrikler, bu adamı bulup Peygamber efendimizi nazarla öldür-
mesini istediler. Cenab-ı Hak da Resulullahı bunun nazarından korumuştur. Bu hususta Kalem suresinin 
(Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı) mealindeki 51. âyet inmiştir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.) [İbni Adiy]
(İnsanların yarısı nazardan ölür.)[Taberani]
(Nazar haktır.) [Müslim]
Kendisine nazar değen kimse, aşağıda bildirilen duaların birini veya tamamını okumalıdır.
- Fatiha, Âyet-el kürsi ve aşağıdaki dört sure [Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri] 7şer defa okunup hasta-

ya üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Bir hadis-i şerifte de, (Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o 
gün nazar değmez) buyuruldu. (Deylemi)

2- Bir hadis-i şerifte, (Sabah akşam,[Besmele ile] 3 defa “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil 
Erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemi’ul alim” okuyan, büyü ve nazardan korunur)buyuruldu. (İbni Mace)

3- Âyet-el-kürsi, Fatiha, Felak-Nas ve Kalem suresinin sonunu okumak çok iyi gelir.
 Kalem Suresinin son iki ayeti:
“Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le me-

cnûn, vemâ huve illa zikrul lil alemîn”
(Medaric)
4- Peygamber efendimiz, iki kul euzüyü okuyup buyurdu ki: (Bu iki sure ile [belalardan, nazardan]koru-

nun! Hiç kimse, bu iki sure ile korunduğu gibi, başka şeyle korunamaz.) [Ebu Davud]
5- (Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâm-

metin), sabah akşam 3 defa okunup kendine veya hastaya üflenirse, nazardan, cin, şeytan ve hayvanların 
zararından korur. (Mevahib)

6- Peygamber efendimiz nazar için(Allahümme barik fihi ve la tedarruhü) okurdu. (İbni Sünni)
7- Nazarı değen kimse veya herkes, beğendiği bir şeyi görünce Mâşâallah demeli, ondan sonra o şeyi söy-

lemelidir. Önce Mâşâallah deyince, nazar değmez. Hadis-i şerifte, (Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah 
la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez)buyurdu. (Beyhaki)

O. NUR
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RAHMAN (Celle celâlüh)

Rahman  Rahmet eden, bağışlayan, esirgeyen, bütün canlılara nimet veren.
Cenab-ı Hak buyuruyor:
“Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Biz, Rahmanın dışında tapılacak birtakım ilahlar kıl-

dıkmı?” (Zuhruf, 45)
Bu sıfat dünyada hem müminlere ve hem de kafirlere şamildir. Çünkü Allah dünyada mümine ve kafire 

rızık veriyor, hiç birisini ayırt etmiyor.
Rızıkları, ihtiyaçları ve her türlü iyilikleri ihsan husunda rahmetini mahlukatından hiç esirgemeyen anla-

mında olan Rahman, Rahim isminden daha geniş kapsamlı bir mana ifade eder. Rahmân, Yüce Allah’ın hem 
ismi hem de sıfatıdır. Bu isim, Allah lafzına bağlı olarak zikredildiğinde sıfat anlamındadır. Ancak Kur’an’da  
bu şekilde değil, özel isim olarak kullanılmıştır. Bu isim sadece Allah’a has özel isimlerden olduğu için daha 
çok bir isme bağlı olarak değil; yalnız zikredilmesi hoş karşılanmıştır. Rahman’ın bu şekilde kullanılması 
O’nun Rahman sıfatına ters gelmez. Çünkü Allah ismi de uluhiyet sıfatına delalet ettiği halde hiç bir zaman 
başkasına ait bir sıfat olarak zikredilmemiştir.

Kur’an’ın ilk ayeti olan Besmeledeki Rahman ve Rahim sıfatları arasındaki fark, Allah teala, Dünyanın 
Rahmanı ve Ahiretin Rahimidir cümlesinde veciz bir şekilde dile getirilmektedir. Rahman vasfı gereği Ce-
nab-ı Hakk, dünyada bütün canlılara, mümin-kafir ayırımı yapmaksızın bütün insanlara, şefkat ve merha-
metle davranmayı kendi nefsine farz kılmıştır.

Yüce Allah bir kudsi hadiste şöyle buyurur: “Rahmetim gadabımı geçmiştir.”

Bu isim gereği : Kul, önce Allah’ın gafil kullarına merhamet edip onları olanca güçleriyle onları Allah 
yoluna  vaaz ve nasihat etmek suretiyle çevirmeye çalışmalıdırlar. Bu konuda şiddet yolundan ziyade yumu-
şaklık ve şefkat yollarını tercih etmelidir. Asilere de merhamet gözü ile bakmalı, eziyet ve zulüm nazarı ile 
bakmamalıdır. Müminin başlıca gayesi, insanlardan ortaya çıkan her mâsiyet sanki kendi nefsinden ortaya 
çıkıyormuş gibi, o masiyeti onlardan bertaraf etmeye olanca gücüyle çalışmalı ve bu suretle onları Allah’ın 
gazabına uğramaktan kurtarmak olmalıdır.

Bu ismin Havas ve Esrarı:

-İhlasla “Yâ Rahman” diye bir müslüman bu isme devam etse, kalbi yumuşar, zalimlerden emin olur, 
maddi ve manevi nimetlere nâil olur.

-İlahi lütfa mazhar olmak, sevmek ve sevilmek için “Ya Rahman Celle Celalühü” diyerek (ebced karşılığı 
olan) 298 kere okunur.

ESMAÜL HÜSNA
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ÇEVRE&İKLİM BİLİNCİ - YEŞİL BÜYÜME DUYARLILIĞI
Sabit OSMANOĞLU

Giriş:
Yeşil büyüme, günümüzde fantastik görülen bir 

ekonomik kavram olmakla birlikte; bir yandan çevresel 
bozulma, biyo-çeşitlilik kaybı ve sürdürülemez doğal 
kaynak kullanımını önlerken, diğer yandan da eko-
nomik büyüme ve kalkınmayı sürdürme yolu olarak 
dikkate alınmalıdır. OECD, UNEP (United Nations 
Environment Programme: Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı: unep.org) gibi uluslararası örgütler “yeşil 
büyüme” veya “yeşil ekonomi” kavramını, çevresel iyi-
leştirmelere katkı sağlayan mal ve hizmetlerin yatırım 
ve tüketimini önceliklendiren bir anlayış olarak tanım-
lamaktadır. 

OECD, UNEP gibi uluslararası örgütler “yeşil bü-
yüme” veya “yeşil ekonomi” kavramını, çevresel iyileş-
tirmelere katkı sağlayan mal ve hizmetlerin yatırım ve 
tüketimini önceliklendiren bir anlayış olarak tanımla-
maktadır. Bu bakış açısı ile çevresel sürdürülebilirliğe 
katkı sağlanırken ekonomik gelişme, gelir artışı, istih-
dam ve fakirliğin azaltılmasına da katkı sağlanacağı 
düşünmektedir. Çevreci yatırımlarla sağlanacak fayda-
ların daha net ortaya konulması ile özellikle ekonomik 
kriz sonrası oluşabilecek isteksizliğin bertaraf edilmesi 
de amaçlanmaktadır.

Ayrıca “Yeşil Büyüme” kavramının özellikle kaynak 
kısıtı olan gelişmekte olan ülkeler için pahalı bir bü-
yüme yöntemi olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Eski 
teknolojiler hâlihazırda daha ucuzdur ve yeşil tekno-
lojilere göre yakın gelecekte de daha ucuz olacaktır. 
Finansal ve teknolojik imkânların azlığı, yeşil ekonomi 
politikalarının uygulanmasındaki en önemli sorunlar 
arasında yer almakta olup, söz konusu olumsuzluk-
ların gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilememesi 
için, söz konusu ülkelere imtiyazlı finansman ola-
nakları ve teknoloji transferi imkânları sağlanmalıdır. 
Yeşil teknolojilerin daha fazla geliştirilmesi ve maliyet 
açısından eski teknolojiler ile rekabet edebilir hale ge-
tirilmesi gereklidir ve bu bağlamda yeşil ekonominin 
olumsuz etkileri dikkate alınmalı ve bu etkilerin nasıl 
en aza indirilebileceği detaylı bir şekilde analiz edilme-
lidir. 

Bu yazıda Türkiye’de “Yeşil Büyüme” kavramı çerçe-
vesinde atılan adımlar mevzuat ve uygulamalar açısın-
dan değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çeşitli mevzuat ve 
politika dokümanları incelenerek Türkiye’de “Yeşil Bü-
yüme” kavramı çerçevesinde ele alabileceğimiz düzen-
lemelerin bir envanteri çıkartılmaya çalışılmıştır. Nite-
kim; bu teorik kapsamda Türkiye’nin “Yeşil Büyüme” 
noktasında pratik uygulamaları değerlendirilmiştir.

I-“Yeşil Büyüme” Kavramı Çerçevesinde Mevzuat 
Değerlendirmesi

Bu çerçevede incelenen temel politika doküman-

ları arasında; genel politika belirleyen 10. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı (2014-2018), Orta Vadeli Program dı-
şında özel mevzuat düzenlemeleri dikkat çekmektedir, 
örneğin:

1)Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Stra-
tejisi Belgesi, 

2)Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, 
3)5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 
4)5346 numaralı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun,

5)Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi ve
6)Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı 
yer almaktadır. Sırasıyla incelemek gerekirse; -tanı-

mı bile henüz yapılamadığından- söz konusu düzen-
lemeleri, salt yeşil büyüme diye adlandırmak oldukça 
zordur. İlk 2 belgedeki hükümler aşağıda ayrıntılı in-
celenmiştir:

1) Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strate-
jisi Belgesi

Elektrik üretiminde nükleer santrallerin kullanıl-
ması konusunda başlatılan çalışmalara devam edile-
cektir. Bu santrallerin elektrik enerjisi üretimi içeri-
sindeki payının 2020 yılına kadar en az %5 seviyesine 
ulaşması ve uzun dönemde daha da arttırılması hedef-
lenmektedir. 

Temel hedef yenilenebilir kaynakların elektrik 
enerjisi üretimi içerisindeki payının 2023 yılında en az  
%30 düzeyinde olmasının sağlanmasıdır. Teknolojide-
ki, piyasadaki ve kaynak potansiyelindeki gelişmeler 
dikkate alınarak bu hedefte değişiklik yapılabilecektir. 
Bu bağlamda, yapılabilecek uzun dönemli çalışmalar-
da aşağıdaki hedefler dikkate alınacaktır: 

2023 yılına kadar teknik ve ekonomik olarak de-
ğerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyelimizin 
tamamının elektrik enerjisi üretiminde kullanılması 
sağlanacaktır.

Rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2023 yılına kadar 
20000 MW’A çıkarılması öngörülmektedir.

Elektrik enerjisi üretimi için uygun olduğu bu aşa-
mada belirlenmiş olan 600 MW’lık jeotermal potansi-
yelimizin tümünün 2023 yılına kadar işletmeye girme-
si sağlanacaktır.

Güneş enerjisinin elektrik üretiminde kullanılması 
konusunda teknolojik gelişmeler yakından takip edile-
cek ve uygulanacaktır.

Üretim planlamaları, teknolojik gelişmelere ve 
mevzuat düzenlemelerine bağlı olarak diğer yenilene-
bilir enerji kullanım potansiyelindeki gelişmeler dik-
kate alınarak hazırlanacak, bu kaynakların kullanımı-
nın artması halinde başta ithal kaynaklar olmak üzere 
fosil yakıtların payı azaltılacaktır.

E K O - L O J İ

Ekonomist
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5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde 
elektrik enerjisinin etkin kullanılması, elektrik enerji-
sinin israfının önlenmesi, elektrik enerjisi maliyetle-
rinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve 
çevresel etkilerin azaltılması sağlanacaktır.

2) Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
Belge ile 2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tü-

ketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 
yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedeflenmek-
tedir. Bu hedeflere ulaşmak için 7 tane stratejik amaç 
belirlenmiştir. Bu amaçlar; Sanayi ve hizmetler sektö-
ründe enerji yoğunluğunu ve enerji kayıplarını azalt-
mak, Binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonla-
rını azaltmak; yenilenebilir enerji kaynakları kullanan 
sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak, 
Enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünü sağla-
mak, Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği 
artırmak, enerji kayıplarını ve zararlı çevre emisyonla-
rını azaltmak, Motorlu taşıtların birim fosil yakıt tüke-
timini azaltmak, kara, deniz ve demir yollarında toplu 
taşıma payını artırmak ve şehir içi ulaşımda gereksiz 
yakıt sarfiyatını önlemek, Kamu kesiminde enerjiyi 
etkin ve verimli kullanmak ve Kurumsal yapıları, ka-
pasiteleri ve işbirliklerini güçlendirmek, ileri teknoloji 
kullanımını ve bilinçlendirme etkinliklerini artırmak, 
kamu dışında finansman ortamları oluşturmaktır.

II-“Yeşil Büyüme” Kavramı Çerçevesinde Türki-
ye’nin Pratik Konumu

Türkiye’de gerçekleştirilen “Yeşil Büyüme” kapsa-
mında değerlendirilebilecek somut uygulama örnekle-
ri aşağıda sunulmaktadır:

Termik Santrallerde Büyük Bakım Onarım ve Re-
habilitasyonlar: Bu çerçevede EÜAŞ uhdesindeki; Af-
şin A, Çatalağzı, Kangal, Orhaneli, Seyitömer, Tunçbi-
lek, Yeniköy, Aliağa,

Ambarlı santrallerinde verimliliği arttırmaya yöne-
lik bakım onarım ve rehabilitasyon çalışmaları yapıl-
mıştır. 

Akışkan Yataklı Santraller: Ülkemiz linyitleri yük-
sek oranda nem, kül ve kükürt barındırmakta, bu du-
rum ise linyitlerimizin ısıl değerinin düşük olmasına 
sebebiyet vermektedir. Bu tip kömürler için, hâlihazır-
da ülkemizde kullanılan ve en yüksek yanma verimi 
sağlayan teknoloji,  akışkan yataklı santral teknolojisi-
dir. Bu santrallarda, santral iç tüketiminin en önemli 
kalemini (% 6-7) oluşturan baca gazı desülfürizasyon 
(BGD) sistemlerine ihtiyaç duyulmamakta, üretilen bi-
rim elektrik enerjisi başına düşen CO2 tutarı azalmak-
tadır. EÜAŞ tarafından Çanakkale ilimizde kurulan 18 
Mart Çan termik santrali, akışkan yatak teknolojisine 
sahip ilk termik santral olmuştur.  

