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Kainatta insanoğlunun taşıdığı anlam B har-
finin (Arapça’da) altındaki nokta kadardır. O 
nokta ki kullanıldığı yere göre bütün bir anlamı 
değiştirebilir. Öyleyse insanoğlu da yerini bilir-
se ve yaratılışına uygun hareket ederse tüm 
cihana yön verebilir.İnsan bir vazife ve sorum-
luluk içinde yaratılmış olup başı boş , la-yemut 
değildir.

Peygamberimiz, arkadaşları ile sohbetle-
rinde buyurdular ki: “Allah’ın bütün sırları se-
mavî kitaplardadır. Semavî kitaplarda olanların 
hepsi Kur’ân’dadır. Kur’ân’da olanların hepsi 
Fatiha’dadır. Fatiha’da olanların hepsi Besme-
lede’dir. Besmele’de olanların hepsi “b”nin al-
tındaki noktadadır.”

Nokta, bir silsileler zinciri halinde varlığı ve 
oluşu açıklayan, minicik fizikî varlığının ötesin-
de, içinde zengin cevherler ve sırlar barındıran 
bir muamma. “Vahdet”in sembolü.

İşte Muhammed Nûrû’l-Arabî›nin Nokta-
tü’l Beyan isimli bu eseri Efendimizin kutlu 
sözünün etrafında damladan denizi bilmeyi, 

zerreden güneşi görmeyi, tohumdaki ağacı 
anlamayı velhasıl noktadan tüm âlemi temaşa 
etmeyi anlatıyor. Fizik onunla metafiziğe açı-
lıyor, metafizik de onunla fizikteki açılımlarını 
gösteriyor. Başdöndürücü görünüş çeşitliliği 
içinde Tevhid’i duyuruyor, sürekli onu işaret 
ediyor. Bu yüzden nokta sonsuzluğa, hikmet-
lerin kaynağına, sözün bittiği yere açılan kapı 
oluyor. Nokta bütün bir kültürel evrenin de ilk 
unsuru ve hareket ettirici gücü. Sözün aslı harf, 
harfin aslı ise noktadır. Ve nokta âdemin kalbi-
nin hakikati. Bu yüzden noktayı idrak eden her 
kişi, Besmele’nin, Fatiha’nın, Kur’ân’ın ve tüm 
semavî kitapların sırrını kendinde bulacaktır.

Aziz dostlar ; insanlığımızı ,merhametimizi 
ve eşref-i mahluk olduğumuzu asla bir lahza 
bile unutmadan bunun hakkını vererek hayat 
sürmemiz onurumuza yakışır bir durumdur. 
Komşusu aç iken tok yatmayan ,kendisi için is-
tediğini kardeşi için isteyen ve  kendisine yapıl-
masını istemediği bir şeyi başkasına yapılma-
sın diyen bir dinin inanları olarak , hakkaniyetli 
, adaletli yaşayıp göçüp gidelim şu cihandan.

Ne mutlu insanlıktan nasibini almış ve o da-
ireden çıkmamış insanlara.

Saygılarımla .Esen kalınız.

Noktatü’l Beyan
(İnsan)
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İŞTE İNSAN

İnsanın yapısına tesir eden, ahlakını/fıtratını 
teşkil eden, huylarını oluşturan faktörler arasında 
aşağıdaki unsurları sayabiliriz:

• Yakın çevre (aile/genler- eş- çocuk-iş): Çocu-
ğun terbiyesinin ana karnında başladığı söylenir

• Dünyasal çevre ( iklim olayları- tabiat- atmos-
fer): İnsana bakınca dış görünüşünden, konuşma ve 
tavırlarından nereli olduğunun anlaşılması.

“Küçük alemde ene, büyük alemde tabiat gibi 
tağutlardandır.” ifadesiyle Bediüzzaman, tabiatın 
insan tabiatıyla münasebetini işaret etmektedir.

• Teknik çevre ( insanın ürettiği teknolojinin 
dünya üzerindeki etkileri, elektrik ve manyetik alan-
lar, kimyasal etkiler)

• Güneş sistemimiz ( ayın ve bütün gezegenlerin 
çekim ve manyetik alanları)

• Kendi sistemimiz dışından(dünya dışı) bilme-
diğimiz gezegen ve galaksilerin etkileri ve kozmik 
olaylar. İnsanlığın oluş düzeni ve sistemi Astroloji 
ilminde mevcuttur.

Nitekim Muhyiddin A`râbî de bu yüzden burçla-
rın tesirleri hakkında:

«Dünyada ve cennetlerde oluşan her şey burçla-
rın tesirleriyle meydana gelir»

ifadesiyle konuya işaret etmiştir.
Beyin astroloji haritası çizildikten sonra, planet-

lerin düştükleri burçlara, birbirleriyle aralarında 
oluşturdukları açılara göre kişinin çeşitli yönleriyle 
kabiliyetleri huyları, karakteri, mizâcı hakkında ol-
dukça fazla şey söylenebilir.

Beyin kişinin «Levh-i mahfûzu»dur!..
Dünyâ yaşamı ve tüm insanlar,ilâhî takdir ve 

tedbir gereği, tamamıyla burçların ve onlardaki 
güçleri ulaştıran meleklerin hükmü altında olduğu 
gibi; berzâh âleminde olanlar, yâni ölümü tadıp fizik 
bedeni terkettikten sonra kıyâmete kadar olan dev-
rede yaşamını sürdüren tüm insanlar ve cennetler 
ile cehennem dahi bu burçlardan gelen tesirlerin 
hükmü altındadır!..

Ve bu hususta Muhyiddini A’râbî’nin keşfi son 
derece isabetlidir!..

Bütün bunlar kader çerçevesi içinde dahildir. İla-
hi(külli) irade ile insanın cüzi iradesi maddi manevi 
yapısını oluşturur. İnsan buraya kadar sayılanların 
halitasıdır.

Sadi’ye göre insan; “Yek katre-i hunest ve hezar 
endişe”, yani “Bir damla kan ve bin endişe.”

İnsan maddi olarak ırklara ayrıldığı gibi manen 
değişik karakterlere sahiptir.

Irkların, ülkelerin, memleketlerin ve karakterle-
rin genel şablonları olduğu gibi aslında her insan 
ayrı bir âlemdir.

İnsan ana babasını, ırkını, memleketini değişti-
remez ama hayatını şekillendirmek büyük oranda 
iradesine bağlıdır.

Ne yapayım böyle yaradılmışım, demek yanlış-
tır. İnsan her dem tercihler kavşağındadır. Hayatını 
seçimleri yönlendirir. Genlerim, burcum, kaderim 
böyle deyip ahlakını değişmez kabul etmek yanlıştır. 

İnsanı insan eden inançtır. 
Sultan olmak elimizde...

K A PA K

Akif  CEMİL
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İNSAN NEREYE GİDİYOR

Nereden geldik, nerelere doğru gidiyoruz? 
Bütün dünyanın imrenerek baktığı şiirlere ro-
manlara, kitaplara konu olmuş Zarafetin, in-
celiğin, kardeşliğin, bir birine karşı saygının 
örneği olan bir nesilden. İstanbul beyefendisi, 
hanımefendisi diye adlandırılan; komşuluk, yar-
dımlaşma, adalet, inanca saygı, özgürlük, huzur, 
sadakat, eğitim, güzel konuşma, edebiyat konu-
sunda tüm dünyaya yüzyıllarca örnek olmuş bir 
toplumdan. 

Her fırsatta kavga eden, önce kendisine son-
ra etrafındakileri ne saygısını kaybetmiş bireyler 
olmaya başladık. Tabi bu bireylerden oluşan bir 
toplum, trafikte, işyerinde, evde, statlarda, alış-
verişte, daha doğrusu bulduğumuz her fırsatta 
hemen parlamaya hazır, potansiyel bir kavga 
makinesi olmaya doğru gidiyoruz. Daha doğru-
su bu yönde büyük bir “yetiştirilme” çalışması 
içindeyiz.

Bu gün televizyonlarda en çok seyredilen 
filmler vurdulu, kırdılı, dövüş ve vahşet filmleri. 
En çok seyredilen programlar kavgaların çıktı-
ğı, birbirlerine küfürlerin sayıldığı, hakaretlerin 
edildiği programlar. En çok oynanan bilgisayar 
oyunları hep silahlı ve öldürmeli oyunlar. Çocuk-
ların parklarda bile oynadıkları oyunlar hep sa-
vaş ve kavga üzerine. Çocuklarımız oynarken bir 
kulak verin azıcık onları dinleyin! Ufacık çocuklar 
hep ağızlarında manalarını bile bilmedikleri kü-
fürler, kötü sözler, hakaretler… Birbirlerine karşı 
küçük kabadayılıklar, başkaldırmalar.