Kömür Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Yatırım-

lar: Ülkemiz linyitlerinin önemli bir bölümünün düşük 
kalorili (0-2.000 kcal/kg) ve barındırdıkları kül ve nem 
miktarları fazla olması sebebiyle, kömürlerimiz genel-
likle termik santrallerde yakıt olarak değerlendirilmek-
tedir. TKİ ve TTK gibi bazı kamu şirketlerini kömürün 
hazırlanması ve zenginleştirilmesine yönelik önlemler 
almaya yöneltmekte, bu bağlamda geçmişten günümü-
ze kriblaj (kömürün elenmesi ve ayıklanması) ve lavvar 
(kömürün yıkanması) uygulamaları sürdürülmektedir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununda yer alan 
destek mekanizmaları kapsamında 2009 yılından gü-
nümüze kadar; “Verimlilik Arttırıcı Projeler” kap-
samında 25 işletmeye 32 proje için 1.15 Milyon TL 
destek sağlanmıştır. Yine, genel aydınlatma kapsamın-
da yapılacak LED (Light Emmitting Diode) armatür 
uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 
08.12.2014 tarih ve 29199 sayılı Resmi Gazete’de Sür-
dürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmele-
rin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik yayınlanmış-
tır.

Malumunuz; kimilerine göre Temiz Enerji kabul 
edilen, kimilerine göre çevreye zararlı görülen Nükleer 
Enerji konusu üzerinde anlaşılan, mutabık kalınan bir 
bilimsel yargı bulunmamakta, hatta kimi zaman ideo-
lojik yaklaşımlara da yol açmaktadır. İlk deneme elekt-
rik üretimine 2019 yılında başlaması planlanan, 4,800 
MW kurulu güce (*) sahip olacak 20 milyar dolarlık 
yatırımla Mersin Akkuyu’daki ilk nükleer santraline 
sübjektif olarak ayrıntılı değinmiyorum

Sonuç yerine:
Görüleceği üzere; bu yazıda, Yeşil Büyümeyi eli-

mizden geldiğince tanıtmaya çalıştık. Amacımız, baş-
lıkta da belirttiğimiz üzere, gelecek nesilden ödünç 
aldığımız bu topraklarda, sosyal alanda hep duyduğu-
muz ama kuvveden fiile geçmeyen, süslü ve retorik ka-
lıplar içinde kalan Çevre ve İklim Bilinci ile ekonomik 
alanda somut adımlar atarak, yani Yeşil Büyüme Du-
yarlılığı ile de bütünleştirmektir. Yoksa bunu gönüllü 
yapmazsak, adına yeşil büyüme denmese de çevre ve 
iklim değişikliği konusunda uluslararası kuruluşlar 
yarın yaptırımlarla bize dayatacağı günler pek uzak 
görünmemektedir.

(*): Türkiye’de 2015 yılında 264 milyar KWh elekt-
rik tüketimi gerçekleşmiştir. Son yıllarda artış dikkate 
alındığında elektrik tüketimimizin her yıl ortalama 
%5,1 arttığı görülmektedir. Mevcut tüketim miktarı-
mız ve talep artışımız dikkate alındığında, santralin 
tam kapasite üretime başlayacağı 2025 yılında, Türki-
ye’de yıllık 434 milyar KWh elektrik tüketimi olacağı 
görülmektedir. Buna; Akkuyu Nükleer Santrali’nin 
2025 yılında enerji ihtiyacımızın %8,06’sını karşılaya-
cağı öngörülmektedir.
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SIR
D E N E M E

Biz niye geldik buraya? 
Sırları çözmeye...
Aralamaya...

Kendimizi paralamaya gelmedik.

İnşaatçı değiliz. Yani dünyaya evler biriktirmeye gelmedik.
Diplomalar, paralar, kasa kasa tapular toplamaya gelmedik.
Ve tabular önümüzü kesiyor, yönümüzü olmadık yerlere çeviriyor olmasın.

Sırları sıyırmak için burdayız.
Çözmek içimizin düğümlerini.
Pencereleri aralamak ve hattâ duvarları kapı eylemek işimiz...
Perdelerin ardını görmek için dağları deldi Ferhat.

Hakikat bahçesine girmek, oradan meyveler devşirmek için burdayız. 
Ve oyalanamayız; zira:”Dünya dedikleri bir gölgeliktir.” diyen Yunus hangi sırların peşindeydi.
Bana sırrını söyler misin!

Dünya fani...
Kalbimizin bağlantıları ebedî...

İsteklerin bitmiyor.
Meyillerin ele veriyor seni.
Baktıkların bir fotoğraf çiziyor.
Bir ukde kaldı dersin içimde; ne zamanlar kalır bu ukdeler içinin ta içinde? 
Nedir, niçindir seni oyalayan nükteler, noktalar... 
Sırlarının hedefi haritanı ortaya koyuyor; bunu düşünmüş müydün?!

Alnımızdaki rüzgârın...
Kulaklarımıza değen kuş bestelerinin...
Kar şarkılarının...
Yağmur şıpıltılarının...
Çekirdeğin toprak altındaki diriliş çıtırtılarının sırr-ı hikmeti ne ola ki?!...

Bilsek ki her nefesimiz sır...
İster bir ân ister bir asır; ne fark eder!
Ebedî deklanşöre takıldın ya... 

Gözlerine dolan güneş (ışıkları) niye kamaştırır gözlerini?
Kamaştırır mı?!...
Yoksa; kör müsün (güneşe?!...)

Yıldızlar -bütün yıldızlar- gözlerine dolsa; gözlerin yine dolmaz ha!
{Ayrılıklarda, ölümler de biraz “dolar” belki...}

Neden ayrılıklar var?
Kavuşmak nedir?
Hayatın ve ölümün ana sırrını çözdün mü?
Öylesine mi girip çıkıyorsun?!
Aman ha!

Niye pırıl pırıl doğar güneş ve niye solar?
Hani nerde çocukluğun?
Bir zamanlar genç miydin?!...
Şu ân nesin, nerdesin; gençsin, ihtiyarsın bir şeysin, işte!
Yani elinde avcunda, aklında fikrinde, gönlünde birikip taşanlar ne?
Bana sırrını ver; senin kimliğini vereyim!

Sırların sırrının sırrına yine sırlı bir okuyuşla dokunmak için sınırsızlığın sırrına ermek için
gönderildik buraya ki insan geldik insan gidelim ve her dem sırların taze taze açılacağı sır ötesi sırların 
sırrına her dem erinileceği bir sonsuz âlemin anahtarını alma sırrına gark olup sırrolalım buradan. 

Ali HAKKOYMAZ
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RAMAZAN SONRASI BESLENME

Uzmanlar, Ramazan ayındaki beslenme alışkanlıklarının bayramda aniden değiştirilmesinin, ciddi sağlık 
sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların bayram ve sonrasında yemeklerde aşırıya 
kaçmamalarını isteyen uzmanlar, bu süreçte aşırı yemenin başta kalp krizi ve şeker hastalığı olmak üzere 
birçok rahatsızlığa sebebiyet verebileceğini kaydetti. Ramazan ayında oruç tutan kişilerin yeme, içme ve 
uyku döngüsünde doğal olarak büyük değişiklikler olduğuna dikkat çekildi.

Ramazan sonrası güne başlarken kahvaltı yapmanın önemi vurgulandı. 

Bayramda özellikle kalp hastaları tuzlu, şeker hastaları şeker ihtiva eden yiyeceklerden uzak kalmalıdır.  
Bayramda da sıcakları göz önüne alarak su tüketilmesine özen gösterilmelidir. Su içmeye özen göstermek 
hipertansiyon yakınmalarının oluşmasını önleyeceği, alınacak az suyun zeminde var ise hipertansiyonu, 
böbrek yetmezliğini tetikleyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

Sağlık sorunları olan ve ilaç kullanan bireylerin öncelikle hekimlerine danışması gerekmektedir. Özellikle 
by-pass ameliyatı geçirmiş olanlar, koroner stent takılan olgular, hamileler, hipertansiyon tanısı önceden 
konulmuş ve farklı saatlerde, farklı ilaç kullananlar, böbrek yetmezliği bulunanlar ve kronik hastalığı olan 
olgular bayramda aldıkları gıdalara ve yeme içme düzenine daha fazla dikkat etmelidirler.

Öte yandan uzmanlar, Ramazan Bayramında ve sonrasında, oruç tutanların dikkat etmesi gereken hususları 
şöyle sıraladı:

“Her şeyden önce mutlaka doktorunuzun önerileri çerçevesinde hareket ediniz ve doktorunuz izin verme-
diği bir şeyi yapmayınız. Havaların sıcak olması nedeniyle su tüketiminize özen gösteriniz. Bol miktarda 
sıvı alınması vücut sıvı ve elektrolit dengesinin korunmasına yardımcı olacaktır. Çay ve kahve gibi içecekleri 
aşırı tüketmeyin. Bunların yerine su, soda, ayran veya meyve suyu içmeyi tercih edin. Uyku düzeninize dik-
kat edin. Her gün aynı saatlerde ve en az 6-8 saat uyuyun, uykusuz kalmaktan kaçının. Uymanız gereken bir 
diyet programı var ise (kolesterol düşürücü diyet, tuz kısıtlaması gibi) yine devam edin. Sık sık tansiyonunu-
zu ölçün. İlaçlarınızı almanıza rağmen kan basıncınız yüksek seyrederse derhal hekiminize başvurun. Aşırı 
şeker tüketiminden uzak durun. Çok fazla çikolata, baklava gibi şekerli ürünler ve yağlı besinler almayın. 
Bayramın ilk günleri mümkün olduğu kadar hafif besinler tüketin. Kahvaltıya özen gösterin.”

Ayşegül KÜBRA
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Hükmüne Mahkûmum Sevdiğim!

Uğur CANBOLAT
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Bu bir sevda sürgünü, evet!
Hükmüne mahkûmum, ne bir nefeslik itirazım var ne de az biraz gönülsüzlüğüm!..
Hükmüne mahkûmum sevdiğim. Kararın, kararımdır, ötesi yok, berisi de…
Durduğun yerdir, merkezim. Baktığın yerdir nazargâhım, estiğin yerdir havalandığım…
Hükmüne mahkûmum ey can!
Aktığın yerde çağlarım, durduğun yerde sükûtu giyinirim…
Hükmüne mahkûmum!
Kelimelerinle hücuma geçer, bir elin işaretiyle yedi kıt’a bir nefeste dolaşırım.
Hükmüne mahkûmum sevdiğim!
Eceline rızam var, kazancına şükrüm… 
Derdine dermanın benim sevdiğim, derdime dermanım olduğun gibi…
Hani ‘Beni kendine götür’ demiştin ya bir sabah kuşlar uyanmadan,
gözler uyku mahmurluğundan kurtulmadan, müezzinler minarelerde ezana durmadan…
Hatırladın mı?
İşte o zaman bu zamandır ‘Hükmüne mahkûmum sevdiğim!”
Ve ben ‘Haydi eğleşmek kayıptır, kendimize seferimiz var, elimden değil, yüreğimden tut’ demiş-
tim sana!
İşte, papatyaların tatlı bir esinti beklediği ve gecenin kömür karasının yüreğinin aydınlığı ile nö-
bet 
değişmeye başladığı o zamandan beri ben ‘Hükmüne mahkûmum sevdiğim!’
Gelişinle olmuş, gidişinle bitmiştim…
Acılar tuz biber olmuştu… Bir de alnımızda iz.
Sevinçlerse yürek bayramı hayatımıza…
Ayna aramıyorduk hani gözlerimizden başka… Yetiyordu onlar bize birbirimizi görmek ve sev-
mek için… Bir gün hatırlar mısın gözümden gözüne bir damla yaş süzülmüştü de, 
bir tek o zaman aynamızda hafif bir buğu oluşmuştu.
Nasıl da üzülmüştük! Kahrolmuştuk. Ne çok yazıklanmıştık.
İşte o zamandan beri ‘Hükmüne mahkûmum sevdiğim!’
Aynı rüyayı görüyorduk hani! Hep aynı…
Söylemeye kıyamazdık, ama anlardık her nasılsa. Söze hâcet bırakmazdı çoğu kez başımızı öne 
kabul 
etmişlikle dervişane eğişimiz…
İşte aynı rüyanın doğrulanmış tâbiri olduğumuz o vakitten beri ‘Hükmüne mahkûmum!’
Nefesin avazım oldu, bakışın ferim, tırmanışın dermanım, dokunuşun ilkbaharım, ansızın 
susuşunsa en fırtınalı hazanım… 
Harflerinle doldu gönlüm, kelimelere dönüştü aşk libasına bürünüp bir hattatın hokkasından 
çıkar gibi!
Ne vakit kalbinde en küçük tıkırtıları duymaya başlasam o vakit kendime komut veririm: Pusat-
lan!
…
Sevdiğim! Kıyamadığım. Gönül salıncağında doyasıya eğlendiğim. Rahmet nazarlarından 
nimet devşirdiğim. Sofrasında doyduğum. Umduğumu yüreğinde fazlasıyla bulduğum.
Şükür niyazımın ilk duası…
Aşk fermanımın ilk hecesi…
Kalbimin ilk tıkırtısı!..
Ey elimi yüzüme minnet ve şükranla sürüşüm! 
Ey hükmüne mahkûm olduğum sevdiğim!
Azat etme beni, ne olur!
Razıyım gönlündeki mahkûmiyete!..
Gönüllüyüm, gönlünde olmaya, gönlünde kalmaya!..
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Döküldük sokaklara delicesine
Bir düğüne topluca gidercesine

Kadın, çocuk, yaşlı tanklara aktık
O gece gönderden inmiş bayraktık

Salalar okundu minarelerden
O gece cennet yakındı yerden
Onlar ezildi, yüzler vuruldu

Her biri Bedir’den gelmiş bir kuldu
Kimi de jetlere meydan okudu

O gece gerçekten imkansız yoktu
Kadınlar tanklara çıktı peş peşe
Ölümün öncesinde nasıl bir neşe
Kamyona  sokağı doldurdu kadın
Nene Hatun değildi sadece adın

Ey düşman, korkma artık hep titre
Bu vatanı bırakmayız domuza, ite

Ey şehid, önünde eğiliyorum
Bugün yaşadığıma inan mahcubum

(Abdurrahman Pamuk)

DÖKÜLDÜK SOKAKLARA

Abdurrahman PAMUK
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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 bedreddinalacaogullari@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. 
Güzel manzaralı günler dileklerimizle...

KONSER

“KUŞBAKIŞI BAKMAK GÜZELDİR,
KUŞ GİBİ BAKMAMAK ŞARTIYLA”

Bıktınız mı sizi dinlemeyen insanlardan, bir kuş meclisine(!) seslenmeye ne dersiniz, bir kuş bakışı atmaya 
veya...  Küçük bir tepeciğin üstüne kurulan bu kafe tam size göre o zaman; bir parça ekmeğe tav olan 
serçecik, martı ve bazen de kargaların sizi usanmadan dinleyecekleri bir mekan... Usanmadan dediğime 
bakmayın siz yine de yanınıza bolca simit ve ekmek alın ve sohbetlerine katılın. Benden duymuş olmayın 
çok da iyi poz veriyorlar açıldıkça sohbetleri ;) Özellikle tatlı mı tatlı serçeleri çok yakınınıza kadar sokul-
muş halde görebilirsiniz. Fotoğraf severler için, yanında ekmek atacak biriyle gitmeleri tavsiye olunur, bu 
kuş arkadaşları kaçırmayın derim..
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Sinema Tarihinin 
Efsanelerinden

Yönetmen Francis Ford Coppola

Yapımcı Albert S. Ruddy

Senarist  Roman:
  Mario Puzo
  Uyarlama:
  Mario Puzo
  Francis Ford Coppola

Oyuncular  Marlon Brando
  Al Pacino
  James Caan
  Robert Duvall

1.Marlon Brando oynadığı Don Corleone karakterinin bir buldog gibi görünmesini istediği için deneme 
çekimlerinde ağzına pamuk koymuş, film çekimlerinde ise dişçisine ağızlık yaptırmıştır.
2.Al Pacino’nun büyükannesi ve büyükbabası Amerika’ya tıpkı filmdeki Vito Corleone gibi Sicilya’nın Cor-
leone köyünden göç etmiştir.
3.Marlon Brando repliklerinin birçoğunu ezberleyemediği için önündeki kağıtlardan bakarak söylemiştir.
4.Filmin ilk sahnesinde Vito Corleone’nin kucağında oturan kedi orijinal senaryoda bulunmamaktadır. 
Marlon Brando sinema tarihinin en meşhur kedisini sokakta bulmuş, aktörü sürekli tırmalaması yüzünden 
çekimler aksamıştır.
5.Filme dair beklenti o kadar yüksektir ki ilk film tamamlanmadan ikinci film planları başlamıştır.

Film Hakkında Bilinmeyenler

Bu ayki sayımızda dünya sıralamasın 9.2 ımdb almış benim de favori filmlerim arasında olan The God-
father filmini tanıtacağım. Daha önceden belki de çoğumuzun izlediği bu filmi unutulmaz replikler ve bilin-
meyen yönleriyle ele alacağım. 1972 yılında çekilen bu filmin bu kadar ses getireceği, insanların bu filmlerle 
alakalı ürünler alacağı ve filmin sinema dünyasını kasıp kavuracağını kim Gel gelelim bu filmi benim için 
bu kadar cazip ve çekici kılan neydi?

Mario puzzonun aile kavramını ileri derecede ön de tutması ve seneryoda sürekli vurgulaması oldu.
Benin için bu aile kavramı Türk toplumu içinde çok önemli olduğundan bizim yapımızla ve kültürümüz-

le uyuştuğu da görülüyor.
Filmde yer alan aile kavramıyla ilgili replikler:
Ailesiyle vakit geçirmeyen adam gerçek bir ‘adam’ değildir. “ (Don Vito Corleone)
Kadınlar ve çocuklar dikkatsiz olabilir, ama erkekler dikkatli olmak zorundadır. ( Don Vito Carleone)
Fredo… Sen benim abimsin, ve seni severim. Ama sakın birdaha aileye karşı birisinin tarafını tutma! 

Sakın! (Michael Carleone)
Film ilk çekimleri yapıldığı sırada bu kadar ses getireceği düşünülmüyordu 
Hatta Al Pacino o zaman meşhur olmadığı için çok cüzi bir rakam almıştır.
Bu filmi önemli kılan diğer bir unsursa Hollywood yıldızlarının çoğunun meşhur olması bul filmler seri-

sinden sonra gerçekleşmiştir.Misal örnek verecek olursak bu gün hepimizin çok iyi bildiği ve 
aksiyon filmlerinin vaz geçilmezi olan Robert De Niro, AL Pacino, James Caan, Rober Duvalg gibi isim-

lerin yıldızları The Godfather film serilerinde yıldızları parlamıştır. 
Bir o kadar şaşırtıcı olan bir durumda 6.500.000$ gibi bir bütçe harcanmış inanılmaz bir şekilde 1972 de 

Olmasına rağmen 245.066.411$ gibi bir hasılat elde edilmiştir.

M.Tunahan PINARBAŞI
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri

Yağlı Güreş

Yağlı güreş, geleneksel bir Türk sporudur. Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek güreştikleri için bu şekilde 
adlandırılır. Er Meydanı denilen alanlarda yapılır.

Güreşçilerin vücutlarının yağlanması nedeni ile birbirlerini tutmaları zorlaştığından, büyük güç ve ustalık 
gerektiren bir spordur.

Bugün resmî müsâbakalarda yer alan Serbest ve Greko-Romen güreş türlerinin dışında, sırf millî gelenekle-
rimiz arasında yer alan yağlı güreş ise, Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçtikleri tarihten beri memleketi-
mizde yapılagelen bir güreş türüdür. Bugün, yurdumuzda yağlı güreş, düğünlerin, panayırların, mola veren 
askerî birliklerimizin en önemli eğlencesidir.

Her yıl, Haziran ayında Edirne’nin Sarayiçi mevkiinde yapılan tarihî Kırkpınar güreşleri, Süleymân Paşa ko-
mutasında, bir gece Çanakkale Boğazı’nı geçerek, Gelibolu’ya çıkan ve Rumeli fetihlerine katılan Müslüman 
kırk Türk yiğidinin hâtırasını anmak gâyesiyle yapılmaktadır.

Osmanlılar zamanında saray dışında yapılan güreş müsabakaları; panayırlarda, düğünlerde, bir hayır kuru-
mu yararına veya bu işi meslek edinmiş kişilerin özel yer ve salonlarında yapılırdı. Ayrıca düğün ve Rama-
zan güreşleri adı altında düzenlenen etkinlikler de yapılmıştır. Buna örnek: Koca Yusuf, Büyük Cemre, vb.

Başpehlivan Recep Kara
655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpeh-
livanlığı, finalde Mehmet Yeşil Yeşil’i yenen Recep 
Kara kazandı. Ordulu Recep Kara, Kırkpınar’da 
dördüncü kez altın kemerin sahibi oldu.

Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya müca-
dele eden başpehlivanlardan 2004, 2007, 2008 yıl-
ları birincisi Recep Kara, rakibi 2009. 2010 yılları 
birincisi Mehmet Yeşil Yeşil’i yenerek, altın keme-
rin bu yılki sahibi oldu. Kara’nın böylece 8 yıllık 
şampiyonluk hasretini de dindirmiş oldu.

Altın kemer altın puanla geldi. Finalda nefesler 
kesildi. Kırkpınar’ın iki favori isminin kıran kıra-
na güreşleri Er Meydanı’nda büyük alkış topladı. 

Müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın 10 dakikalık puanlama bölü-
münde Er Meydanı’nda yenişemeyen başpehlivanlar, ‘altın puan’ bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren 
zorlu mücadelede Kara, rakibi Yeşil Yeşil karşısında bir puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu.
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Sır Dergisi Yazarları İftarda Buluştu

KİTYAY & Yayındünyamız Yayınlarının düzenlemiş olduğu iftar yemeğine  sır 
dergisi yazarları olarak katıldık.

BİZDEN HABERLER
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“Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı” yurt içinden ve 
yurt dışından 180 yayınevinin katılımıyla başladı.

Fuar açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez, bugünün ramazanın ilk 
günü olduğunu belirterek, “Bugün dua günümüz, 
hep birlikte bizimle aynı sevinci paylaşamayan, göz-
yaşının döküldüğü, kanın aktığı coğrafyalarımızda-
ki bütün kardeşlerimize dua etme günümüz.” ifade-
lerini kullandı.

Görmez, geçen sene fuar açılışına katılmadığına 
dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Geçen yıl katılmadım çünkü daha önceki sene 
burada söz vermiştim, fuarın uluslararası nitelikte 
olması için çalışacağız demiştim. Geçen yıl da, bunu 
gerçekleştiremediğimiz için mahcubiyetten dolayı 
katılmadım. Bu yıl da, İslam coğrafyasından bazı 
dostlarımız aramızda da olsa tam olarak gerçekleşti-
rebildiğimizi söyleyemeyiz elbette.”

İslam coğrafyasında yaşananların fuara da yan-
sıdığını kaydeden Görmez, “Yayıncı dostlarımızla 
birlikte bunu olgunlaştırmalıyız. Üzerinde duraca-
ğımız en önemli husus, Türkiye’de üretilen bilgiyi 
uluslararası arenaya taşımak ve bütün dillere çevi-
rerek başka dünyaların da okumasını sağlamalıyız.” 
diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, şöyle devam etti:

“Birçok konuda kendimize öz eleştiriler yönelte-
biliriz ama inanıyorum ki son 100 yıl içerisinde dahi 
ürettiğimiz kitapların bütün dünyaya ve gönül coğ-
rafyamızdaki kardeşlerimize takdim edilmesi gere-
kiyor. Bu sene tarih ilmine ağırlık verilmesi gereki-
yor. Bütün genç kardeşlerimize, genç dostlarımıza 
işgallerin ve sömürgelerin tarihini okutalım.”

Görmez, gençlere hiçbir milletin diline, dinine, 
inancına müdahale etmeden, birlikte barış içerisin-
de yaşama ahlakını ve kültürünü, hukukunu gelişti-
ren Osmanlı Devleti tarihinin de okutulması gerek-
tiğini vurguladı. Fuara pek çok yazarın katılmasıyla 
beraber bir önceki dönem Başbakanımız Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu’da bir birinden değerli çok sayıda 
yazar okuyucularıyla buluştu ve kitaplarını imzaladı.

İstanbul Beyazıt’ta bulunan Türkiye Kitap ve 
Kültür Fuarı yakınında yer alan Vezneciler’de polis 
otobüsüne bombalı salsırı olması nedeniyle katılım-
cı sayısını geçen yıllara oranla etkiledi.

Fuar boyunca Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı” 
kapsamında düzenlenen ‘Beyazıt Ramazan Sohbet-
leri’ son güne kadar devam etti.

35. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı 26. gün etkin-
likleriyle son buldu. Cuma günü ve Kadir Gece-
si olmasına rağmen fuar hareketli bir gün geçirdi. 
Yazarlarımız imza etkinliklerinde okuyucularıyla 
buluşmaya devam ettiler. Yine fuar kapsamında 
Beyazıt Devlet Kütüphanesinde yazar ve romancı 
Mehmet Cavit Ersen Anma programı düzenlendi. 
Programa Ersen’i yakından tanıyan Üstün İnanç ve 
Fırat Kızıltuğ’un yanı sıra, yazarın oğlu Ömer Sü-
reyya Ersen, ESKADER Başkanı Şerif Aydemir, Hü-
seyin Doğru, Fatma Ersem Yargıcı ve kalabalık bir 
dinleyici grubu katıldı.

Beyazıt Ramazan Sohbetlerinin son konuğu ise 
Dr. Hüseyin Emin Öztürk idi. 

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da 
bugün fuarı gezenler arasındaydı. Son gün olmasın-
dan dolayı hüzünler de yaşandı. 26 gün bir birleriyle 
aile olan stant çalışanları vedalaşırken duygulu anlar 
yaşadı.

Hasan YILDIZ
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ZAMANIN KIYMETİ
TAKVİM YAPRAĞI
 
           
            Takvim yaprakları, yırtılıp, eksilip, düşüp duruyor. Her gün bir tanesini daha kopartıp atıyoruz. Daha 
sonra bitince yenisini alıp tekrar koparmaya devam ediyoruz.
 
Acaba hiçbir yaprağı elimize alıp, şöyle bir tefekküre daldık mı?
 
Bu yeni gün, hafta, ay, yıl bize güzellikler mi getiriyor? Yoksa azap günlerimize bizi daha da mı yaklaştırıyor?
 
Ön yüzü bize hayatı hatırlatıyor. Küçük ve sınırlı… Bir sayfaya bir sürü şey sığdırılmaya çalışılmış.

 
Yaptıklarımızı ve yapmadıklarımızı, eksiklerimizi ve hatala-
rımızı, doğrularımızı ve iyiliklerimizi, sonra tarihten bahse-
diyor; Falanca yılda bu gün şu olay olmuş, filanca kişi vefat 
etmiş, şu savaş olmuş, bu gün kutlanmış. En büyük komutanda 
olsa, âlimde olsa, zalimde olsa şimdi hepsi kâğıt üzerinde bir 
isimden ibaret kalıyor. Yaptıkları ve yaşadıkları sadece birer 
hikâye ve kıssa olarak yer buluyor.
 
            Güzel bir söz hayatımızı süslüyor. Tecrübe ve bilgile-
ri ile ortaya çıkmış, ibret ve fikir dolu sözler, her biri cevher 

değerinde. Sonra bize sanki hayatımı hatırlatır gibi bu yıla başlayalı şu kadar gün olmuş ve yılın bitmesine 
şu kadar gün kalmış. Bu gün çocuğunuz olursa şu güzel isimlerden birini koyun. Ve namaz vakitleri hangi 
şehirde olursan ol, hatırlatıyor, çağırıyor ve bildiriyor. Bakın! İşlerinizi ona göre ayarlayın.
 
Sonsuz kudret sahibi Rabbim, öyle bir düzen koymuş ki, gezegenler hiç birisi salise şaşırmıyor takvimlerini. 
Güneş ne zaman emredilmişse doğuyor ve ne zaman emredilmişse batıyor.
 
            Ya arkası… Bir ilim deryası, koca bir okyanus, bir sürü bilgi. Ne var ki birkaç satır kısa bilgi deyip 
geçmeyin sakın. Biraz daha dikkatli bakın ne güzel özetlenmiş konular. Çok mu basit geldi, konuyu tam 
anlayamadınız mı? Eee ne duruyorsunuz o zaman sarılsanıza kitaplara, eksik gördüğünüz bilgileri tamam-
lasanıza. Bir takvim yaprağı size başka ne verebilir ki.
 
            Tüm anladığımız bu mu o kâğıt parçalarından? Her koparttığımız yaprak hayatımızdan da bir gün, 
neyi kopartıp attığımıza bakalım, Bir sonraki günün yaprağını koparta bilecek miyiz? Yoksa birisi bizim 
yerimize kopartıp saklayacak ve yılda bir hatırlayıp dua mı edecek.
 