Ama çocuklarımızın bu şekilde davranmasının 
sebeplerinden biriside toplum denen olgunun 
en küçük bireyleri bizler değil miyiz? Yukarıda 
saydığım etkenlerin dışında. Babası ile trafikte 
gezerken en ufacık bir yanlış harekette karşıdaki 

sürücüye camdan bağırıp küfürler eden, yaka-
larsa sopasını alarak aşağı inen bir babayı örnek 
alan çocuk. Evde Anne, babası arasında devamlı 
bağrışma ve kavga seyreden çocuk. Televizyon-
larda başkalarını hakir görerek, toplumda bir 
yerlere gelen ve söz sahibi olan insanları gören 
çocuk, nasıl bir tavır alacak.  O tertemiz beynin-
de kendisine nasıl bir yol çizecek? Doğru ile yan-
lışı, haklı ile haksızı, mazlum ile zalimi nasıl ayıra-
cak? Yarın büyüdüğünde kendi ayakları üzerinde 
durmak zorunda kaldığında, Toplum içerisinde 
söz sahibi olmak için, nasıl bir tavır takınacak?

Hâlbuki özellikle trafikte bir hata yaptığımız-
da, bir elimizle özür dilerim işareti yapsak! Ne 
kaybederiz? Hiç yoktan basit bir mesele için 
tanımadığımız bir insan ile birden hısım olmak 
neden?  

Artık bir şeyleri söylerken bağırmak, hakaret 
dolu kelimeler kullanmak bir üstünlük olmaya 
başladı. Çok bağıran, üste çıkmayı başaran, kar-
şısındaki susturabilen kişi haksız da olsa alkışla-
nır oldu. 

Birbirimize “rica ederim”, “özür dilerim”, “te-
şekkür ederim”, “yardımcı olayım”,  “Merhaba”, 
“Hayırlı günler”, demek yerine;  küfürlü sözler 
kullanmaya başladık. Argo diye adlandırılan ko-
nuşmalarda birbirimizi överken bile küfür dolu 
kelimeleri kullanmaya başladık.

Mümin elinden ve dilinden başkasının zarar 
görmediği kimsedir. Bu iki cihan sultanından 
bize yapılmış bir tarif değil mi? 

Peygamber efendimiz buyurmuştur ki “Sus-
mak iyi ahlakın birinci şartıdır”, “Kendi iyiliğini 
arzu edenler dillerini tutsunlar, yani az konuş-
sunlar”

Sadettin TURHAN

K A PA K
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K A PA K

AY’IN ESRARLI GÜCÜ

Prof. Dr. Sefa SAYGILI

İnsan herşeye muktedir midir? Yoksa pek-
çok faktörün tesiri altında ancak cüz’î bir ira-
deye mi sahiptir? Son buluşlar, insanın Dünya 
ile, çevresi, yakınları ve tabiat ile inanılmaz 
bağları bulunduğunu göstererek bu suallere 
cevap vermeyi kolaylaştırıyor.

• Neden bazen huysuz, bazen taşkın veya 
uysal oluruz?

• Trafik kazaları, sabahları niçin öğleye na-
zaran daha sıktır?

• İkindi sonlarında tansiyon yükselmesinin 
sebebi nedir?

• Saçlar yaz bitimine doğru niçin hızla uzar?

• Beynimiz öğleden sonraları niçin yavaş 
çalışır?

• Sabah alınan ilâçların tesiri, akşam vaktin-
deki-ne göre fazla oluşunun sebebi nedir?

Bu sorular bioritm adı verilen denge hali 
ile izah edilmektedir. İnsan vücudu hep den-
ge arar, tabiatla ve kendi içinde bu dengeyi 
korumak ister. Gece ve gündüzü meydana 
getiren, dünyanın kendi çevresindeki hareketi 
aynı zamanda biyolojik ritmleri de (solunum, 
dolaşım ve uyku gibi) etkiler. Yeni bir ilim dalı 
olan kronoloji bu ritmleri hem şahsî, hem de 
istatistik açıdan inceler ve bu arada insanların 
çoğunluğunda ortak olarak gözlenen yanları 
ortaya koyar.

Bugün bütün insan, hayvan ve bitkilerin 
gece-gün-düz ritmine uyarak varlıklarını sür-
dürdükleri şüphe götürmeyen bir gerçek. Yani 

yaşayan her canlının, dünyanın varoluşuyla 
birlikte ortaya çıktığı tahmin edilen “biyolojik 
iç saaf’i var. İnsan vücudunda gece-gündüz 
ritmine göre çalışan yüzlerce sistemin bulun-
duğu, ilmî olarak ispatlandı. Hormon üretimi, 
hormonlara bağlı çeşitli fonksiyonlar, kısırlık, 
doğurganlık, kanın yapısı, vücut ısısı ve gücü, 
duyu organlarımız ve diş yapısı bunlardan bir 
kaçı. Her saat değişebilen, bambaşka bir insan 
olabilen özelliklere sahibiz kısacası. İç saatimi-
zin ani bir değişimi, bizi değiştirip ayrı bir dün-
yaya götürebiliyor.

Güneşin ve günün bu şekilde tesirleri bili-
niyordu da ayınki meçhuldü. Sessizce semada 
seyrettiğimiz ayın Dünya ve insan üzerinde git-
tikçe daha çok anlaşılan etkileri araştırmacıları 
şaşırtıyor.

Ayın etkilerini araştırmak, denizlerdeki gel-
git (med ve cezir) olayından dolayı akla geldi. 
Ay, özellikle dolunay şeklinde denizlerde met-
releri bulan yükselmelere yol açıyordu da ne-
den üçte ikisi sudan teşekkül eden insanı et-ki-
lemesindi? Sonra ayın sadece denizleri değil 
kara parçalarını da kabarttığı ortaya çıkarıldı. 
Hannover Üniversitesi uzmanları dolunayda 
yer kabuğunun 28 santim kabardığını tespit 
ettiler.

Ay’ın canlılara tesirlerinden bazıları

Kadınlarda âdet başlangıcının daha çok 
dolunay veya yeni aya denk düştüğü görüldü. 
Öte yandan, erkek fare-lerdeki hormon den-
gesinin, Ay’ın evreleriyle bağlantılı olduğu, 
metabolizmanın ayakta durması için gerekli T3 
adlı hormonun yeni ayda en üst, dolunayda ise 
en alt seviyede salgılandığı hesaplandı. Hor-
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monlarla uğraşan ilim adamları Ay’ın insan vücudunda da çok önemli bir rol oynadığı görüşünü 
ifade ediyorlar. T3 hormonunun insanda da bulunduğunu hatırlatan ilim adamları, aynı etkile-

ri insanda da tespit ettiklerini açıkladılar.

İzahı olmayan bir güç, dolunayın gökyüzünü aydınlattığı gecelerde tüm insanların içini kıpır 
kıpır yapıyor, neşeyle öfke, sükûnetle sabırsızlık, sevgiyle, nefret içice yaşanıyor âdeta. Ay’ın 
insan hayatının belirli dönemlerini etkilediğini savunan Amerikalı, psikiyatrist Arnol Lieber ise 
“Ay’ın Etkileri” adlı kitabında Ay’ın tesiriyle sıvı ve x hormon dengesinin altüst olduğunu savuna-
rak “Birçok kimse bu dönemlerde uykusuzluktan şikâyet ederken, bazıları da işi cinayet işlemeye 
kadar götürür” diyor.

Bu açıdan Peygamber Efendimiz’in (sav) her ayın 13,14,15. günlerinde oruç tutması entere-
sandır. Bugünlerde, ayın dolunay hali gözlenmektedir ve bedenî arzu ve istekler daha baskındır. 
Dolayısıyla nefsî istekleri oruçla dizginlemek birçok aşırılıklardan bizi koruyacaktır.

Alman kadın doğum uzmanlarının ilgi çekici bir araştırması var. 10.393 kadın üzerinde ince-
leme yapan iki uzman hilâl ve dolunay günlerinde doğum yapanlarda kanamaların çok şiddetli 
olduğunu tespit etmişler. Yine başka ilmî araştırmalar, bebeklerin daha çok hilâl ve dolunay ge-
celerinde dünyaya geldiklerini, yarımayda

doğumların çok daha seyrek olduğunu gösteriyor.

Bu gelişmelerden sonra, piyasaya çıkan ve Ay’ın Dünya’ya göre her konumunu gösteren “Ay 
saatleri”ne ilginin çok arttığı dikkati çekiyor.

Ayın insan ve diğer canlılar üzerindeki bu tesiri birçok neticeye vardırıyor. Bir defa hicri tak-
vimde Ay’ın Dünya etrafındaki dönüşünün esas alınmasının hikmetlerinden biri bu olsa gerek. 
Sonra, kendini hür ve iradesini sınırsız zanneden insanoğlunun sadece cüz’i bir serbestisi olduğu 
ortaya çıkıyor. O kadar sayısız faktör insan davranışlarını etkiliyor ki...
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Mehmed ALACADOĞAN

Genler ve karakter oluşumu

Uysal, agresif, kriminal, neşeli, üzgün, ihtiyatlı, ma-
ceracı, kendine güvenli, kötümser, iyimser, utangaç, 
sessiz, gürültücü,  inatçı …

Karakter oluşumunda birçok etkenin rol oynadığı 
bilinmektedir. Elbetteki karakter oluşumunda aileden 
ve okuldan alınan eğitimin, içinde yaşanılan kültürün, 
arkadaş çevresinin etkisi yadsınamaz ama bütün bunlar 
varolan genetik etkinin çevre tarafından rötüşlanmış 
halinden başka bir şey değildir.