            Yeni bir yıl, yeni bir takvim, yeni bir hayat başlıyor her 
gün. Sabah kalktığınızda doğuyor ve akşam yeniden ölüyor-
sunuz. Her başlayan gün diğer günden güzel olmazsa o zaman 
ziyandayız.
 
    Önemli olan yaşanan sürenin uzunluğunu değil, Kalitesidir.

Sadettin TURHAN

D E N E M E
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VAKIF VE İNSAN

Vakıflar; geçmişe saygı, 
geleceğe teminattır. Vakıf; 
mutluluğa götüren kapsam-
lı ve görkemli bir yoldur.

Tebessüm insanlar için, 
güneş ise çiçekler içindir. 
Geleceğin bütün çiçekleri, 
bugünün tohumlarındandır.

İnsanlar da balıklar gibi ağızlarından yakalanır.
Vakıflar; varlıklarını vatan ve milletine armağan 

edenlerin eserleridir. Vakfa hizmet kültür ve sanata 
hizmettir.

Hiçbir zaman gökten gül yağmaz, daha çok gül 
istersek daha çok fidan dikmemiz gerekir.

Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilim-
sel buluşlara bağlı değil, ahlaklı bir yaşam düzeninin 
gerçekleşmesine de bağlıdır. Dünyayı değiştirmek 
için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir.

Vakıflar; en güzel bir sosyal hizmet tesisidir. Va-
kıf; diriye şefkat, ölüye rahmet vesilesidir.

Ey dost, Gül verenin elinde gül kokusu kalır 
unutmayalım. İçinde bulunduğun Savaş kimin haklı 
olduğunu değil, kimin hayatta kalabileceğini belir-
ler. Akıllı insanlarda bulunan Sabır bir ağaçtır; kökü 
acı, meyvesi ise çok tatlıdır.

Vakıf; iman, sevgi ve manevi olgunluğun mah-
sulüdür.

Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakları 
yine de yere dökülür. Bir ulus için yararlı olan şey, 
o ulusun tabiatına ve bünyesine uygun olandır. Eği-
tim, ekmek ve sudan sonra halkın en zorunlu ihti-
yacıdır

Her toplumda yönetim kimde ise, güçlü O’dur. 
Her yönetim, kanunlarını işine geldiği gibi koyar.

Güç ise eğitim ister, bilgi ister, paylaşmak ister. 
Cenab-ı  Allah’ın bu muradını başta peygamberler 
ve daha sonra hayır ve hasenat sahibi kimseler ger-
çekleştirmişlerdir.

Vakıflar; varlıklarını vatan ve milletine armağan 
edenlerin eserleridir.

Çünkü cahil toplumlar önlerine konan her türlü 
hileye hemen kanarlar. Bizler başkalarını düşman 
görüyoruz. Hâlbuki İslamiyet’in en büyük düşmanı 
cehalettir, öyle olmasaydı Müslüman devletler hem 
kendi aralarında, hem de birbirleriyle savaştırılabi-
lirler miydi?  İşte değerli dostlar bizler sofrada biriz, 
seccadede bir, seyahatlerde de biriz, sayfalarda bir 
olalım iyi okuyalım, iyi inceleyelimki etrafa fayda-
mız olsun.  Bizler de bu vakfı, insanımızın dayanış-
ması, öğrencilerimiz iyilikleri, güzellikleri, tekniği, 

teknolojiyi,  lazım olan bütün bilgileri öğrensin ve 
ortaya güzellikler getirsinler birlik ve beraberlik ol-
sun, güzellik olsun, dayanışma olsun, inşallah ebe-
diyen devam edecektir. 

Dostlar iyi insanların yetişmesine vesile oldu-
ğumuz müddetçe, bu dünyadan izlerimiz silinme-
yecek ve bu dünyada iz bırakanlardan olacağız in-
şallah. Memleketimize ve insanımıza hayırlı olsun. 
Mevla’mız bizleri hizmetlerimizde utandırmasın.   
Kartalı vuran ok, kendi kanadından yapılır.

Vakfa hizmet; halka hizmet, halka hizmet ise; 
hakka hizmettir.

Herkesi kendine eşit gör, her kim olursa olsun 
bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük gör-
mek te korkaklıktır.

İyiliklerin en güzeli ve en mükemmeli, sadakayı 
cariye olan vakıftır. Vakıf; cahili öğreten okul, açı 
doyuran aşevi, hastayı tedavi eden hastanedir. Vakıf 
kurumu; insanın insana, hatta insanın tüm canlılara 
sunabileceği hizmetin tümüdür.

Kuran-ı Kerim kurtuluşa erenleri mealen şöyle 
anlatıyor:

Onlar Rabi’lerinin yoluna hikmetle, güzel öğütle 
çağıran herkes için en uygun, en güzel yol hangisi 
ise mücadelesini öyle yapan insan güzelleri, iyileri-
dir.

Sabırlıdırlar. Allah’ın sabredenleri sevdiğini bi-
lirler.

Sakınırlar. Çünkü kötülüklerden sakınanların, 
iyilik yapanların daima güzel yerlerde olacağını bi-
lirler.

Onlar bereketli dallarını semaya açan üzeri mey-
ve ile dolu ağaçlara benzerler. Olgunlaşınca eğilir, 
meyvelerini verir. Tekrar dallarını semaya açarlar.

Çoklarından az verip, verdiğini reklam edenler-
den olmazlar.

Vermekle varlıklarının azalmayacağına bilakis 
temizlenip, berraklaşacağına daha helal olacağına 
inanırlar.

Verdiklerini başa kakmayan, minnetsiz verme-
nin sırrına, mutluluğuna erenlerdir.

Güller kokularını nasıl semaya cömertçe salar, 
göklere çıkarsa onlar da verdiklerini öylece verir, 
dirilirler ve sevilirler.

Bu güzel insanlar belki çok değil ama ülkemizin 
her yerinde nöbet tutmakta ve görevlerinin başın-
dadırlar. Yapacakları bütün güzellikleri hayal edip 
uygularlar. Bunlar var olandan ‘ topla dağıt, bitsin 
ağıt ‘ derler. Yoksullara ulaşmanın insanlık görevi ve 
ödevi olduğuna inanırlar.

Ramazan KAHVECİ
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Durup dururken Erdoğan neden bu mektubu 
yolladı? Erdoğan’ın amacı nedir?

İsrail’in Mavi Marmara katliamından sonra İsrail 
kanadından gelen özür ve tazminat konusu ayrıca 
Gazze’de ki ablukanın kırılmasına yönelik anlaşma 
imzalandı. Bu İsrail Türkiye ilişkilerini kesinlikle 
geliştirecek ve bölge barışına ve ekonomisine katkı 
sağlayacaktır. Bunun yanı sıra Rusya Devlet Başkan’ı 
Putin’e Erdoğan’ın yolladığı özür niteliğindeki mek-
tupta Rusya Türkiye ilişkilerini canlandıracak. 

İsrail yeni gaz yataklarından çıkacak gazı satamı-
yor, geçiş yolu bulamıyor. Bu gazı AB’ye yollaması 
gerek ama bu Türkiye olmadan çok zor. AB, gazda 
Rusya’ya bağımlı olmak istemiyor ama alternatif-
lerde küçük gördüğü Türkiye üzerinden geçmekte. 
Rusya uçak krizinden sonra inanılmaz ekonomik 
sarsıntılar yaşadı. Erdoğan’ın özrü Rubleyi Dolar 
karşısında değer kazandırdı. 

Peki neden önemliydi bu özürler.

İsrail Türkiye açısından;

1-Bu Netenyahu’nun özrü İsrail Türkiye arasında 
Kıbrıs üzerinden Gaz geçişini yapacak. Bu sadece 
İsrail değil Mısır ve Kıbrıs Rum gazının da Türki-
ye’ye satışı ve oradan da Avrupa’ya satışı demek. 
Mısır Kıbrıs Rum Devleti ve İsrail üçgenini de ilgi-
lendiren bir anlaşma ve AB’ye ucuz gaz girişi demek 
ve bu AB’nin İngiliz referandumu sonrasında enerji 
nefesi alması demek.

2-İsrail’den Türkiye’ye gelen turist sayısında artış 
yeniden olacak.

3-İsrail’in İslam ülkeleriyle olan çok kötü ilişki-
lerini İran hariç düzeltecek ve ticaretine katkı sağ-
layacak.

4-İsrail Türkiye’yle işbirliğinden başka çare ol-
madığını ve Erdoğan’ın görünür tarihte gitmeyece-
ğini gördü ve hiç değilse iş birliğimiz artsın dedi.

5-Elçiler yeniden atanacak. Dünyada en güçlü 
sermayeye sahip İsrail Yahudi lobisi tekrar Türki-
ye’ye para ve yatırım akışı sağlayacak. 

Rusya Uçak Krizin’de Kimin Parmağı Var? Bir 
Fikir Fırtınası yapalım mı?

Şimdi ellerinizi kafanızın arkasında birleştirin ve 
şöyle düşünün, “ Rusya’da bir çok mafya ve çete var. 
Bu mafya ve çetelerin Askeri ve Emniyet güçlerin-
de para yiyen adamları var ve Britanya MI6 ajanları 
Rusya’da üst düzey generallerden birine bu mafya ile 
irtibata geçmiş olsun diyelim. Mafyaya 100 milyon 
dolar generale de 120 milyon sterlin verme sözünde 
olsun diyelim. Yapılması istenen şu olsun “Türkler 
üzerinde Rus hava kuvvetlerinin kırmızı yıldızı olan 
bir uçağı vurmadığını biliyorlar ve sınır ihlali yapan 
uçağın sembolleri silinmiş olsun amaç uçağı düşür-
tüp Rus Türk ilişkilerinin zedelenmesi sağlanmak 
olsun. General bu fikri ekibine şu şekilde kabul et-
tirmiş olsun ‘Türkler Suriye’de etkin ve Muhaliflere 
destek vermekte bir uçağı feda ederek hem Kırımda 
yapılan oldu bittilere sessiz kalacaklar hem Suriye-
ye müdahaleleri minimum seviyede kalacak biz de 
yardım konvoylarını vurabileceğiz, Suriye PKK’sıyla 
Türkleri sıkıştırabiliriz de, bir uçağa karşılık dört beş 
avcı unsur vurulmuş olacak’ dese bunu kabul ettir-
se bundan Putin’in haberi olmamış gibi davranılsa 
( Uçak ihlallerinden daha önce haberi olmadığını 
söyleyen Putin Erdoğan’dan özür dilemiştir) plan 
yürürlüğe girdikten sonra zayıflayan Esed güçleri de 
Rus takviyesini sonuna kadar almış olsa ve Türki-
yenin bu konudaki eleştirileri de azaltılmış olsa ve 
sonunda ekonomik baskılar ve AB de yalnızlaşmış 

A N A L İ Z

Ayhan ÖZCİMBİT

İsrail’in Türkiye’den, 
Türkiye’nin Rusya’dan 

Özür Dilemesinin Analizi

ORTA DOĞU, ORTA ASYA VE DOĞU AVRUPA BÖLGESI IÇIN NETENYA-HU’NUN ERDOĞAN’DAN ERDO-ĞAN’IN PUTIN’DEN ÖZÜR DILEMESI IYI OLDU. PUTIN DE SURI-YE HALKINDAN ÖZÜR DI-LESE DAHA IYI OLURDU.

ORTA DOĞU, ORTA ASYA VE DOĞU AVRUPA BÖLGESI IÇIN NETENYAHU’NUN 
ERDOĞAN’DAN ERDOĞAN’IN PUTIN’DEN ÖZÜR DILEMESI IYI OLDU. PUTIN DE 
SURIYE HALKINDAN ÖZÜR DILESE DAHA IYI OLURDU. ‘
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RTE’den alınan özürle Rusya yeniden prestij kazan-
sa nasıl olur?

Bu anlattıklarım ihtimal dışı değildir. Türkiye’de 
de mafya ve çete var. Fetö çetesinin en güçlü oldu-
ğu yer Emniyet değildir. En başından beri yaptığım 
uyarı onların en güçlü olduğu yerin TSK olduğudur. 
Robowski olayı kesinlikle bunun bir yansımasıdır. 
Fetöcü Emniyetin sınırdaki kasıtlı yanlış istihbara-
tı sonucu masum sivillerin katledilmesinde onların 
parmağı nasıl varsa Düşürülen uçakta da ve Rusya 
tarafında da bunun karşılığı yani Britanya güdümlü 
çetelerin işin içinde olması gayet tabidir.”

Gelelim Rusya’ya Erdoğan Özrünün Sonuç Ana-
lizine

1-Rusya zaten AB’nin yaptırımlarıyla darbe al-
mıştı. Üstüne uçak kriziyle kendi yaptığı yaptırım-
lardan zarar gördü. İnşaat sebze meyve, beyaz et, 
tekstil konularında Türkiye’den aldığı ucuz kaliteli 
mallar yerine çinin ucuz ve kalitesiz malları piyasayı 
bozdu dağıttı.

2-Türkiye ile yaşanan Britanya’nın ve Davutoğ-
lu’nun çok önceden derin(!) stratejisinin ürünü 
Suriye krizi eninde sonunda Rus-Türk ilişkilerini 
vurdu.

3-Yeni gaz anlaşmaları askıya alındı. Bu ciddi bir 
darbe demekti. Türk Akımı yeniden hayata geçebilir.

4-Türkiye’nin İsrail ile yapacağı gaz anlaşmaları 
Erdoğan’ın yarım ağızla yaptığı özrü büyük bir hüs-
nü kabulle görme imkanı sağladı.

5-Rus Turizmi yeniden umutlandı ve sevinçle 
olayı karşıladılar. Marmaris gibi Türk tatil yöreleri 
yeniden doluluk yakalayacak.

6-Suriye ile barış sağlanır sorun çözülürse İsrail 
gazı Suriye üzerinden de Türkiye ve AB’ye taşına-
bilir.

 
7-KEİ zayıflayan AB’ye karşı yeni bir umut ola-

bilir.

8-Ortak KEİ parabirimi veya Avrasya Birliği Para 
birimi oluşmasına Türkiye’nin üyeliği katkı sağlar.

9-Uçak krizi sonrası az da olsa gerileyen Orta 
Asya ile ilişkiler güçlenecektir. 

10-En önemlisi Britanya merkezli Şeytan İllümi-
natisine karşı yeniden blok oluşturulabilir.

11-Britanya’nın Suudi Araplara fazla petrol üret-
tirerek Petrol fiyatlarını Rus Venezuella ve İran eko-
nomisini batırma planı bu özürle yeniden başarısız 
olacaktır.