Örneğin genetik yapısı kriminaliteye yatkın birisinin 
suç profili, eğitimsiz, güvenden yoksun bir ortamda, 
adam öldürme soygun, gasp gibi ağır kriminal olaylar 
olabilirken, varlıklı bir ortam, iyi bir eğitimle bu suç 
profili santaj, tehdit, genel adaba aykırı davranışlar, 
agresiflik gibi kısmen daha hafif sayılabilecek suçlara 
dönüşebilmektedir.

Vücudumuzda değişik genler tarafından kodlanan 
yüzlerce değişik protein ve hormon görev yapmaktadır, 
bunların yapısı ve miktarı değişik karakterlerin oluşma-
sına sebep olabilmektedir. Bunların hepsini burada ele 
alıp yüzlerce sayfa makale yazmak bu blogun formatını 
aşan bir durum, bu yüzden sadece bir kaç  hormon ile 
bir kaç karakter arasındaki ilişki ele alınacak.

Maceracılık Geni (DRD4)
11. kromozomda 1360 harf uzunluğunda DRD4 

adında bir gen bulunmaktadır. Bu gen Dopamin adında 
bir protein kodlar ve bu kodlanan protein dopomin re-
söptörleri tarafından yakalanır ve o andan itibaren sinir 
hücrelerinde elektriksel sinyaller başlar ve ardından bu 
sinyaller bir dizi kimyasal sinyallare dönüşür.

Fazla dopamin maceracı yapıyor
DRD4 geni’nin ortalarında 48 harf uzunluğundaki 

bir bölgenin içinde kişiden kişiye değişen 2 ile 11 tek-
rarı(repeats) olan bir dizilim bulunur (VNTRs : variable 
number tandem repeats).11-copy

Gen’in bu bölgesindeki tekrar sayısı ne kadar fazla 
ise reseptörlerin Dopamin yakalama kabiliyeti o kadar 
yüksek olur ki, bu da dopaminin beyinde artması ve 
kişinin motivasyonunun yükselmesine sebep olur. Cok 
yüksek motivasyon bir süre sonra kişinin her şeyden 
çok çabuk sıkılmasına ve yeni maceralara yönelmesine 
sebep olur.

Tekrar sayısı azaldıkça beyindeki dopamin miktarı 
da azalır ve Dopamin miktarındaki bu azalma kişinin 
mutsuz bir ruh haline bürünmesine hatta depresyona 
girmesine sebep olur.(6)

Dopaminin diğer etkiler: Dopamin, vucutta kalp atışı 

ve kan basıncını düzenleme gibi görevlerinin yanı sıra 
beynin ödüllendirme sisteminde de önemli rol oynar. 
Ayrıca beyinde dopamin miktarının düşmesi, hareketle-
rin kontrolünün zorlaşmasına sebep olur. Bu durumun 
uzun süre devam etmesi halinde ise parkinson gibi ağır 
hastalıklar da ortaya çıkabilir.

Serotonin, titizlik ve  vurdumduymazlık
Serotonin de dopamin gibi beyinde etkili görev 

yapan bir hormodur, eksik veya fazla olması karakter 
oluşumunu etkiler. Serotonin en bilinen etkileri insana 
mutluluk, canlılık ve zindelik hissi vermesi.

Serotonin’in aşırı eksik ve aşırı fazla olduğu du-
rumlar: Serotonin aşırı düşük olduğu hallerde keyfisiz, 
tepkisiz, intihara, şiddete eğilimli, normalin üzerinde 
olduğu durumlarda ise aşırı titiz, aşırı düzenli ve aşırı 
evhamlı bir ruh hali görülür.Kişinin sosyal statüsüne 
göre beyindeki serotonin yükselir.(1)

Düşük kolesterol ve suça yatkınlık
Kolesterolün düşük olması durumunda hücre plas-

ma membran akışkanlığı bozulur ve serotoninin hücre-
ye girişi engellenir.

Kolesterolün aşırı düşük olması da serotonin eksik-
liğinde olduğu gibi saldırgan, kavgacı, agresif ve kontrol 
edilemeyen kişilik bozuklukları gibi semptomların gö-
rülmesine sebep olur.

Bu konuda yapılmış bir araştırma: Erkek çocukları 
üç nesildir gangster olan Hollandalı aile ile yapılan bir 
genetik çalışmada ailenin erkeklerinde Monoamine 
Oxidase A geninin değişik bir versiyonu bulundu ve bu 
değişik versiyonun kodladığı Monoamine oxidase hor-
monunun da kanda kolesterol seviyesini düşürdügü 
tespit edildi.

Kolesterolün serotonin üzerindeki bu indirekt etkisi 
beyinde serotonin seviyesinin düşmesine ve buna bağlı 
olarak kişinin mutsuz, doyumsuz, agresif ve suç işleme-
ye eğilimli bir ruh haline bürünmesine sebep olur. (2) 
(3)

7 ülkede 350977 kişi ile 6 yıl boyunca yapılan Mr-
Fit olarak adlandırılan genis çaplı araştırma da, düşük 
kolesterollü kişilerin yüksek kolesterollü kişilere göre 
belirli bir yaş grubunda ölüm sebebinin genellikle kaza 
cinayet ve intihar olduğunu saptandı. (4)

Bencillik F1.expansion
Kadında yumurtalık, böbrek üstü bezleri ve adrenal 

kortekste az miktarda testosteron üretilmektedir. Ge-
netik sebeplerden dolayı bazen testosteronun miktarı 
artabilmekte ve bu da kadının karekterinde değişiklik-
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lere sebep olmaktadır. University College London tara-
fından yapılan araştırma, testosteron miktarı arttıkça 
kadınların daha bencil, daha inatcı, olduğunu ortaya 
çıkardı.

İki kişilik gruplardan oluşturulan kadınlara çeşitli 
günlerde çeşitli dozlarda testosteron hormonu verile-
rek yapılan araştırmada yüksek dozda testosteron tab-
letleri verildiği günlerde kadınların daha inatcı, kendi 
fikrini kabul ettirmede daha ısrarcı dominant bir karak-
tere büründükleri, düşükük ve placebo tabletlerin veril-
diği günlerde ise birlikte karar verme ve daha koopera-
tif davranma eğiliminde oldukları gözlendi.(5) 

Empati Geni
Empati nedir ?
Empatiyi, kendini başkasının yerine koyarak onun 

duygu, düşünce ve beklentilerini anlama ve ona göre 
davranma yeteneği olarak tanımlayabiliriz. Empati sa-
yesinde bireysel ve toplumsal ilişkilerde hoşgörü ortamı 
oluşur ve kavganın yerini barış alır.

Hassas, duygusal, empatik olmanın sırrı genlerimiz-
de saklıunbenannt3

Hüzünlü bir film seyrederken etkileniyor, birisine 
yardım etmek için çırpınıyor, yardım etmeniz gereken 
bir durumda yardım edememekten dolayı vicdanen 
rahatsızlık duyuyorsanız… Veya karşınızdaki insanın kü-
çük hatalarını görmezden geliyorsanız, ya da facebook, 
tweeterde gibi sosyal paylaşım sitelerinde bir fotoğrafa 
veya bir habere heyecanlanıp hemen bir yorum gönde-
riyorsanız, bu sizin toplumun % 20 sinde bulunan iyi bir 
gen kombinasyonuna sahip olduğunuzu gösterir ki, bu 
da sizin yüksek seviyede duyarlı ve empati sahibi insan 
kategorisine girdiğiniz anlamına gelir (Highly sensitive 
people HSP).

Eğer bu tür empati gerektiren konular sizi etkilemi-
yor veya ilgilendirmiyorsa muhtemelen genetik yapınız 
empati kurmaya müsait değildir ve büyük bir ihtimalle 
toplum tarafından „Soğuk veya Buzdolabı gibi İnsan“ 
damgası yemeye adaysınızdır.

Empati Geni
Bir kişinin ailesinden ve yakın çevresinden aldığı 

eğitimin diğer insanlarla  empati  kurabilmesinde etkisi 
mutlaka vardır ama bu etkinin minimal düzeyde oldu-
ğu söylenebilir. Bu konuda asıl belirleci olan anne ve 
babadan kalıtsal yolla aktarılan genlerin özelliklerinde 
yatmaktadır.

Oregon ve Toronto üniversitelerinin 2011 yılında or-
taklaşa yapıtığı bir araştırma da bunu teyit eder nitelik-
te. Buna göre, bir insanda empati duygusunun gelişmiş 
veya gelişmemiş olması üçüncü kromozomda bulunan 
ve oksitosini* yakalamakla görevli OXTR reseptör ge-
ni’nin iki değişik varyasyonun’dan(Allel) kaynaklandığını 
gösteriyor. Bu iki varyasyon, genin 8762685. pozisyo-
nunda bulunan iki nüklelanotid’in Adenin ya da Guanin 

olmasına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Empatinin 
derecesi ise kişinin annesinden ve babasından birer 
kopyasını aldığı OXTR genindeki varyasyonların, o kişi-
de üç değişik kombinasyonda bulunmasına bağlı olarak 
değişiklik gösteriyor(AA, AG ya da GG.) (7)

Örneğin doğacak olan çocuğa;
hem anneden, hem babadan birer Adenin aktarılı-

yorsa AA kombinasyonundan,
anneden Adenin, babadan Guanin (veya tersi) akta-

rılıyorsa AG kombinasyonundan,
anneden Guanin, babadan Guanin aktarılıyorsa GG 

kombinasyonundan bahsedilir.
Yapılan araştırmadan çıkan sonuclar, en iyi empati 

kurabilen kişilerin GG kombinasyonuna, biraz daha dü-
şük seviyede empati kurabilen kişilerin AG kombinas-
yonuna, en kötü hatta hiç empati kuramayan kişilerin 
ise AA kombinasyonuna sahip oldukarını gösteriyor. (AA 
kombinasyonuna sahip çocukların aynı zamanda otistik 
olma riski de taşıdıkları bilinenler arasında…)

Empati beyinde görüntülendi
Empati kurabilen ve kuramayan insanların beyin-

lerinde ne gibi bir değişklikler oluyor. Bu değişiklikler 
gözlenebilir mi? Bu soyut kavram acaba beyinde tespit 
edilebilir mi? Stony Brook Üniversitesi, Kaliforniyafig 3 
Üniversitesi, Albert Einstein Tıp Fakütesi ve Monmouth 
Üniversitesi nin yapmış olduğu ortaklaşa çalışma ile ilk 
defa bu soruya cevap arandı.

Metot
Yüksek ve düşük derecede hassas kişiliğe sahip 18 

evli kişiye, tanımadıkları kişilere ait mutlu ve mutsuz 
çeşitli yüz fotografları gösterildi ve ardından kendi eşle-
rine ait yine mutlu ve mutsuz yüz fotograflar gösterildi. 
Denekler fotoğraflara bakarken bir yandan da Fonksiyo-
nel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) tekniği ile 
beyin tomografileri çekildi.

Sonuç
Bu araştırma, duygusal bir olay karşısında son dere-

ce hassas kişiler ile(Highly sensitive people HSP) daha 
az hassas kişilerin beyinlerinde anlamlı farklılıkların 
olduğunu gösterdi. Çekilen beyin tomografileri, yük-
sek empatiye sahip kişilerin mutlu bir yüz gördüğünde 
beynin empatiden sorumlu Anterior Insula bölgesine 
daha fazla kan gittiğini gösterdi. (Düşük empatiye sahip 
kişilerde aynı bölgeye daha az kan’ın gittiği görüldü).(8)

Oksitosin*: Hipotalamus tarafından salgılanan ve 
Aşk Hormonu, Bağlanma Hormonu, Güven Hormonu 
gibi isimlerle anılan oksitosin, stresin azalmasında in-
sanlar arasında sosyal bağların olusmaşında, doğum 
sancısının oluşmasında, orgazm esnasında, süt üreti-
minde meme glandüler hücrelerinin uyarılmasında, 
eşlerin birbirine bağlanmasında rol oynayan önemli bir 
hormondur.
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ASTRONOMİYE 534 MÜSLÜMAN BİLİM ADAMININ KATKISI

Sabit OSMANOĞLU

B İ L İ M

Başlıkta belirtildiği üzere; diğer bilim dallarına nazaran, 534 gibi çok sayıda Müslüman bilim adamının 
astronomi alanında bulunmasının nedeni, öncelikle oruç ibadetinin başlangıcının doğru hesaplanmaya ça-
lışılmasıdır. Yani; Müslümanların Ramazan ayının başlangıcını tespit etmek ve uygun zamanlarda oruç tu-
tabilmek için, ilk hilalin ne zaman gökyüzünde görüneceğini bilmesi gerekir. Dolayısıyla; bütün bu bilgilere 
doğru olarak ulaşabilmek, zamanı doğru belirlemek, yön tayini yapabilmek için, erken tarihlerden itibaren 
astronomi biliminin, takvim çalışmalarının ve jeodezi (yerölçümü) uygulamalarının şekillenmeye başladığı 
görülmektedir. Avrupa’nın Ortaçağ Karanlığı yaşadığı dönemde, özellikle 8-14. Yüzyıllar arasında, Müslü-
man bilim adamlarının çalışmaları ve bilime katkıları malumunuzdur.

 Yazımız konusu olan Astronomi; insanın doğum tarihi çerçevesinde kaderini dahi etkileyen özel-
likler taşıması nedeniyle günümüzde olduğu gibi insanlık var oldukça yıldızların, gökyüzünün ve uzayın 
merak edilmesi ile birçok bilim adamın bu konuya yoğunlaşmasına ve odaklanmasına yol açmıştır. Ancak; 
Müslüman bilim adamları için, yukarıda Ramazan ayının başlangıcının ve oruç zamanının doğru tespit edil-
mesi yanı sıra başkan nedenleri de vardır. En büyük İslam astronomlarından el-Battani, bu gerçeği şöyle 
açıklıyordu: “Yıldızlar ilmi, her insanın, eşyanın kanunlarını öğrenmeye çalışması gibi; dinin de kanun ve ni-
zamlarını bilmek ihtiyacından doğmuştur. Beşer, yıldızlar ilmi sayesinde, Allah’ın birliğini ispata; O’nun (cc) 
emsalsiz büyüklüğünü, yüce hikmetini, muazzam kudretini ve eserinin mükemmeliyetini idrake muvaffak 
olur.”

 Söz konusu alanda, Müslüman bilim adamlarının katkıları Astronomi Araçları ve Astronomi Uy-
gulamaları olarak 2’ye ayrılmaktadır:

1. Astronomi Araçları:
Batılı kaynaklarda Astronomi çalışmaları, o kadar ilkel ve sözel idi ki Batlamyus, Dünya’yı, gezegen siste-

minin merkezi zannetmekteydi. Galile’nin bile dünyanın yuvarlaklığını iddia etmesi kendisini giyotine gön-
dermekte yeterliydi. Bu itibarla; Astronomi, Müslüman bilim adamlarının astronomi araçları ile teknik bir 
hüviyet kazanmıştır. Ortaçağ’ın teleskop ve dürbünleri olan araçlar, İslam bilginleri tarafından geliştirildi. 
Alman Felsefe Doktoru Sigrid Hunke, “Avrupa’nın Üzerine Doğan İslam Güneşi” (Orijinal ismi: “Allah’s Son-
ne über dem Abendland”, İngilizcesi: “Allah’s sun over the Occident” (Occident: Doğu anlamındaki Orient 
karşıtı Avrupa ve Amerika kastedilmektedir.) kitabında bu gerçeği şöyle dile getiriyordu:

“Müslümanlar... yeni aletler imal ettiler. Duvar ve açı kadranından başka, on sekiz çeşit taşınabilir kad-
ran vücuda getirdiler. El-Biruni, 7,5 metre çaplı bir kadrandan faydalanmıştı. Uluğ Bey, rasathanesine yer-
leştirdiği 40 metre çaplı duvar kadranı ile onu geçmişti. Müslümanlar, bunlardan başka sekstant ve oktant 
aletlerini de buldular. Batı’nın ilk rasathanesinde, İslam aletleriyle karşılaşmaktayız. Bu da, Müslüman alet-
lerini Batı’ya ilk defa tanıtan Hermann’ın hizmet ve gayretiyle olmuştu.”

Buna göre; Ortaçağ’da en büyük modern rasathaneler, Bağdat, Kurtuba, Semerkand, Maragha ve diğer 
İslam şehirlerindeydi. Bu konuda yine Dr. Sigrid Hunke, anılan eserinde şunları yazar:

“Onların bu sahadaki en orijinal icadı, silindir şeklinde, taşınabilen bir güneş saati idi. Müslüman alet 
yapıcıları, bu arada zil vasıtasıyla her tarafa öğle zamanını hatırlatan çalar güneş saatlerini, bir madeni 
kupanın içine her saat başı küreler düşüren su saatlerini; zodyaklar sayesinde gezegenleri izleyen veya 
Ay’ın yarım devresinde, geceleyin saat 12’de bir pencereye tespit edilince; yarım ayın geçişini, mütevali 
parıldamalarla belirten devvar (durmadan dönen, devreden) aynaları buldular.”

 Astronomi araçları, mümkün olduğu kadar büyük ve geniş çaplı yapılıyordu. Örneğin; Maragha 
(İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaletindeki şehir) rasathanesinde, meridyen, ekvator, ekliptik (Dünya’nın yıl-
lık hareket düzlemi), arz dairesi ve ekinoks (gece-gündüz eşitliği) daireye ait, bakır daireden müteşekkil 
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usturlaplar bulunmaktaydı. Ayrıca, yıldızların yüksekliği ve açıklığını(azimut) ölçmek için, azimut dairesi 
bulunduğu kaydedilmektedir.

2. Astronomi Uygulamaları:
Batıda, bırakın dünyanın gezegenlerin merkezi olarak görülmesi, dünyanın yuvarlaklığını iddia etmenin 

cezalandırıldığı bir dönemde; Biruni, Fergani, Vefa ve Uluğ Bey gibi Müslüman bilim adamları Güneş’i ve 
tüm gezegenleri, hareket kanunlarıyla incelemiştir. Eserlerinin bir kısmı Rusya’ya kaçırılmış olan Uluğ Bey, 
Semerkant’taki rasathanesi ile çağımıza ışık tutmuştur. Bu kapsamda; Prof. Dr. W. Barthold, “İslam Mede-
niyeti Tarihi” (History of Islamic Civilization) eserinde bu isimlere değinir:

“… Duvarına ‘İlim tahsil etmek, erkek ve kadın her Müslümana farzdır’ hadisi yazılı olan Buhara’daki 
medrese ile, Semerkant’taki medrese, bu cümledendir. Uluğ Bey tarafından yaptırılmış olan rasathane, 
büyük işler görmüştür... Astronomi cetveli ve yıldızların fihristi de, onun adına tanzim edilmiştir. Bu eser, 
orta zamandaki astronominin en son sözü ve ilmin teleskop icat edilinceye kadar erişmiş olduğu en son 
derecesidir. Uluğ Bey’in sarayındaki talebelerden biri de, Ali Kuşçu’dur.”