Sonuç ne olursa olsun Türkiye İsrail ve Türkiye 
Rusya ilişkilerinin normalleşmesi bölge barışı ve 
ekonomisi için son derece gerekli bir çıkıştır. Bu ya-
yılmacı Şii faşizmine de dur demek için İran’ın seve 
seve düştüğü tuzağa cevaptır. Türkiye kuralların 
tamamını koyacak strateji ve güce henüz ulaşmadı. 
Bunu yapabilmesi için Düşünsel Tavaf yapan İslami 
bakış açısına ihtiyacı var, trene bakan İslam anlayı-
şına değil.
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İstanbul, Bağdat, Dakka ve Medine... Sadece bir 
hafta içinde dünyanın önemli başkentleri ve met-
ropolleri korkunç terör saldırılarına hedef oldu. Sa-
dece bir hafta içinde yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. 
Haince, korkakça, zalimce ve kalleşçe yapılmış terör 
saldırılarıyla.

Bu saldırıların ardından konuşulması gereken konu 
ise, dünya kamuoyunun ne kadarının bu saldırılara 
dikkat verdiğidir. Paris saldırısında “Hepimiz Pa-
ris’iz” diyen milletler, acaba Bangladeş’teki rehine 
krizinden haberdar oldular mı veya Irak’ta 167 ki-
şinin yaşamını yitirdiği korkunç intihar saldırısını 
sadece gazetenin bir köşesinden mi okudular? “Bu 
işler Ortadoğu’da böyledir” diye durumu geçiştiren-
ler oldu mu acaba? Ya da pek çoğu, “o coğrafya terö-
re alışıktır” demekle mi yetindi?

Avrupa’da gerçekleştirilen korkunç kanlı saldırılar, 
Batı’da teröre olan bakış açısını büyük ölçüde de-
ğiştirmiş olsa da, Batı’nın “doğunun terörüne” ba-
kış açısı halen çok da farklı değil. Aradaki tek fark, 
Irak’ta yaşayan bir ailenin, kapısının önünde veya 
gittiği bir pazar yerinde terör eylemi ile karşılaşma 
ihtimali daha yüksek. Fakat bu, eylemi yapanların, 
eylemin etkisinin ve eylemin öldürücü gücünün 
Batı ile aynı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Batı ile 
Doğu’nun “terör” anlayışı birbirinden farklı olsa da, 
dönüp son bir haftaya baktığımızda gerçekleşen ey-
lemlerin tümünün uluslararası platformda başka bir 
adı bulunmuyor.

1937 Cenevre Sözleşmesi’ne göre terör, “doğrudan 
bir devleti hedef alan ve dehşet ortamı yaratmayı 
amaçlayarak özel kişiler, gruplar ya da halkın bütü-
nüne yönelik olarak, tasarlanmış veya hesaplanmış 
her türlü cezai eylem” olarak tanımlamıştır. BM, bu 

tarifi, “savaş suçlarının barış zamanına karşılık ge-
leni” şeklinde genellemiştir. BM Genel Kurulu’nun 
1999 yılındaki kararına göre terör, “özel kişilere, 
gruplara ya da halkın bütününe yönelik siyasi, fel-
sefi, ideolojik, ırkçı, etnik, dini ya da başka sebep-
lerle dehşet ortamı yaratmayı tahrik eden tüm cezai 
eylemler”dir. NATO mevzuatı, herhangi bir tanım 
yapmaksızın terörle mücadeleyi dünyanın birçok 
yerinde meşru görmektedir. Buna, teröre karşı aske-
ri müdahale de dahildir. AB mevzuatında da terör 
tanımı oldukça geniş tutulmuş durumdadır.

Görülebildiği gibi uluslararası arenada terör eyle-
minin tanımı ortaktır. Bu tanımda, hiçbir ülke ha-
riç tutulmamış, hiçbir halka farklı muamele şartı 
konulmamıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun, 
politik, felsefi, ideolojik, ırkçı, etnik veya dini se-
beplerle kişilere veya kitlelere yapılan saldırı “terör” 
olarak isimlendirilmiştir. Bunun için ülkelerin iç 
karışıklık içinde bulunuyor olup olmaması bir fark 
yaratmamaktadır. Belçika’da gerçekleştirilen kalleş 
saldırı nasıl terör ise, Irak’ta gerçekleştirilen saldırı 
da aynı şekilde terördür. Bu kahpe eylemlerde ha-
yatını kaybeden her bir kişinin bir ailesi, sevdikleri, 
bir saat sonrası için planları vardır. Dünyanın başka 
bir yerinde doğuyor veya yaşıyor olması onu “daha 
az insan” yapmamaktadır.

Demek ki sorun, uluslararası normlar değil ahla-
ki normlardır. Uluslararası normlara göre farklı 
coğrafyalarda yaşamalarına rağmen hiçbir farkı 
olmayan iki terör mağduru; kimi kişilerin ahlaki 
normlarına göre yaşadığı coğrafya üzerinden değer 
kazanmakta veya kaybetmektedir. Bu çifte standart, 
bunu uygulayan kesimlerin insani ve ahlaki yapıla-
rını büyük ölçüde etkilemekte, her geçen gün “in-

Harun YAHYA

A N A L İ Z

‘Doğu’daki terör ne kadar önemli?
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sanlık” biraz daha kan kaybetmektedir. Bu şartlar 
altında, denizde can veren çocuklara, evsiz kalan 
ailelere, aç bırakılan kitlelere kayıtsız kalan toplu-
lukların olması artık şaşırtıcı gelmemektedir.

2015 Global Terörizm İndeksi’ne göre, 2015 yılında 
terörist eylemler 2014 yılına nazaran %80 oranında 
artmış durumdadır. 2016’nın ilk yarısı ise, daha da 
fazla terör eylemine sahne olmuştur. Sadece ilk üç 
ayda 2667 kişi terör eylemlerinde yaşamını yitirmiş-
tir. Bu süreç içinde terör oranları sadece sayıca değil, 
kapsadığı alan bakımından da genişlemiş durumda-
dır. Avrupa, tarihin en korkunç terör eylemlerine 
sahne olurken, ABD kendi iç meselelerine yönelik 
saldırıların hedefi olmuştur. Şu anda dünyada, ne 
acıdır ki, terör eylemlerinin sınırlandırılabildiği 
belli bir coğrafya bulunmamaktadır; terör global-
leşmiştir.

Bu vahim durum karşısında olması gereken, terörle 
mücadele adına aklı selim insanların kenetlenme-
leri, bu mücadeleyi birlik halinde ve akılcı şekilde 
yürütmeleri ve terörün yanlışlığını anlatacak bir 
çoğunluk haline gelmeleridir. Fakat insani değerler 
kaybedildikçe, mücadeleyi yürütecek iyi insanlar 
da güçlerini de kaybetmektedirler. Dünya gittikçe 
ruhsuzlaştıkça, korkunç kitle katliamlarını umur-
samadıkça, insanların denizlerde boğulmasına se-

yirci kaldıkça, kaçınılmaz olarak, terör ve nefrete 
daha fazla yol açılacaktır. Çünkü terör; sevgisizlikle, 
gaddarlıkla, zalimlikle beslenir. Gaddarlık ve umur-
samazlık arttıkça ortam, teröristlerin tam olarak 
istedikleri ve bekledikleri bir hale bürünmektedir. 
Unutulmamalıdır: Terörün hedefi korku toplum-
ları oluşturarak huzursuzluğu artırmak, insanları 
birbirlerinden kopuk ve sevgisiz kitleler haline ge-
tirmek, böylelikle onları ümitsiz ve kolaylıkla yön-
lendirilebilir kitleler kılmaktır. Bugün, defalarca so-
rup durduğumuz “terör örgütlerine katılımın sebebi 
nedir?” sorusunun en net yanıtı, toplumlar içinde 
gelişip yaygınlaşan sevgisizlik ve vicdani boşluktur.

Ahlaki normların gelişebilmesi için, her insanın 
değerli olduğunu ve birinin diğerinden farklı olma-
dığını düşünüp benimsemek gerekmektedir. Dünya; 
karşıdaki insan kim olursa olsun, hangi etnik kö-
kenden geliyor, hangi dine mensup oluyorsa olsun, 
ona “insan” olarak değer vermedikçe, bu büyük te-
rör belasından kurtulamayacaktır. Dolayısıyla te-
rörle mücadelenin ilk ve en önemli şartı, “insanlığı” 
güçlendirebilmektir.

Bir hafta içinde gerek Türkiye’de gerekse diğer ül-
kelerde gerçekleşen korkunç terör eylemlerinde 
hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifa diliyorum.



48

sirdergisi.com
Temmuz 2015

Kadına şiddeti erkeğe men eden, aslında şiddeti 
kime karşı işlenmiş olursa olsun lanetleyen bir dinin 
mensupları olarak… bugün karısını döven- eziyet 
eden- öldüren ve hala “elhamdülillah müslümanım” 
diyen nasıl bir toplum olmuş ve yazık ki nereden 
nereye gelmişiz… Sevgili peygamberimizin bu ko-
nudaki tavrına bakıp belki daha net anlama imkanı 
bulabiliriz…

Hz. Muhammed (s.a.v.) kadın haklarına saygı 
gösterilmesini istemiş, Veda Hutbesi’nde konu ile il-
gili olarak şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Kadın-
ların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah’a 
karşı gelmekten sakınmanızı tavsiye ederim.” (Müs-
lim, Hac, 147)

Hz. Âişe’nin naklettiği hâdisede: Bir kızcağız gel-
di: “Ya Resûlallah”, dedi “Babam beni istemediğim 
hâlde amcamın oğluyla evlendirdi.” Hz. Muhammed 
derhal kızın babasını çağırdı: “Kızını, istemediği 
halde bir başkasıyla evlendirmeye zorlayamazsın.” 
dedi. Adam: “Nasıl emrederseniz ya Resûlallah!” di-
yerek yaptığından vazgeçti.

Kendi öz evladı Fatıma’yı Hz. Ali ile evlendirir-
ken de; “Ya Ali, kızımı sana cariye olarak veriyorum 
ama unutma ki bundan böyle sen de onun kölesisin” 
buyurmuştur.

Yine Hz. Muhammed (s.a.v.) aile hayatında kadı-
nın da sorumluluğunun olduğunu ve söz hakkının 
bulunduğunu bildirmiş ve bu hususu şöyle dile ge-
tirmiştir: “Kadın; eşinin, evinin ve çocuklarının yö-
neticisidir. Hepiniz yöneticisiniz ve hepiniz yönet-
tiklerinizden sorumlusunuz” (Müslim, İmâre, 20)

Ashabına bir tavsiyesinde; “Kadınlarınızı nasıl 
köle ya da hayvan döver gibi dövüyor, sonra da ak-
şam olunca utanmadan beraberce yatıyorsunuz?” 
şeklinde bir ifade ile seslenirken;

Erkeklerin eşlerine karşı katı, kaba, zorba ve 
merhametsiz olmamalarını, onlara sözlü ve fiilî şid-
det uygulamamalarını, kötü sözlerle tahkir edilme-
mesini (Ahmed, V, 5) istemiş ve;

“Kadınlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden 
giydirin, onlara vurmayın ve onları kötülemeyin.” 
buyurmuştur.(Ebû Dâvûd, Nikâh, 42)

Hz Muhammed (s.a.v.) asla kadın dövmemiş, 
dövenleri kınamış, kadınlar hakkında Allah’tan kor-
kulmasını, onlara haksızlık yapılmamasını ve onlara 
iyi davranılmasını istemiş, bu bağlamda; 

“Sizin hayırlınız kadınlarına/ eşlerine en hayırlı 
olanlarınızdır.” (Tirmizî, Rada, 11)...

“Müminlerin iman bakımından en mükemmel 
olanları, ahlâkı en güzel olanları ve eşine en yumu-
şak davrananlarıdır.” (Nesâî, es-Sünenü’lKübra, Uş-
ratü’n-Nisaî, 66)...

“Sizin hayırlınız, eşi ve aile fertlerine hayırlı ola-
nınızdır. Ben sizin, eşi ve aile fertlerine en hayırlı 
olanınızım.” (İbn Hıbbân,Nikâh, IX, 484) buyur-
muştur.

Yine peygamberimiz kadınların görüşlerine 
önem vermiş, onlarla istişare etmiştir. Mesela ilk va-
hiy aldığı zaman, içinde bulunduğu sıkıntılı durumu 
hanımı Hz. Hatice ile istişare etmiştir.

Peygamberimizin, dinî ve dünyevî en ciddi ko-
nularda eşleriyle istişare etmesi, kadınlara ve onların 
görüşlerine verdiği önemi ifade eder.

Zaten evinde zamanının bir kısmını ibadete, bir 
kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine olmak üze-
re üçe ayırırdı. Kadınların ibadetlerine önem verir, 
beş vakit namaza, cumaya ve bayram namazlarına 
katılmalarını (Buhârî, VI, 160)teşvik eder, kadınla-
rın camiye gelmelerine engel olunmamasını isterdi.

Sonuç olarak; Peygamberimiz, “Kadınlarla iyi 
geçinin.”(Nisa, 19)ayet-i kerimesinin gereğini hak-
kıyla yerine getirmiş, ashabını da bu yönde eğitmiş, 
Müslümanlara da gerekli tavsiyelerde bulunmuştur.

Bu itibarla insanlık âleminin olmazsa olmazı 
konumunda olan kadına gereken değeri ve önemi 
vermiş, kadını onurlu bir kul, salih bir insan, ken-
disi ile cennetin kazanıldığı bir anne (Süyûtî, Câ-
mi’u’s-Sağîr, I, 42, No: 3657),güven ve huzura eril-
diği bir eş (Rum, 21),adaletile davranılması gereken 
bir evlât (Müslim, Hibât,13)olarak görmüştür.

Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü ve kadının 
bir meta gibi kolayca alınıp satıldığı- el değiştirdi-
ği bir çağda, kadınların itilmesine,aşağılanmasına, 
haklarının gasbedilmesine,sözlü ve fiili şiddet uygu-
lanmasına şiddetle karşı çıkmıştır.

Öyle ki; Kadınlara iyi davrananları insanların en 
hayırlısı olarak zikretmiştir.

Aslında bu gün her konuda olduğu gibi kadın 
hakları konusunda da çağımız insanının, Hz. Pey-
gamber’in çağları kucaklayan anlayış ve görüşüne, 
örnek ve üstün ahlâkına ne kadar da çok ihtiyacı var!