Dünya’nın yuvarlak olup, ekseni etrafında döndüğü teorisini iddia ve ispat İslam ilim adamı Biruni hak-
kında Will Durant, “Histoire de la Civilisation” (Medeniyet Tarihi) külliyatının “L’age de la Foi=İman Çağı 
kısmında şu tespiti yapar:

“Biruni, Dünya’nın yuvarlaklığını hiç tereddüt etmeden kabul etmekle beraber, her şeyi arzın merkezine 
doğru çeken kuvveti de tespit etti. Astronomi esaslarının; hem Arz küresinin, her gün kendi ekseni ve her 
sene Güneş etrafında döndüğünü, aksini tasavvur ederek açıklayabileceğini ileri sürer.”

Genel olarak; İslam astronomları, Güneş’in ve bütün gezegenlerin, kendilerine mahsus özel ve genel 
hareketlerinin olduğu hipotezinden hareket ederek; astronominin esaslarını tespit ederler. Will Durant, 
aynı eserinde şunu vurgular:

“Arz’ın küreselliğinden emin olan bu alimler (Müslüman bilginler), Arz derecesini ölçtüler; bunların öl-
çüsü 56 2/3 mil çıktı: İşte bu suretle elde ettikleri neticelere göre, Arz’ın çevresini; 35.000 kilometre hesap 
ettiler. Bu astronomlar, tamamıyla ilmî esaslarla hareket ediyorlardı.”

Yine isimler üzerinden kısaca gidersek; matematikte teoremleri ile tanınan ve astronomik buluşlarıyla 
haklı bir ün yapmış olan Sabit b. Kurre, ekliptiğin, ekvatorla yaptığı açıyı, isabetli bir şekilde hesaplamıştır. 
El-Fergani de arz derecelerinin uzunluklarını bulmuştur ve Ortaçağ’da Batı’nın Alfranganus dediği el-Fer-
gani’nin, ‘Astronominin Unsurları’ isimli eseri, birçok defalar Latince’ye çevrilmiştir. Matematik ve astro-
nomi alimi olan Nasired-din et-Tusi de, yine kendi zamanına kadar gezegenlerin hareketini izah için kabul 
edilmiş “gezegen sistemi” (eksantrik ve episikl) yerine, daha sistematik ve gök cisimlerinin hareketlerini, 
basit bir surette izaha elverişli bir teori ortaya atmış ve geliştirmiştir. Ebu’l-Vefa, dünyanın uydusu Ay’ın en 
büyük enlemindeki intizamsızlığını müşahede etmiştir. Bunun için “Üçüncü sapma kaidesi” denilen kaide-
ye, Vefâ’nın ismi verilmiştir. Nitekim; Avrupa dillerinde ve astronomi literatüründe kullanılan birçok yıldız 
isimleri ve kavramlar, Müslümanlardan geçmiştir. Mesela, Azimut (gök cisminin yerini tayine yarayan açık-
lık), Zenit (baş ucu), Nadir (ayak ucu) gibi tabirler, Müslüman astronomların kullandığı terimlerdir.

Sonuç olarak; yukarıda sadece birkaçı referans alınan Batılı eserlerinde de belirtildiği üzere sadece Ast-
ronomi değil, diğer bilim, felsefe (kültür) ve sanat alanlarında öncülük eden İslam bilginlerin varlığı, bugün-
kü Müslümanların bilim alanında geri kalmışlığının nedeninin İslamiyet’ten kaynaklanmadığının kanıtıdır. 
Müslümanlara düşen; bilimde, felsefe (kültür) ve sanat alanında, yine ve yeniden öncü ve önemli eserler ve 
katkılar yapmasıdır. Bu çerçevede; görev, başta üniversitelere, TÜBİTAK gibi kurumlara ve laboratuvarlara 
düşmekte ve Devletin maddi ve fiziki teşvik ve imanlar sağlaması gerekmektedir.

KAYNAK: http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/bilim_ve_teknoloji/islam_medeniyetinin_bilim_
ve_teknolojiye_katkilari.asp
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Zalûm ve Cehûl

N. Kemal HÜRDOĞMUŞ

K A PA K

Ahzab Sûresinin 72. âyetinde:”Biz emaneti, semalara, yere, dağlara arz ettik ama onu almaktan çekindi-
ler, ondan korktular. Ve sonunda onu insan yüklendi. Ama bir Zalûm ve Cehûl olarak…” buyruluyor.Burada 
özellikle “zalim ve cahil” yerine “zalûm ve cehûl” ifadesinin kullanılması dikkat çekiyor. 

Sadrettin KONEVÎ Hazretleri’nin Şerh-i Hadis-i Erbain(Kırk Hadis Şerhi) adlı Abdülkadir AKÇİÇEK tara-
fından tercüme edilen eserini okurken bu kelimelere farklı bir mana verildiğini müşahade ettim.Bunun 
üzerine bakabildiğim meal ve tefsirlerde bu bakış açısını göremediğim için konuyu paylaşmak istedim.Gerçi 
eserdeki Hadis Şerhleri tasavvufi zaviyeden ele alınmış zahiriden ziyade gaybi-işari manaları üzerinde du-
rulmuştur.Meseleyi ele alırken bu yönünün unutulmaması lazımdır.

Hazret-i KONEVİ 26. Hadis’in şerhinde konu ile irtibatlandırarak ayeti aşağıdaki gibi izah eder:
“26. HADİS-İ ŞERİF: Resulullah (SAV) Efendimiz Rabb’ ından naklen anlatıyor:’Allahü Teâlâ şöyle buyur-

du:Beni, ne yerim aldı, ne de semâm… Lâkin beni mü’min, taki, naki, vera hâli sahibi kulumun kalbi aldı…’
Görüldüğü gibi bu da Kudsî bir Hadis-i Şeriftir. Şöyle manalandırmak mümkündür:
“Ben hiç bir yere küllî olan esma ve sıfatımın bütün cihetinden tecelli etmedim. Ancak kemâl durumuna 

bağlı bulunan ve dolayısı ile bana izafeti olan kulum müstesna. Tecellimi Bana yaparım.” 
Bu Hadis-i Şerifte bazı kelimeler geçti. Onları biraz açmak icabedecek. Sırası ile onlar, taki, naki, vera 

kelimeleri idi.
Taki: İki yönlü isimlerden, bilhassa ibadetle ilgili yönü ile olup kalmaktır. Diğer yönü ile değil.
Naki: Çoğunluğu ile ilahî isimleri müşahede etmektir. Yukarıda zımnen anlatılan iki yönlü isimlerin birbi-

rinden ayrı bazı imtiyazları vardır. Bilhassa ibadet ile ilgili kısma verilen imtiyaz bir başkadır.  
Vera: Mâsivayı bırakıp Zât-ı İlahî’ de olmaktır. Ama O’ nun gayrından fenâ bulmak sûreti ile.Bütün bu 

manalara şu âyet-i kerime işaret etmektedir: ‘Biz emaneti, semalara, yere, dağlara arz ettik ama onu al-
maktan çekindiler, ondan korktular. Ve sonunda onu insan yüklendi. Ama bir Zalim ve Cahil olarak…’ (Ah-
zab Suresi, Ayet-72)

Yukarıda geçen âyet-i kerimenin tefsirini yapmak ve onda geçen bazı kelimeleri açıklamak gerekecek. 
Adı geçen kelimeler Emanet, Zalum ve Cehul kelimeleridir.Şöyle ki: Emanet burada tecellinin kabulü ma-
nasındadır. Ama ilk tecelliyi, her şekil ve tümü ile… Bu emaneti almayanlar için, ‘Ama, onu almaktan çe-
kindiler, ondan korktular…’ buyuruldu. Bunun sebebi, onun ancak tam zuhurunu göstermekten yana bir 
kabiliyete sahip olmayışlarıdır. Bir de o âlemin hakikatına tam olarak uyamayışlarıdır.’Sonra onu, insan yük-
lendi…’ buyuruldu. Sebebine gelince; kabiliyeti kemâl derecesinde olup, uyuşu tamdır çünkü onun vasıf-
ları arasında şunlar vardır: Zalûm; insanın nefsini ifna edişini anlatır.Cehûl; herşeyden geçtiği için Hakk’ ın 
zâtından gayrını bilmez. Bu manaları anla.”

Görüldüğü gibi ZALÛM’u “çok zalim” anlamından ziyade bir diğer manası olan ” kendini örtme,karanlık-
lara gömme,başkasını gösterme” şekliyle izaha çalışırken sanki “FENAFİLLAH” mefhumu ile açıklamaktadır.
Yani

“Sen çık ki aradan
Ortaya çıksın YARADAN” ifadesi anlaşılmaktadır. CEHÛL kelimesini ise “çok cahil” açıklamasından çok 

“başka şeylere kapalı olma,O’ndan başkasını bilmeme” anlamıyla ele alınıp “MARİFETULLAH” kavramına 
göndermede bulunulmaktadır.

Zaten ayetin sibakında(başında) anlatılan özellikleri(yani çok ağır olan emaneti) yüklenebilecek bir kabi-
liyet tahkiri(hakareti) değil takdiri(övülmeyi) gerektirmektedir.Allahu A’lem(Doğrusunu Allah bilir) 
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         İkrime ÜMİT

Hamurum çamur
Günahım kambur
İki büklümüm
Rahmetin yağmur.

Geceler nerde
Devadır derde
Gündüze ışık 
O gecelerde.

Şu meyve yasak
Keşke yaşasak
Günah bir perde
Günah asalak.

Deli divane
Nûra pervane
Yürü merdâne
Yetiş kervâne.

Dünyada kemal
Cennette Cemâl
Olursan burada
İhvanla hemhal.

KENDİME
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“Eşrefi mahlukat” oluşunun farkında “akl-ı selim”, 
“kalb-i selim”, “zevk-i selim” sahibi, “sevgi iklimine 
meftun”, saygı’yla saygınlığına hakim, “sabır aktifli-
ği”yle ve “sadakat ahengi”yle donanımlı olup ayak-
ta kalan, mutluluğu soluklayan,

Cehaletten ve aç gözlülükten uzak,görgüsüzlük-
ten,hamlıktan ,çiğlikten,kabalıktan ve yobazlıktan 
uzak,kibirlilik çukuruna düşmeyen,

“Dost”olan, “dost”unu bulan, “dost”una kavuşun-
caya kadar “dost”ça yaşamayı tercih eden,

İçimde, dışımda, sağımda, solumda, önümde, ar-
dımda, her yanımda,

Adam gibi adam,insan gibi insan,

Bir insan arıyorum!

“Kendi”olan, kendi örf adet ve geleneklerine 
bağlı, insan ilişkileri düzgün,buluşmadan ayrılırken 
“haydi ben kaçtım”, “öptüm,öpüldünüz”, “babay, 
bay bay...” demeyen, “hoşçakalınız”, “zatınıza hoşça 
bakınız”, “Allah’a ısmarladık”, “Allah’a emanet olun” 
diyen, imrendiğinde “yavvv” veya “vauvv” deme-
yen, “hay maşallah” veya “barekallah” diyen, sevin-
diğinde şımarmayan, “Allah’a şükür” veya “Allah’a 
hamdolsun” diyen,üzüldüğünde “imtihan vesilesi” 
bilen, “eyvah buda mı başıma gelicekti”demeyen,

Canıma can, canlara canan, adam gibi adam, in-
san gibi insan,

Bir insan arıyorum!

İyiliğine “teşekkür”le mukabele eden, kuru bir 
“sağol”la yetinmeyen,kötülüğü “Allah muhafaza”-
deyip, “dua”ile savan, şam şam, kem kem konuşup 
“kötü şey” durumuna düşmeyen, “göz ve kul hak-
kı”ndan korkan ve mutlaka korunan,bu mevzuda 
asla “umursamazlık” etmeyen, oluşu,duruşu, tavrı, 
ahvali ve ahlakı güzel,zerafet,letafet,isabet,nezaket 
ve hassasiyet ehli,

“öz”e öz, “söz”e söz, “yüz”e yüz, “el”e el, “dil”e dil, 
“gönül”e gönül; adam gibi adam, insan gibi insan,

Bir insan arıyorum!

“Agah” olan, “ben”demeyen, “biz” e kilitlenen, 
kendini ifade ederken, “bendeniz” veya “bu fa-
kir...”diyen, “yap et” diye emredici olmayan, “şunu 
şöyle bunu böyle yapsak daha iyi olur” diyen haddi 
aşmayan, haddini bilen, izzetini yitirmeyen, çok ça-
buk “gönül koyma”yan, sabırlı, sebatkar, akıllı olan 
ve aklını kullanan, marifetli,merhametli,şefkatli 
olan,hırslı,hınçlı, öfkeli cahil olmayan,yüzü güzel,-
sözü güzel,özü güzel,huyu güzel, çelebi halli, nazik 
dilli,ince düşünceli olan,aşık yüzlü,kötü sözlü,çirkin 
huylu, katı halli,kaba dilli, anlamsız düşünceli olma-
yan,

Aranan,sorulan,adam gibi adam, insan gibi insan;

Bir insan arıyorum!

Kendisini aşan,nefsiyle hesaplaşan hayatın akı-
şını,hadiselerin gidişatını farkeden, “pis kokulu 
nutfe”den olduğunu unutmayan, “kendini bir şey” 
sanmayan “benlik ve enaniyet vesvesesi” ne kaygı-
lanmayan, “ana rahmi”ne sığarken, “elleri kapalı” 
ölürken, “elleri açık” bir fani “kul olduğunu, farkın-
da yaşayan, “ nasıl yaşarsa öyle öleceğiini”, “ölme-
den önce ölmek” gerektiğini bilen ve gidişatı böyle 
olan, “güldeki diken”i “dikendeki gül”ü farkeden, 
“çocuklaşmak”tan korkmayan, “içindeki çocuğu” 
öldürmeyen,

Ümitle,umutla kendinden bahsedilen adam gibi 
adam,insan gibi insan;

Bir insan arıyorum!

Sevdiğine “seni seviyorum” diyebilen ve sevgisi-
ni gösterebilen, kendini ve başkalarını mutlu ede-
bilen,diğergam olan,karamsar olmayan,doğarken 
tertemiz teslim aldığı “hayat emaneti”ni ölürken 
“sahibi hakiki”ye tertemiz teslim edebilme cehdi ve 
gayretinde olan, “ölüm var” diyip hatırından çıkar-
mayan, “ölüm yokmuş gibi” dünyevileşmeyen, he-
saba çekileceğini düşünen, insanı sezen, süzen ama 
ezmeyen, üzmeyen, “insan ol” an, “insanı bul”an ve 
“insan kal”an, ailede ve toplumda yerini bilen,yüzü-

BİR İNSAN ARIYORUM

K A PA K

Ahmet YÜTER
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nü ve yüzleri güldüren, “ene”sini öldüren, “ego”sunu söndüren,insani seven ve sevindiren, her iki dünya 
saadetini arayan,

Beklenen,gözlenen adam gibi adam, insan gibi insan;

Bir insan arıyorum!

İnsan tohumdur, toprağında yeşerir,rahminde hayatlandırır tohuma toprak., “sevgi tomurcukları” halinde 
filizleniverir tohum toprağın bağrından, “gönül ağacı”nın meyvesidir tohum ve tohum insandır. Ve biz insa-
na muhtacız. İnsanı birliğe “sevgi”, yalnızlığa “ene” ve “egoizm” sevkeder. Dostluk sevgiden doğar. Ruhun 
kökünü sevgisizlik kurutur. Hediyenin en güzeli ve en büyüğü sevgidir. Kalbi kanatlandıran, ruhu ufuklandı-
ran ve gönlü ışıklandıran sevgidir. Seven sevileb ve sevinen insanın iç alemini “hoşgörü” ve “müsamaha” 
solukları sükunete erdirir. Sevgi, muhabbet ve şefkat insanı insan eder. Kin nefret,öfke,hırs,tamah ve nefsi-
lik insanı insanlığından eder. Demek ki insana muhtacız.

Muhtaç olduğumuz adam gibi adam, insan gibi insan;

Bir insan arıyorum!

Aklını kullanan, vicdan sahibi, duyguları diri,düşünceleri sağlam mantığa hakim, tefekkür, tezekkür ve 
muvazene ehli, “insanlık yoksulu”olmayan, “ağlayan bebek, düşünen genç, gülen ihtiyar” çizgisinde olan 
“fani” olduğunu bilip “fani”ye talip olmayan, acziyetinin farkında olan modadan uzak, behimi arzulardan 
uzak, yoluna tenezzül etmeyen “şan”ın, “şöhret”in “bilinme”nin peşinden gitmeyen, “menfaate dayalı her 
türlü hesap adamı” olmayan, muhabbetiyle kapılar açıp, pencereler aralayıp, köprüler kuran, bu hususta 
sarp yokuşları, keskin virajları aşan, “iyi günde alkış tutan” değil, “kötü günde “el”den tutan”, beklentisiz 
sevgiye layık olan, “platonik aşk”a yelken açmayan, “mecazi sevgi”yle oyalamayan, “baki hakiki bir sevgili”-
ye meftun olan, “aşk”ını “aşk-ı hakiki”ye dönüştüren, ümitle korku arasında olan, azmeden,gerçeği yakala-
mak için hayaller kurabilen,ilimsiz,irfansız,bilgisiz,bilinçsiz kalmayan “cehalet çukuru”na düşmeyen, duygu 
ve hisleriyle aklına yeni bakış açıları kazandırabilen, “çabuk yükselme”yi düşünmeyen, “toz”a ve “tüy”e 
benzemeyen, dikkatli olan, hatasını azaltan, “şahsi rahat”ını unutan, “ölümlü dünya”da “ölümsüz eserler” 
e imza atabilen, omuzlarda yükselmeyen gönüllerde yücelen;

Hasretini çektiğimiz,özlemini duyduğumuz, adam gibi adam insan gibi insan;

Bir insan arıyorum!