G Ü N D E M‘ ‘ Barış ULUTÜRK

KADINA ŞİDDETE SON

‘
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Çocuklar artık cinsel açıdan çok çabuk uyarılı-
yorlar. Daha çok bilinçsiz yetiştirilmiş çocuklarda 
sapkın tavırlar gözlenebiliyor. Eğer çocuğunuz içe 
kapandıysa, şüpheli halleri varsa, vücudunda olma-
ması gereken morluklar fark ettiyseniz, veya mah-
rem bölgelerinde bir acıdan bahsediyorsa kesinlikle 
es geçmeyin.

Çocuğu sıkı bir gözlem altında tutun. Arkadaş-
larını tanımaya çalışın. Kimlerle daha çok görüştü-
ğünü araştırın.

Aile içinde veya yakın akrabaları tarafından taci-
ze uğrayan çocukların sayısı da az değil. Bu yüzden 
şu hadis-i şerif ’e uygun hareket etmemiz gereki-
yor:“Çocuklarınız on yaşına gelince yataklarını ayı-
rınız.” (Sünenü’n-Dârekutnî, 1: 230.)

İmam Nevevî Rahimehullah ise bu hadisleri yo-
rumlarken şu hükümleri ifade eder:“Kız ve erkek 
çocuklar on yaşına basınca onların yataklarını anne, 

baba, kız ve erkek kardeşlerinin yataklarından ayır-
mak vaciptir. Erkeğin erkekle, kadının kadınla aynı 
yatakta yatmaları aslâ caiz değildir; her biri yatağın 
birer kenarında olsa bile…” (Feteva’n-Nevevî, s. 
215a; İbranim Canan, Hz. Peygamberin Sünnetinde 
Terbiye, s. 309.)

Bir de biz anne babaların sıkça yaptığı bir hata 
var. O da özellikle erkek çocuklarının mahrem böl-
gelerine dokunarak sevmek!  Bu tavır çocukların 
uyarılmasını hızlandırıyormuş. Lütfen bu tarz bir 
sevgi gösterisinde bulunmayalım.

Subliminal mesajlardan daha önce bahsetmiştik. 
Olur olmaz her çizgi filmi çocuklara izlettirmeye-
lim. Artık bu mesajlara da gerek yok aslında. Çünkü 
her şey alenen gösterilip anlatıyor. 

Bu konuda Adem Güneş’in “Ana babaların Kor-
kulu Rüyası Çocuklara Yönelik Taciz” adlı kitabını 
okuyabilirsiniz.

H A Y I R‘ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR‘
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REKLAM
SAYFASI

Yeni yeni elbiseler giymek Bayram değil; asıl Bayram ötelerle ilgili 
uyarılara karşı ürperti duymaktır.
Binekler üzerinde gezip dolaşmak Bayram değil;  asıl Bayram hata-
lardan uzaklaşmaktır.
Evleri dayayıp döşemek Bayram değil; asıl Bayram Sırat’ı geçmektir.
Dünya süsüyle donanmak Bayram değil; asıl Bayram takva azığıyla 
donanmaktır.
Rengarenk dünyevi güzelliklere bakakalmak Bayramı değil; asıl 
Bayram Rahman’ın didarını temâşaya dalmaktır.(şiir)
Allah kabul etsin
Bayramınız Mübarek Olsun.  Mustafa Dik Anıt Mezar Camii

ديدجلا سبل نمل ديعلا سيل
ديعواا نم فاخ نمل ديع  امنإ

اياطملا بكر نمل ديعلا سيل
اياطخلا كرت نمل ديعلا امنإ

طاسبلا طسب نمل ديعلا سيل
طارصلا يلع زواجت نمل ديعلا امنإ

ايندلا ةنيزب نيزت نمل ديعلا سيل
ىوقتلا ةنيزب دوزت نمل نمل ديعلا امنإ

ناولألا عاونا ىلإ رظن نمل ديعلا سيل
نمحرلا لامج رظن نمل ديعلا امنإ

 BAYRAM DÜŞÜNCELERİ
Bayram arınmak demek; tüm süfli duygulardan

Uyanmak intibahla; yalancı uykulardan

Hasete,  tehevvüre, kine, öfkeye veda
Elleri göğe doğru, safi kalb ile nida 

Bayram sevindirmektir; hısımı, akrabayı
Yetimi, biçareyi, kimsesiz gurebayı

Bayram coşku salmaktır, her sabah gönüllere
Hazin şarkı okumak, gülşende tüm güllere

Sırrını idrak edip, güllerle lalelerin
Bayram sonunu görmek; çekilen çilelerin

Bayram bağışlamaktır; hem yarı hem ağyarı
Kışta tufanda görmek; lalezarı, baharı

Bayram cihana salmak; neş’eleri mesarı
Cuş-u huruşa almak; gül dalında hezarı  

Muhtaçtır yorgun ruhlar, bayramla fasılaya
Gurbet acılarından, ulaşırken sılaya

Bayram ülfet eylemek; mecliste yaran ile 
Hem şükrü dillendirmek; her lahza bin can ile 

Bayram her yıl dönmektir, bir ahid iklimine
Ta Ezel Bezmi’ndeki, ettiğimiz yemine 

Bayram yüzün sürmektir; dergahta yüce bab’a
Bayram mülaki olmak; hem ezeli ahbaba….

Hikmet Erbıyık, Sultanahmet Camii, 04.07.2016
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REKLAM
SAYFASI

Herkese selam olsun o zaman 
“Selam olsun Allah’ın ayetlerine inananlara !”

           (Enam suresi, 54)
        . . . . . . . . . . . .

“Selam olsun Cennetliklere “
            (Araf Suresi, 46)

       . . . . . . . . . . . . .
“Selam olsun iman edip salih amel işleyenlere!”

             (Tevbe Suresi, 9-10)
          . . . . . . . . . . 

“Selam olsun sabredenlere! “
                 (Rad suresi, 24)

          . . . . . . . . . . . .

“Selam olsun takva sahiplerine-Allah’ın sınırlarını koruyanlara!”
                  (Hicr suresi, 45-46)

           . . . . . . . . . . . 
“Selam olsun ölümü güzel olanlara! “

               (Nahl suresi, 32)
               . . . . . . . . . . . .

“Selam olsun dünyada iken Allah’a asi olmayan kullara! “
                (Meryem suresi, 14-15)

              . . . . . . . . . . . 
“Selam olsun anne ve babasına güzel davrananlara! “   

            (Meryem suresi, 32-33)
             . . . . . . . . . . .  

“Selam olsun hidayete-Kur’an’a tabi olanlara!”
                   (Taha suresi, 47)

           . . . . . . . . . . . .
“Selam olsun boş işlerden yüz çevirenlere!”

                  (Kasas suresi, 55)
            . . . . . . . . . . . .  

“Selam olsun cahillerden yüz çevirenlere!”
             (Kasas suresi, 55)

         . . . . . . . . . . . . .
“Selam olsun Ahirette Rahmana kavuşacaklara!”

                  (Ahzap suresi, 44)
           . . . . . . . . . . .   

“Selam olsun Ahirette Allah’ın selam verdiği müminlere! “
                 (Yasin suresi, 58)

        . . . . . . . . . . . .
“Selam olsun imana gelmez kimselerden yüz çevirenlere ! “

                  (Zuhruf suresi, 89)
         . . . . . . . . . . . . . .

“Selam olsun amel defteri sağdan verilenlere!”
                   (Vakıa suresi, 91) 

          . . . . . . . . . . .
Selam olsun, gönlü güzel insanlara, İçinde kin tutmayanlara, her şeyi Allah için sevenlere...

Ve 11 AYIN  SULTANI  RAMAZAN AYINI  HOŞNUT  OLARAK UĞURLIYANLARA
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İNSANIN GARİP SIRRI, KALP KAPISI

İnsan, Allah’ın çeşitli esma manaları’nın açığa 
çıktığı kapsamlı ve özel bir varlıktır. Allah’a ait olan 
bir çok vasfın yansıdığı derinlikli bir ayna gibidir. 
Diğer varlıklardan farklı olarak kalbinden açılan 
özel sırlı bir yolla zamansız ve mekansız olarak Al-
laha ulaşma kapasitesinde sahiptir. Allah’a açılan bu 
kalp kapısı, varlığın en dış zahirii boyutundan başla-
yarak bir çok varlık mertebesine değmeden ve teğet 
olarak varlığın özüne ulaşan özel bir kapıdır.Bu sır, 
dünya üzerindeki canlılardan sadece insana bahşe-
dilmiş bir özelliktir. Tasavvuftaki nefsini bilen rab-
bini bilir ifadesi de insanın bu özelliğine işaret eder. 
Çünkü insanın kendini tanıması, Allah’ın vasıflarını 
tanıyıp bilmesi dir. Allah’a açılan sırlı bir kapı olan 
“kalp” yoluyla ve kapasitesi ölçüsünde Allah’ı tanı-
yıp yakınlaşır. Bununla birlikte Allah’ı tanıyıp ya-
kınlaşan insanlar, Allah’ın kendileri için belirlediği 
fıtrat ve doğalarına uygun olan en doğal ve vicdanii 
yaşam biçimini benimseyerek varlıkla uyum içinde 
dosdoğru yola girerler. Bu yol, hanif olan hz. İbrahi-
min ve tüm elçilerle bildirilen, evrenin tün ruhunda 

ve özünde kendini ap açık gösteren tevhidii yoldur. 
Evrenin her zerresinde görünür olan tevhidi, temiz 
ve saf berrak akıl sahipleri tüm netliğiyle görürler. 
Kendi varlığı, özellikleri ve bilinci üzerinde derin 
tefekkürlere dalarak kendindeki yansımaları kavra-
mış bilinci açık varlıklar, sırlı kalp kapısını açarak 
varlığın özüne ulaşma yönünde bilinç yükselişi ya-
şamaya başlarlar. Bu seçkin ruhlar, yani varlığı ve 
sahibini çeşitli düzeylerde tanıma kapasitesine sahip 
gerçek müminler, varlıktaki tekliği kavramakta zor-
lanmaz, ve çokluk gibi görünen zahiri dış boyutun 
aslında bir nokta da tekleşerek tevhidi yansıttığını 
fark ederler. Allah, tüm vasıflarıyla varlıktaki tek 
hakim, tek mutlak güçtür. Bunu fark ederek haya-
tındaki tüm şirk lerden kurtulup, muvahhidliği ya-
şamaya başlamak, insanın özündeki o sırlı kapının 
aralanmaya başlaması demektir. Ve bu da Allah’ın 
onu Furkan la desteklemesi yani bir takım ilhamlar-
la doğruyla yanlışı ayırt etme yeteneğinin oluşması 
demektir. (Enfal suresi 29) İsmihan meryem

 Yazan ve Çizen : İsmihan Meryem BOYRAZ

D E N E M E
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Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır; “ De ki; 
Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığını-
rım. Onların yanımda bulunmalarından sana sığı-
rım.”(1)

Hadisi şerifte  şöyle buyurulmaktadır:
“Allah’ım! Keder ve hüzünden, âcizlik ve tembel-

likten, cimrilikten ve korkaklıktan, borcun belimi 
bükmesinden ve insanların bana galip gelmesinden 
sana sığınıyorum”(2)

İstiâze; mü’min bir kimsenin Allah’ına sığınma-
sıdır. O’na güvenip, dayanmasıdır.

Peygamberimiz (s.a.v) Ebu Zer(r.a)’e şöyle buyu-
rur: “ Ey Ebu Zer! İnsan ve cin şeytanlarından Al-
lah’a sığın.”

Ebu Zer (r.a) sordu:
“Ya Resûlellah! İnsanlardan da şeytanlar var mı-

dır? 
Peygamberimiz (s.a.v):
“Evet,var.” Buyurdu. (3)
Nitekim insana durmadan vesvese veren şeytan-

ların insanlardan da, cinlerden de olduğunu Rabbi-
miz beyan buyurmuştur. (4)

Kötü ve fena işler konusunda, hile ve tuzak kur-
ma mevzusunda, insanları dosdoğru olmaktan sap-
tırmakta öyle şerli insanlar vardır ki onlar şeytanı 
bile şaşırtacak kadar kötülüklerin peşindedirler. Bu 

münasebetle hem cin taifesinden mutlaka Allah’a sı-
ğınmak icab etmektedir.

Mü’min akıllı bir kimsedir ve aklını kullanmakla 
mükelleftir. Neyi ne zaman, nasıl ve ne şekilde yapa-
cağını Kur’an ve sünnet ışığında yapmak ve yerine 
getirmek durumundadır.

Mü’min bir kimse şeytanlarla uğraşmaktansa, 
her şeyi yoktan var eden ve her şeye hâkim olan, 
bütün güç ve kuvvetin sahibi olan Yüce Allah’a sı-
ğınması daha güzel, daha doğru ve daha tesirlidir.

Yüce Rabbimiz bu mevzuda şöyle buyuruyor;
“ Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni 

dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın. Çünkü O, işi-
ten, bilendir.”(4)

Peygamberimiz (s.a.v)’e bir gün şeytanın insanla-
ra verdiği vesveseden soruldu. Buyurdu ki:

“İçinde bir şeytan bulunmayan bir eve şeytan gi-
rer mi? Bu tür vesvese imanın ta kendisidir.”(5)

Buradan da anlaşılıyor ki mü’minler daima Allah 
için yaşamalı, Allah ile irtibatını kuvvetli tutmalı, 
Allah’ın rızası istikametinde bir yaşama süreci için-
de olmalıdırlar. Kendilerine zarar verecek insi ve 
cinni şer, şerir kötülerden korunmalıdırlar.

İnsan sabırlı, metanetli, iyi niyetli ve ahlaklı ol-
malıdır. Hırsına ve ökesine yenik düşmemelidir. 
Sabırsızlık ve acelecilik yapmamalıdır. Ahlâl gü-
zelliklerinden, güzel huy ve davranışlarından uzak 
kalmamalıdır. Eğer bu ve buna benzer haller husu-
sunda yanlışa düşülürse hemen Allah’ına:

“Ey Rabbim! Kovulmuş şeytan şerrinden sana 
sığınırım” (6) diyerek sığınmalıdır. Mü’min insana 
yakışan budur. Yani fenalıktan, fenaların şerrinden 
Allah’a sığınmak en doğru bir davranış biçimidir. 
Hatta kötü rüyalardan bile Allah’a sığınılmalıdır.

İnsan bazı varlıklara ve bazı hadiselere karşı 
âcizdir. Bunlara karşı koyabilecek bir güce sahip 
değildir. Dolayısıyla insanın güç atacağı ve kuvvet 
bulacağı bir sığınağa ihtiyacı vardır. Bunun yolunu 
da Allah ve Resûlü göstermektedir.

İnsan Allah’a yalvarmalı, adeta ona dua ederek 
kanatlanmalıdır. Acze düştüğünde, gücü yetmedi-
ğinde hemen Allah’ına sığınmalı ve O’nun kudret 
ve kuvvetine başvurmalıdır. O’nun ilahi yardımına 
koşmalıdır.

Şu mühim dua ile bitirmek istiyorum:
“Ya Hayy Ya Kayyum! Rahmetinle yardım dile-

rim. Bütün işlerimi ıslah et! Beni göz açıp kapayın-
caya kadar bile nefsime bırakma.” (7)

--------------------------------------------------
(1)- Mü’minun suresi: 97-98
(2)- Buhari: 7/158
(3)- Nesei: İstiâze 64
(4)- Fussılet suresi: 36
(5)- Müsned: 6/106
(6)- Nesei: İstiâze 4
(7)- Tergib vet Terhib: 1/273

Cankul KEMALOĞLU

MÜ’MİNİN RABBİNE SIĞINMASI : İSTİÂZE

MAKALE
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Yavuz Sultan Selim köprüsü ve kazandırdıkları.

Bir ülke düşünün ulaşımı çözmüş ve iki kıtayı dört koldan bağlamış. Yapılan eserler de öyle sıradan değil 
her biri birer Afrika ülkesi bütçesi kadar. Bir zamanlar hayal olan yatırımlar şimdilerde işten bile sayılmıyor. 
Çok şükür yapılan her icraat düşmanlar tarafından kıskanarak takip ediliyor.

Bizim bahsimiz Üçüncü Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim) bağlantı yolları havaalanı ulaşımı çevre yolu 
ve Karadeniz Sahil Yolu uzantısı stratejik olarak mühim bir noktada. Açılış tarihi pek manidar 26 Ağustos 
(Malazgirt Meydan Muharebesi ) Sultan Alparslana ithafen. Gurur verici bir durum. Bizler avrupallıların 
yıllarca yaptıklarını seyrettik. Onların her yaptıkları eserlere önemli tarih başlangıçlarının miladını verme-
lerini. Yeni yapmaya başladığımız bu girişimlerle ecdadımızın zafer tarihlerine hem bir saygı hem ölümsüz-
leştirme manasında çok güzel faaliyetler. Allah cc vesile olanlardan her daim razı olsun.

Bu yeni köprümüzün dünyadaki emsalleri ile yarışan hatta geçen özellikleri pek çok. Genişliği yüksekliği 
uzunluğu ve üzerinden demiryolu geçmesi. Şimdi sade bir vatandaş olarak soruyorum; bir zamanlar ülkede 
viyadük bile görmezken şimdi dünya çapında eserleri görmek bize gurur  vermez mi?

26 Ağustos Cuma  2016 Malazgirt Zaferimizle beraber köprümüzün açılışı hayırlı uğurlu olsun. Emeği ge-
çenlerden Rabbim ebeden razı olsun. Bu tarihi güne şahit olmak İnşaallah bize de nasip olur. Sırada Boğaz 
Tüneli ve Kanal İstanbul...

Köprüler Yaptırdım Gelip Geçmeye

Yavuz Selim PINARBAŞI

K A PA K
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Ş İ İ R

Allah’ım,
Bin dokuz yüz kırkiki’nin on yedi ocak’ında,

Amerika’nın Kentucky eyaletinde doğan,
İrlanda kökenli ailesinin ocağında,

On ikisinde boks’la tanışıp korkuyu koğan,
Başarısını dünyaya duyurup, ye’si boğan,

Müslüman olma şerefini ruhuna dokuyan,
Muhammedi mefkure’de, muhabbeti okuyan,

Sosyal sorumluluk çalışmalarını sağlayan,
Barış ve özgürlük için çalışıp çabalayan,

“Ringlerin Efendisi” Muhammed Ali kulunun,
Kabrini nur, makamını cennet eyle ya Rabbi!

Allah’ım,
Hakikati arardı “kelebek gibi uçar”dı,

Hayra kafa yorardı, yeni çığırlar açardı,
Gücüyle, şahsiyetiyle iyiliğe koşardı,

İslamiyeti anladıkça gönülden coşardı,
“Ringlerin Efendisi” Muhammed Ali kulunun,
Kabrini nur, makamını cennet eyle ya Rabbi!

Allah’ım,Sempatikti, inançları uğruna dik dururdu,
Ringlerde, hayırseverlikte hedef tuttururdu,
Gençlere rol model olup, ümit oluştururdu,

Mazlum, mağdur gönüllerde sevgiyi buluşturdu,
“Bir yâd-ı cemil” olma aşkını tutuşturdu,

“Ringlerin Efendisi” Muhammed Ali kulunun,
Kabrini nur, makamını cennet eyle ya Rabbi!

Alparslan TÜRKMEN

Muhammed Ali’yi Anma Duası
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ANTRPARANTEZ

Çizen: Melih YAZAR

KARİKATÜR
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SIRDAŞ

Sayın Sır Dergisi Yetkilileri
Nihayet Haziran 2016 sayısıyla Sır’ra karvuştuk, Allah’tan nice Sır’lara da erişmeyi bu mübarek gün ve geceler 
hürmetine erişmeyi dilerim. Her sayfasında değişik ufuklar açan Dergimizin çocukların eğlenmesinden, ka-
rikatüre, yemek tarifine kadar emeği geçen yazar ve çizerlerine müteşekkir ve minnettarım. Her daim Allah 
ilhamınızı bol, gayretinizi kavi ve niyetlerinizi halis eylesin. 
Aşağıda dergi için yazdığım şiirim:

SIR DERGİSİ 

Sırlar, her sayısında bir dosyayla kalkıyor,
Irak olanlar yakın, zor olan ne varsa kolay,
Ruhu da ihmal etmiyor, akılsa hazmediyor. 

“Daha yok mu” diyen ahlak buraya gelsin,
Essin kahpe rüzgâr artık, ne yandan isterse,

Rüzgâr bile artık bize değil engel, güç versin.
Gedik değil Sur’da açılan, Sır’ra açılan kapı,
İlim araç, edebiyat araç, bulmaca bile araç,
Saadet-i dareyn amaç, temeli güçlü bir yapı.

İlaç bu dergi; kuşun iki kanadı gibi, vicdan ve akla ilaç! 

Burak ÖMEROĞLU

Bir okurumuz da ilkokul yıllarında 
yazdığı bir şiirini göndermiş:

TÜRKIYE’M

Yıllarca üzerinde yaşadım
Bir gün gideceğim
Bu müslüman ülkeden.
Gideceğim ama
Müslüman ülkede ben de yaşadığım
Ve müslüman olduğum için
Cennete gidebilirim. 
Çünkü bu ülke
Sanki bir
Cennet ülke. 

Mehmed ATIF

SİZDEN GELENLER

SIRılsıklam

Büyük bir eksikliği doldurdunuz. Sırılsıklam fikir,  edebiyat,  
sanat ve duygu yüklü bir dergi olmuş. Ellerinize sağlık.
Böyle okunası bir dergi hazırladığınız için tebrik ve teşekkür-
lerimizi sunarız.
Allah muvaffak etsin, devamını nasib eylesin.

                     Eylül NİSA YILDIZ 

1. Sayımıza çok güzel ve büyük bir ilgi gösterildi. Teşek-
kür ediyoruz.
Çalışmalarınızı bu sayfada paylaşmaya devam ediyoruz.
Başarı dileklerimizle...

Sayın Okuyucu
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Kitabın Adı: Cân-ı Gönülden Se-
venler
Yazarı: Ziya Uğur
Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Sayfa: 184
Tür: Tasavvuf
Vazgeçmekten bile vazgeçmiştir 
gerçek âşıklar... 
Hayat yârdan ibarettir onlar için. 
Her şey yârdan olursa, 
Yâre giderse, yâr içinse anlamlıdır 
onlara. 
Aşkın ateşi gönüllerindeki her şeyi 
yakmıştır ve 
O hânede kendisi dahi barınamaz 
hâle gelmiştir. 
Gayrı hazır ve nazırdır âşık, bir de-
ğil bin can vermeye...

Kitabın Adı: Ev Yapımı Sihirli 
Değnek
Yazarı: Şermin Çarkacı
Yayınevi: Elma Yayınevi
Sayfa: 116
Tür: Toplumsal ve Bireysel Gelişim 
“Bir sihirli değnek gelse, dokunsa 
omzuna. Bütün hayallerin tek tek 
gerçek olsa. Yapmak istediklerinin 
hepsi kendiliğinden olsa. Sen “açıl” 
demeden açılsa bütün kapılar ar-
dına dek, geçip gitsen hedeflerine 
doğru hiç çaba sarf etmeden.
O sihirli değnek sadece seni değil, 
hayatındaki diğer insanları, seni 
üzenleri, kıranları, düşündürenle-
ri, yoranları da değiştirse. Herkes 
bir anda senin hayalindeki gibi bir 
kimliğe bürünse. Bir sihirli değnek-
le bütün yolları açsan, bütün so-
runları çözsen, bütün mutluluklar 
senin olsa...”

Kitabın Adı: Abese Ruhu
Yazarı: Halis Kuralay
Yayınevi: Selis Kitaplar
Sayfa: 232
Tür: Deneme 
Toplumun Engellilerle
Engellilerin Toplumla İmtihanı
Abese Ruhu hem ağlayıp hem güle-
bileceğiniz, hatırınızdan geçmeyen 
yaşanmışlıklarla dolu, zihninizin 
hiç kullanmadığınız taraflarını ça-
lıştıracak olan ve üzerinde beş yıllık 
bir emek bulunan bir eser.

Kitabın Adı: Kaanaviçe
Yayınevi: YDY
Zaman KANAVİÇE’sinde bir 
ömürdür ördüğüm 
Herkes ördüğünü giyip gidiyor 
gördüğüm
Kimininki atlastan bir kumaş, ki-
mininki kördüğüm.

Kitabın Adı: İstanbul Senin Şehrin, 
Se-nin Renklerin
Yazarı: Kolektif
Yayınevi: Edam Yayınları
Sayfa: 96
Tür: Hobi 

Bir grup edebiyat sevdalısı öğren-
ci tarafından çıkarılıyor bu dergi. 
Harçlıklarını birleştirip bu esere 
imza atmışlar. Siftah sayısı adeta gö-
nüllerin miftahı olmuş. “Siyasetten 
azade, hakretten yoksun” bir edeb 
mecmuası.
Gerçekten bir kültür birikiminin 
eseri. Bu yaşlarda böyle bir ürün 
ümit verici. Bizim Sır’a Bismillah de-
diğimiz sıralarda onlar da böyle bir 
sevdaya vira Bismillah diyerek baş-
lamışlar. Arka sayfada Neşet Ertaş’ın 
dörtlüğüne yer vermişler:
“Avrupa kurban olsun kara kaşına
İngiliz Fransız değmez döşüne
Amerika Belçika düşse peşine
Bir de Alman kurban bil acem kızı.”
Alpaslan Doğan ve Mustafa Aydoğ-
du bayraktarlığında yola çıkan der-
giye yol açıklığı diliyoruz.

Kitabın Adı: Bursa Bıçakçılığı Tarihi
Yazarı: Murat Kavaklı
Yayınevi: İrfan Yayınevi
Sayfa: 256
Tür: Hobi

Kitabın Adı: Karınca Basmaz Efen-
diler
Yazarı: Şerif Yusuf
Yayınevi: Sufi Kitap
Sayfa: 240
Tür: Sufi Öyküler
Şerif Yusuf, herkesi suyu bile incit-
meden içen, elif derken vavın hak-
kına girmeyen, niyet cömertliğiyle 
sevgi zengini olan Karınca Basmaz 
Efendiler’in gönül sofrasına davet 
ediyor. Herkes acıktığı kadar nasip-
lenirmiş sofradan. Bu kitap, gülü de 
bülbülü de anlatmak yerine herkes 
kendi gönlünce duysun, kalbin-
ce doysun diye gülistana kelebek 
kanadında bir davettir. Pencere-
lerimize bir bahar rüzgârı taşıma 
derdinin yanında, sevdayla birlikte 
merhameti ve aşktan daha büyük 
emaneti bulacaksınız iki kapak ara-
sında. Karınca Basmaz Efendiler’in 
bu nazenin dünyasına buyurmaz 
mısınız?

Kitap Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Kitaplar birer yolculuktur. Kimi zaman geleceğe, kimi 
zaman geçmişe, kimi zamanda bulunduğumuz an’a..
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Ahmet Bilgehan ARIKAN



60

sirdergisi.com
Temmuz 2015

DARÜLACEZE VE BAYRAM

Hakan ÖZBAYİS
Uzman Psikolog

RÖPORTAJ

Bir Kurum düşünün, şefkatiyle insanları kucakla-
yan, onlara hoşgörüsüyle din, dil, ırk ayrımı yapma-
dan içini açan. Bir Kurum düşünün, marifeti inkişaf 
etmiş, sonsuzluğa Nuhun Gemisi misali yelken aç-
mış, adeta misafirlerinin sanatını serdeden bir atöl-
yeye dönmüş. İşte bu Kurum, banisi Abdulhamid 
Han Hazretlerinin ve cömert yüreklerin fedakarlığı, 
120 yıllık geçmişi, nev-i şahsına münhasır olan ismi 
ile ,içselliği ile muamma olan insanı merkezine alıp, 
bizlere de tefekkür ve tezekkürlerin kapısını arala-
mıştır. Bu Kurum Darülaceze Müessesesidir.