Değerlerine düşman olmayan, iyi ve güzel bir iş yaptığına pişman olmayan,münafik sözlü,iki yüzlü, riyakar 
dünyaperest olmayan, “olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan” “ev”ine “eş”ine “iş”ine sahip çıkan,işini 
iyi yapan, başkasının işine karışmayan,alanının dışına çıkmayan,başkasının sahasına girmeyen” “vurdum-
duymaz” ve “bananeci” olmayan, zalim olmayan, zulum yapmayan yaşatan,öldürmeyen, “gül bahçesi”ni 
“diken tarlası”na çevirmeyen, haramlardan kaçan, helallere tutunan,inanan,inandığı gibi yalanan, “değmez 
iş”lere girişmeyen, “zor”u görünce kaçmayan, haset etmeyen, çekememezlik yapmayan, iftira atmayan, 
guybet etmeyen, “burnu doğrultusun”na gitmeyen, “dareym saadeti”ni yitirip, “Rıza-i Bari”yi kaybedip, 
“ebedi iflas” etmeyen,

Halis,muhlis adam gibi adam, insan gibi insan,

Bir insan arıyorum!

Arıyorum! ümitsiz değilim. Umudumu yitirmedim. Arıyorum, aramaya devam ediyorum!

Bir kere daha haykırıyorum,

Ben bir insan arıyorum!

15



sirdergisi.com
Ağustos 2017 /  Zilkâde 1438

Esseyyid Mu-
hammed Raşid Erol 
(k.s.) 23.3.1930 ta-
rihinde Siirt’in Bay-
kan ilçesine bağlı 
Siyanüs köyünde 
doğmuştur.

Babası Gavsi 
Bilvanisi Seyyid Abdulhakim Hüseyni (k.s.) hazretleri 
olup Nakşibendi büyüklerindendir. Dedeleri Seyyid 
Muhammed Şeyh Muhammed Diyauddin (k.s.) hazret-
lerinin halifelerindendir. Baba ve dedeleri ilim ve tari-
kat ehli olan Seyda hazretleri Evladı Resul olup Bilvanis 
seyyidlerindendir. Hz. Hüseyin (r.a.) soyundan geldiği 
için de “El-Hüseyni” denilmektedir. 

Dedesi Seyyid Muhammed (k.s.) medreselerde ye-
tişmiş çok büyük bir alimdi. Hüsn-ü hat sanatında çok 
mahirdi. Hazret’e intisab etmiş, Nakşibendi halifesi 
olarak icazet ve hilafet almıştı. Fakat kendisi şeyhine 
“Sizin sağlığınızda kendi halifeliğimi açıklıyamam, siz-
den sonraya kalırsam, açıklanmasını birisine vasiyyet 
edersiniz. Aksi takdirde sizin yaşadığınız devirde ben 
mürşidim ben şeyhim diyemem, lütfen beni gizleyiniz” 
diye rica etmişti. Şeyhinden önce vefat ettiği içinde ha-
lifeliği aşikare olarak ilân edilmeyip gizli kalmıştır.

Babası olan Gavs hazretlerini Seyyid Muham-
med’in vefatı üzerine Seyyid Maruf (k.s.) (Seyda haz-
retlerinin dedesinin babası) büyütmüştür. Gavs haz-
retleri Siyanüs seyyidlerinden olan Fatıma Validemizle 
evlenmişler, bu izdivactan Seyyid Muhammed (ka.), 
Seyyid Muhammed Raşid (k.s.) ve Seyyid Zeynel Abi-
din isimlerinde üç oğlu ile Halime ve Hatice isminde iki 
kızı olmuştur. Zeynel Abidin küçük yaşta vefat etmiştir. 
İlk zevcesinin teşvikiyle evlendiği Taruni köyünden Sey-
yide olan ikinci hanımı Sıdıka validemizden de Seyda 
hazretlerinin diğer kardeşleri, Seyyid Abdülbaki (k.s.), 
Seyyid Ahmed, Seyyid Abdülhalim, Seyyid Muhyiddin 
ve Seyyid Enver ile Aynulhayat, Refiate, Raikate, Naci-
ye adlı kızkardeşleri olmuştur. Seyda hazretleri 2 yaşla-
rında iken Seyyid

Ma’ruf vefat edince Gavs hazretleri evini Siyanüs 
köyünden Taruni köyüne taşıdı. Burada 13 sene kal-
dılar. Daha sonra mürşidi Ahmedi Haznevi’nin (k.s.) 
izniyle Bilvanis köyüne hicret ettiler. Seyda hazretleri 
(k.s.) bu köyde yine Seyyide olan Sekine Validemizle 
evlenmişlerdir. Bu evlilikten Seyyid Fevzeddin, Seyyid 
Abdülgani, Seyyid Taceddin, Seyyid Mazhar, Seyyid 
Abdurrakib isimli oğulları ile Hasine, Muhsine, Hasibe, 

Rukiye, Münevver, Mukaddes, Mümine ve Hediye
isimli kızları dünyaya gelmiştir. 

Gavs hazretleri Bilvanis köyünde 6 sene kaldıktan 
sonra Seyda hazretleriyle birlikte Bitlis’in Kasrik köyü-
ne tâşındılar. Burada 11 sene kaldıktan soma Siirt’in 
Kozluk kazasının Gadir köyüne hicret ettiler. 9 sene 
(Burada iken vatan görevini önce acemi birliği olan 
Manisa’da, soma Diyarbakır’da tamamladı) kaldıkları 
Gadir’den hayatının sonuna kadar ikamet edecekleri 
Adıyaman ilinin Kâhta kazasının Menzil köyüne yer-
leştiler. Babası Gavs hazretleri 1 Haziran 1972 yılında 
vefat edince başlıyan irşad görevi 21 sene 4 ay 19 gün 
devam etmişti.

1968 yılında halifelik icazetini alan 1972 yılında 
irşad görevine başlayan Seyda hazretlerinin (k.s.) yur-
tiçinden ve yurdışından aşırı ziyaretçisinin gelmesi 
18.7.1983 tarihinde Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 
mecburi ikametine yolaçmıştır. Önce Adıyaman’a, son-
ra Adana’ya oradan da Gökçeada’ya götürülen Seyda’ 
hazretleri çektiği sıkıntı ve adanın havasının sıhhati-
ni etkilemesi sonucu 30.1.1985 tarihinde Ankara’ya 
nakledilmiştir. Burada da 16 ay gözetim altında tu-
tulduktan soma Merkezi idarenin müsadesiyle tekrar 
Menzil’e dönmüştür. Tekrar tebliğ ve irşad hizmetine 
devam ederken 1991 yılının Ramazan Bayramı bay-
ramlaşması sırasında içersine zehirli böcek ilacı çekil-
miş şırıngayla suikast yapılmış, eline isabet eden zehir 
etkisini göstermiş, acil müdahaleyle hastaneye yatırı-
lan Seyda hazretleri (k.s.) hayati tehlikeyi atlatmış, fa-
kat elinin üstündeki ve içindeki yaralar sebebiyle uzun 
süre ızdırap çekmiştir.

Şeker, damar sertliği, tansiyon ve romatizma has-
talıkları nedeniyle uzun yıllar tedavi gören Seyda haz-
retlerinin ölümünden bir yıl önce ayağı kırılmış çektiği 
ızdıraplarına bir yenisi eklenmiş, fakat irşad faaliyetleri 
kesintisiz devam etmiştir. Romatizma sebebiyle her yaz 
gittiği Afyon’daki kaplıcalardan Ankara’ya dönüşünden 
bir kaç gün sonra 22.10.1993 Cuma günü cuma nama-
zından iki saat sonra 63 yaşında Rahmet-i Rahmana 
kavuşmuştur.Vefat haberini alan onbinlerce bağlısının 
katılımıyla ertesi gün Menzil’de babasının yanı başında 
toprağa verilmiştir. 

Muhammed Raşid Erol Hazretleri 
  (23.03.1930)- (22.10.1993)

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

Nuri KAHRAMAN
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-Kaç yaşındasın nine?
-71…
-Demek İstiklal Sava-

şı’nda 20-21 yaşlarınday-
dın…

-Öyle zahir…
-O günden beri çıkma-

dın mı köyünden?
-Çıkmadım.
-50 yıldır çıkmadın ha?
-50 yıldır…
-O gün, bu gün, dünya 

çok değişti…
-Öyleymiş…
-Bir daha da evlenme-

din, öyle mi?
-Öyle…
-Seni, ardı arkası gel-

meyen sorularla sıkıyorum 
değil mi?

-Estağfurullah…
-Ne yapayım, sen anlat-

mıyorsun ki, dinleyeyim… 
Niçin anlatmayı sevmiyor-
sun?...

-Sevmem!
-Ne seversin?
-Okumayı…
-Ne okursun?..
-Kur’an okurum.
-Okuman yazman var 

mı?
-Yok! Yalnız Kur’an oku-

rum.
-Kim öğretti sana 

Kur’an okumayı?
-Babam…
-Peki, Kur’an okuyan, 

eski harflerle başka şeyleri 
okuyamaz mı?

-Ben okuyamam. Al-
lah’ın Kelâmı bana kolay 
gelir. Öbürleri çetin karga-
cık-burgacıklar…

-Baban da kocan gibi 
zeybek miydi?