Kurum içindeki yolcuğumuzda aralanan kapı-
ların ardında, gönlünün derinliği, davranışlarında-
ki nezaketi ve inceliği, sade ve tevazu içindeki hali 
pürmelali ile tam bir İstanbul Beyefendisi olan Şair 
Turan Sağlamyürek’ in silüeti belirir. Yorgun ama 
bir o kadar da sevgi dolu, derin bakışları atmosferi-
mizi etkiler ve bizi gizemiyle kendisine doğru çeker. 
Sergüzeşti hayatını bizimle paylaşır, gülümsemesini, 
resimlerini ve şiirlerini olduğu gibi…

23.Şubat 1939 yılında İstanbul Bakırköy’  de 
dünyaya gelen Sağlamyürek, ilkokulu Sirkeci İbra-
him Müteferrika Okulunda, ortaokul ve liseyi de 
İstanbul Erkek Lisesinde bitirir. Oldukça varidat-
lı bir ailede neşet eden Turan Bey dört kardeşten 
ikincisidir. Babası İstanbul İstiklal caddesi üzerinde 
bilinen meşhur Beyoğlu Kristal Kıraathanesini işlet-
miş olan 50 yıllık esnaftır, annesi de ev hanımıdır. 
Maddi açıdan hiçbir sıkıntıları yokken, babasının iş-
lerinin bozulması, Turan Sağlamyürek ‘in hayatında 
dönüm noktasını teşkil eder. Zira kendisi bu sıralar, 
İstanbul Üniversitesi Alman Filolojisi bölümü ikin-
ci sınıf öğrencisidir. Tüm mal varlıklarını yitirirler 
ve kiralık eve çıkmak zorunda kalırlar. Babasının 
rahatsızlığı ve başka bir iş yapamaması, kardeşleri-
nin küçük olması, Turan Beyin Üniversite eğitimi-

ni yarıda kesmesine neden olacaktır. Sağlamyürek, 
okulu bıraktıktan sonra 1962 yılında Fotoğraf Röto-
jerliği ve ressamlık ile uğraşır ve özellikle Analin ve 
Pastelle boyalarla manzara resimleri yapıp satarak, 
8 yıl boyunca kendisi ve ailesinin geçimini temin 
eder. 1969 yılında babası gibi ticaret hayatında hem 
işlerini büyütmek hem de yerleşik bir ticari hayata 
geçmek için, Odabaşında Lokanta açar. 1970 yılında 
ise ‘hayatımın anlamı’ dediği Adana’lı Remziye Ha-
nımefendi ile tanışır ve evlenirler. Evlendikten son-
ra, restaurant işinde işleri bozulmaya başlar. Mes-
leğe vakıf olmamasından kaynaklı gıda sektöründe 
muvaffak olamaz ve işyerini devretmek zorunda 
kalır. Resim çalışmalarına ve özellikle Kara Kalem 
çalışmalarına geri döner. Sanatçı kimliği inkişaf et-
miş Turan Sağlamyürek bu zamana kadar ve kısa bir 
sürede yazmış olduğu şiirleri derler ve ilk şiir kitabı 
olan ‘’Islak Anılar’’ ı yayımlar. İşlerinin bozulması 
ailece eşinin memleketi olan Adana’ ya taşınmaları-
na sebep olur. Adana’ ya yerleşen çiftin 1973 yılında 
mutlulukları, dünyaya gelen oğulları Ertuğrul ile 
ikiye katlanır. 1976 yılına kadar ki 6 yıllık süreçte 
mesut ve bahtiyar bir yaşam sürerken, aile içinde iki 
tarafında istemedikleri kavgalar başlar ve mutlu me-
sut başladıkları birliktelikleri melodramla son bulur.

Eğitim hayatının bitişiyle ilk travmasını yaşayan 
Turan Bey, evliliğinin bitmesiyle de hayatındaki 
ikinci büyük travmayı yaşar. Mahkeme kararı ile çok 
sevdiği yavrucağı eşine verilir ve bu hadisede acıla-
rının deşilmesine sebep olacaktır.

‘’Hayatımın en mutlu anıları, çocukluk yılların-
da yaşadığım zaman dilimleridir’’ diyen Turan Sağ-
lamyürek, bizlere aile mefhumunun önemini ifade 
ediyor. Aile de dengelerin bozulması, aile bireyle-
rinin her birinin hayatlarında istikbalde onulmaz 
yaralar açılmasına sebebiyet verebiliyor. Eğitim, iş 
ve aile hayatında darbeler yiyen Turan Sağlamyürek’ 
in bundan sonraki yaşamında tutunduğu dal, neza-
ketini, uslübunu ve inancını bozmadan edebiyata ve 
sanata sarılmak oluyor.

‘’İnsan bu su misali, kıvrım kıvrım akar ya,
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya’’ di-

yen  Üstad  Necip Fazıl Kısakürek’ in dizeleri du-
dakları arasından dökülürken insanı tanımlıyor Şair 
Turan Sağlamyürek;

‘’İnsan benim nezdimde iki anlama gelir. İyi in-
san, kötü insan… 

Darülaceze Sakini ve Şairi 
Turan SAĞLAMYÜREK ile
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Cenab-ı Allah’ ın El Vedud isminin tecellisi, Tu-
ran Sağlamyürek’ in acılarla dolan kalbine tiryak 
oluyor. Şair Turan bey, ‘’ Hayatım boyunca doğruluk 
ve sevgiden ayrılmadım. Tüm sıkıntılarımın çeh-
resine gülen bir yüzle baktım, onlarla sevgi diliyle 
anlaştım. Eğer bunu yapmasaydım, kendimi sanata, 
edebiyata veremez ve ortaya koyduğum bu eserler 
ihtimal ki gün yüzüne çıkmazdı’’ diyor. 

Kendisini, sevgi ikliminin olgunlaştırdığını, lise 
yıllarındaki ilk aşkı ‘Bahar Çiçeğim’ dediği Ferhun-
de Hanım’ ın ve sonrasında severek evlendiği eşi 
Remziye Hanımefendinin ve dünyaya gelen çocuğu-
nun onda bu ateşin yakılmasına sebep olduklarını 
ifade ediyor.

1977 ile 2002 yılları arasında bir taraftan resim 
yapan Turan Sağlamyürek, diğer taraftan şiirleri-
ni yazmaya devam eder. Lakin geçim derdi, onun 
hayattaki en büyük dertlerinden biri olur. Geçimi-
ni sağlamak için, İstanbul da bazı kıraathanelerde 
ocakçılık yaparak çalışır. Bu süre zarfında anne ve 
babasının vefatı, kardeşlerinin de İstanbul dışında 
bulunmaları, onu yalnızlığa itecektir. 63 yaşında bir 
nevi kimsesiz haliyle, manen ve madden bitkin bir 
halde iken Darülaceze’ ye gelir.

Sağlamyürek’ in;
‘’Bu kurumda gördüğüm sevgi, şefkat ve asilane 

duygulardır’’ diye hitap ettiği Darülaceze Başkanlığı 
2002 yılında kendisine gönül kapılarını ve şefkatli 
kucağını açar. 2002 yılından bu zamana Darülaceze 
Başkanlığı’ nda ikamet eden Turan Sağlamyürek’ in 
1970 yılında yayımladığı ilk şiir kitabı olan  ‘’Islak 
Anılar’’, 2012 yılında tekrar gözden geçirilerek bası-
lır. Günlük hayatında Rus ve Fransız yazarları oku-
mayı, kara kalem resim yapmayı seven Turan Sağ-
lamyürek, 2014 yılında ‘Hasret Sancısı’ isimli ikinci 
şiir kitabını da yayımlar.

Şair Turan Sağlamyürek, Darülaceze Başkanlığı’ 
nda geçen günlerini anlatırken, onu en çok etkile-

yen zaman dilimlerinden olan Ramazan akşamları-
na ve bayram günlerine değiniyor;

‘’Rahmetli müteveffa Sultan Abdülhamithan’ ın 
eseri ve banisi olduğu sevgi ve şefkat kurumu Da-
rülacezenin bahçesinde kurulan beşyüz, altı yüz 
kişilik devasa iftar sofralarında çeşitli zümrelerdeki 
davetli zengin, fakir bütün insanların hep bir arada, 
uhuvvetlerini ve sevgilerini pekiştirerek, iftarlarını 
açtıktan sonra akşam geç saatlere kadar kıymetli 
hocaların ve kıymetli müzisyenlerin sohbet ve mü-
zik ziyafetlerinden sonra herkesin mutlu bir şekilde 
evlerine vasıl olmaları hepimizin dilimizde, gönlü-
müzde, aklımızda tat bırakan, beşeriyetin sunduğu 
unutulmaz çok güzel bir tablonun mizansenidir. 
Bayram günlerinde bizi de ailesi gibi görüp, sıla-i 
rahim niyetiyle ziyaret eden, gönlümüze sevgi di-
liyle akan kardeşlerimiz de bizde unutulmayacak 
karelerin yaşanmasına sebep oluyorlar.  Yıllardan 
beri süre gelen bu unutulmaz namütenahi Ramazan 
akşamlarının ve bayram ziyaretlerinin oluşmasında 
tevessülleri ve katkıları bulunan sayın Darülaceze 
Başkanlarına ve çalışanlarına ve ziyaretçilere teşek-
kürlerimi sunarken, mütevefa Sultan Abdülhamid 
Han Hazretlerine ve mahiyetinde çalışıp vefat eden 
bütün Serhatlarına Cenab-ı Allahtan rahmet dile-
rim.’’

Şair Turan Sağlamyürek 2013 yılında İstanbul 
Gülhane Parkı Padişah Köşkünde Kültür Bakanlığı’ 
nın organize ettiği Şiir etkinlikleri Programında dü-
zenlenen Şiir Yarışmasında, jüri üyeleri olan 7 adet  
İtalyan Şair ve edebiyatçıların önünde, ilk yazmış ol-
duğu şiirlerinden ‘’Koş Artık’’ isimli şiiri ile 40 şair 
arasından birinci seçilerek sertifika alır. Bu onun 
için çok anlamlıdır. Zira ‘’Koş Artık’’ şiiri, gelecek 
nesile ümit ve fer olacak, tekrar  bu milletin dirilişi 
yolunda gönülden gelen bir nağme olarak yad edi-
lecektir. 
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KOŞ ARTIK
Karanlığın kahredici yalnızlığına hapsolan,

Ruhunun Azat olması için kalk ayağa.
Her defasında düşsende kanayan dizlerine,

Aldırmadan aydınlığın büyüleyici diyarına koş artık!

En yaman katillerden daha zalim olan,
Zamanın tutsaklığından kurtulmak uğruna,

Çal çağının en değerli hazinelerini,
Monotonluklardan sıyrılarak!

Değişiklik ikliminin cazibesine kapıl neşeyle!
Kalk ayağa bir an önce

Ve arkana bakmadan koş artık!

Kışın üşüten bakışlarıyla ürperten benliğin
Yaza hasretlik mısralarını,

Gökyüzündeki yıldızlara yazıyor,
Güneşin sıcaklığını özleyerek!

Kaç soğuk karabasanların ürkütücü soğukluğundan
Sonsuza dek kurtularak güzel günlere koş artık!

Şehrin apartman denen dev çirkinliklerinden,
Kurtulmak için ormanın kuytu yeşilliklerine sığın
Düşleyen gönlünün sessiz çığlıklarına kulak ver

Kalk yerinden silk monotonlukların uyku sersemliğini üzerinden!
Kapıl doğanın eşsiz müziğine.

Duy en ferah rüzgarların ağaçlara 
Söylediği şarkıları gönlünün derinliklerinde!

Hadi ne duruyorsun attığın her adımda,
Doğanın eşsiz müziğini duyumsayarak,

Koş Artık!

Turan Sağlamyürek
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SUDOKU

Dokuzar hücreden oluşan 9 eşit kutuya bölünmüş bir alan üzerinde sayıları tekrar etmeyecek şekilde diz-
meyi başarmak. Her satır ve sütunda 1’den 9’a kadar olan sayıları sadece bir kez kullanarak dizmeniz gere-
kiyor. Aynı şekilde çizgilerle ayrılmış her kutu içerisinde de 1’den 9’a kadar olan sayılar 1 kez kullanılmak 
zorundadır.
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Soldan Sağa

1) 6 Haziran 2016 tarihinde başlayacak olan ve halk 
arasında Şeker Bayramı olarak da bilinen dini bay-
ramlarımızdan biri (Ortadaki resim). 2) Saltanat 
merkezi, Osmanlı Devleti döneminde İstanbul. – 
Evren. 3) Kur’an-ı Kerim’in ikinci ve en uzun sure-
si. - Hayat tarzı, içinde yaşanılan şartların tümü. 4) 
Fasıla. - Ayın parlaklığı, aydınlığı anlamında bir ba-
yan adı. 5) Favori. - Bildirme, anlatma. – Kuzu sesi. 
6) İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölüm-
le vücuttan ayrılan madde dışı varlık. – Bayat değil. 
7) Kuzey denizinden çıkarılan ve varili uluslararası 
standart kabul edilen, kaliteli ham petrol türü. – Lez-
zet. 8) Hoşnutluk. – “Sanatkar” anlamında Allah’ın 
güzel isimlerinden biri. 9) Rey. – Bir nota. – Yemek. 
10) Hazırlanan çayın renk ve koku bakımından is-
tenilen durumu. - Bir solukta çıkarılan ses veya ses 
birliği, seslem. 11) Aferin anlamında tebrik ve takdir 
sözü. - Klasik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, 
kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı. 12) Danalıktan yeni 
çıkmış genç boğa. – Yok değil; mevcut. 13) Kalsiyum 
elementinin simgesi. - Motorlu taşıtlarla donatılmış 
(kıta veya birlik). – Öğütülmüş tahıl. 14) Futbol ayak-
kabılarının altındaki, çimende rahat hareket etmeyi 
sağlayan, deri veya sentetik kabara, tutmalık. – Şaka.

Yukarıdan Aşağıya

1) Aslen İsviçre’li olup 1986 yılında New York’ta bir 
tasavvuf dergâhı sayesinde Müslüman olan, halen İs-
tanbul Darülacezede hizmet eden, Türkiye’de Fakra 
Övgü ve Hazreti İnsan adlarıyla yayımlanan ve iki ki-
tabın birleştirilmiş versiyonu (From the Stage to the 
Prayer Mat, Tughra Books) 2009’da New York Kitap 
Festivali’nde Maneviyat (Spirituality) ödülüne layık 
görülen hanım yazar. 2) Baston. - İstanbul’un Avrupa 
yakasında yer alan, böreği ile ünlü ilçesi. – Utanma 
duygusu; sanat. 3) Evren pulu. - Halkı birbirine dü-
şürmek, ifsat, bozmak. –Canın yongasıdır. 4) İlk çı-
kan bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş 
bir oyun türü. – İnsanlar. – Milimetrenin kısaltılmışı. 
5) İncelik, zariflik. - Atom ağırlığı farklı olmakla be-
raber, atom sayısı aynı ve benzer kimyasal özellikleri 
olan element. 6) Valide. – Otomobil’in kısaltılmışı. 
7) Neon elementinin simgesi. – Bir nota. – Nihayet, 
hitam. 8) Hayvan yiyeceği. – Tümör. 9) Gelir, irat. – 
Mısır’da bir nehir. 10) Hayat. - Güney Afrika’nın ulus-
lararası trafik kodu. 11) Uyma, boyun eğme. - El açık-
lığı, akılık, seleklik, cömertlik. 12) Yavrusu olan dişi 
canlı. - Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı. 13) 
Satrançta yenilgi durumu. – Namaza çağrı. - Erimiş 
malzemelerin yüzeyindeki safsızlık. 14) Güzel koku, 
rayiha. – Yafta. – “Hangi şey” anlamında bir soru.
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Hazırlayan : Şemsettin SABRİOĞLU