-Babam köy imamıydı. 
Hem zeybek diye ayrı bir 
cins yoktu ki… Burada her 
mert delikanlı bir zeybekti 
zamanında…

-Ya şimdi…
-Şimdi herkes bebek…

-Ne oldu, nerede öldü 
baban?

-Seferberlikte (I.Dünya 
Savaşı) Hicaz taraflarına 
gitti, bir daha dönmedi.

-Ne kaldı babandan 
sana?..

-Şu köşede gördüğün 
yeşil ipek kaplı Kur’an kal-
dı. Bir de söz…

-Nasıl söz?..
-“Kur’an’dan ayrıl-

ma!...”
-Sen o zaman 14-15 

yaşlarında bir kızdın…
-Öyleydim…
-Sonra evlendin…
-Beni 19 yaşımda, da-

yımın oğluna verdiler. Ev-
lendim.

-Tam da Yunanlıların İz-
mir’e çıktığı yıl…

-Çok geçmeden Yunanlı 
bu tarafa geldi, bir tabu-
ruyla bizim köye yerleşti.

-Anlat, anlat!
-Ne anlatayım?.. Sen 

sor, ben söyleyeyim!.. Za-
ten her şeyi öğrenmişsin 
dışardan…

-Evet ama senin ağzın-
dan dinlemek istiyorum. 
Halk bir şeyi renkten renge 
sokar, gerçek diye bir şey 
kalmaz ortada…

-Doğru!.. Kimbilir be-
nim için de neler uydur-
muşlardır!

-Sen, tek başına, bir ta-
bur Yunan askerini köyden 
kaçırmışsın!..

-Yok canım, o benim 
kuvvetim değil, Kur’an’ın 
gücü…

-Kur’an’ın gücü mü?
-Ne sandın ya; koynum-

da Kur’an olmasaydı, hiç o 
işi becerebilir miydim ben?

-Kur’an’ın, tüfek gibi, 
top gibi bir gücü olabilir 
mi?

-Yüzbin top, O’nun tek 
harfine denk olamaz!..

-Kuzum nine, söyle na-
sıl oldu?

-Üç aylık kocamı cami 
avlusunda kurşuna dizdiler.

-Sebep?
-Kızlara saldıran bir Yu-

nanlıyı bıçaklayıp öldürdü 
diye…

-Sonra?..
-Kalktım, Yunan ku-

mandanına gittim. Sırtıma 
örtümü çektim, koynuma 
Kur’anımı aldım gittim.

-Eeee?
-Yunan kumandanı, 

meydan yerindeki eski 
jandarma karakolunda 
bir masa başında, çizmeli 
ayaklarını masanın üzerine 
uzatmış, oturuyordu. Ya-
nında da İzmir’in yerlisi bir 
Rum… Tercüman…

-Nasıl cesaret edebildin 
aralarına girmeye?

-Cesaret Kur’an’ın 
emri… Kumandan “ne 
istiyorsun?” diye sordu. 
“Kocamın kanını dava edi-
yorum!” dedim. “Kime 
karşı?” dedi. “Sana karşı!” 
dedim. Kahkahayla güldü. 
Ayaklarını masadan çeke-
rek doğruldu. Alaycı bir 
yılışıklıkla “ne yapmamızı 
emir buyuruyorsunuz?” 
dedi. Ellerimle, koynumda-
ki Kur’an’ı sımsıkı kucakla-
yarak…

-Ne cevap verdin?
-“Hemen taburunuzu 

alıp, buradan çıkmanızı is-
tiyorum!” dedim.

-Hayret!..
-Evet, kumandan hay-

retinden ne diyeceğini 
bilemedi. “Nedir, o koy-
nundaki sımsıkı kavradığın 
şey?” diye bağırdı. Ben de 
bağırdım: “Dünyanın en 
güçlü silahı! Hepinizi tuz-
buz etmeye yeter!..”

-Müthiş!..
-Tam o anda tercüman 

avaz avaz “bomba!” diye 
bastı çığlığı…

-Akıl alabilecek gibi de-
ğil…

-Daha neler var bu dün-
yada aklın alabileceği gibi 
olmayan…

-Devam et!
-Kumandan dehşetle 

irkildi, yan yan yürümeye 
başladı; gözleri bende ve 
koynumdaki gizli silahta, 
arkasıyla çıktı, meydan ye-
rindeki askerlerine doğru 
yürüdü. Tercüman da iki 
büklüm, ardında…

-Nasıl oldu da üzerine 
atlayıp, bomba sandıkları 
şeyi koynundan almadı-
lar?..

-Sıkı mı, ya onu yere 
bırakıp da karakolu havaya 
uçuracak olursam?..

-Sonrası?..
-Sonrası, kumandan as-

kerlerine Rumca bir takım 
emirler verir ve onları top-
larken, birdenbire müez-
zinin gür sesi işitildi. Öğle 
ezanı… Kocamın tabutu da 
musalla taşında… O anda 
bir yaylım ateş… Olanları 
haber alan çeteler, bir te-
peciğin üstünden kuru-sıkı 
ateş ediyor. Yunanlı asker-
ler kaynaştı. Ne yapacakla-
rını bilemediler. Ben, tam 
o an, kollarım sımsıkı koy-
numdaki silahı kavramış, 
kapıdan çıktım, meydan 
yerinde göründüm. Ku-
mandan haykırdı. Rumca 
bir kumanda… Yunanlılar 
köy dışına doğru kaçmaya 
başladılar. Gidiş o gidiş…

-Demek Kur’an silahtan 
üstün geldi İstiklal Sava-
şı’nda…

-O savaşı Kur’an’ın 
gücü kazandı!... 

(Mart 1971)

KUR’AN’IN GÜCÜ
Nuri KAHRAMAN Necip Fazıl KISAKÜREK

H İ K AY E
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CİNLER NASIL VARLIKLARDIR?

Merhaba değerli sır okuyucuları. Bu maka-
lemizde sizlere cinlerden olan iblisi anlatacağız 
iblis ümidini kesen racim taşlanmış şeytan ise ko-
vulmuş demektir. Bu yaratığın aslı cindir 

Allah 

“Biz meleklere Âdem için secde edin dediği-
mizde secde ettiler. İblis etmedi, o; cinlerdendi, 
Allah’ın emrine karşı geldi. 

Yukarıdaki ayeti kerimede de şeytanın Cin tai-
fesinden olduğu açık bir şekilde beyan edilmiştir. 
Şimdi burada insanın aklına iki soru gelmektedir 

1.Allah’ın y secde emri vermesindeki sebep 
neydi? 

2.Meleklerin arasında Cinni olan Azazilin ne 
işi vardı? 

Birinci sorunun cevabı buradaki secdeden 
kasıt,  tamamıyla selamlama tahiyye secdesi-
dir.  Yoksa Allah y kendisinden başkasına ibadet 
etmeyi asla emretmez. İkinci olarak Azazil bu-
lunmuş olduğu mertebe itibariyle meleklerin 
arasındaydı. Çünkü insan ve cin sınıfının içine ko-
nulmuş olduğu nefis vasıtasıyla urucu1  mümkün 
olmuştur. Şöyle ki insan ve cin sınıfının içinde ne-
fis vardır. Konuda uzayacağından dolayı çok kısa 
bir şekilde bundan bahsedelim.

Allah y ayeti kerimesinde 

“Muhakkak ki nefis ziyade kötülüğü emre-
der2”  buyurdu.

1 Manen yükseliş
2 Yusuf 53

 İşte insanın cinin içindeki kötü arkadaşla 
mücadele etmek insan ve cin sınıfını yüksek 
mertebelere ulaştırmaktadır. Şeytan da nefsinle 
mücadele etmiş, ibadet etmiş neticede melaike-i 
kiramın makamına yükselmiştir.

 İnsanla şeytanın mücadelesi kıyamete kadar 
devam edecektir. 

Yüce Allah:

“Şeytan sizin için apaçık düşmandır. Onu düş-
man edininiz. O ve askerleri sizi cehennemde 
azab olmanız için(sapıklığa) çağırır.3  

“Şeytan size fakirliği ve çirkin işleri emreder”  
4

Şeytanın adımlarına tabi olmayınız. O sizin 
için apaçık düşmandır. ”5

İşte bu ayeti kerimelerden sarahaten bilin-
mektedir ki kıyamete kadar âdemoğlunun sap-
tırması azdırması bitmeyecektir. Cin taifesinden 
olan bu şeytan, insanın kan mecralarında damar-
larında dolaşmakta ve onları cehennem ashabı 
olması için elinden geleni yapmaktadır. 

Peki, şeytanın düşmanlık yapmasındaki sebep 
neydi?

İblis Meleklerle beraber Allah’a ibadet etmek-
teydi. Onun asıl adı Azazildi. Allahü Teâla Haz-
retleri Âdem Aleyhisselam’ın yaratmayı diledi. 
Kendisi balçık halinde ruh üflenmemişken İblis 

3 Araf 27
4 Bakara 268
5 Bakara 208

Hamza ALGÜL

İ S L A M
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etrafında dolaşıyor ve onun ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Onun ruhsuz olan o cesedine vurup 
“Sen ne için yaratıldın? Senin cüssen cismin ne kadar güzel Âdem Aleyhisselam’ın mübarek cesedi 
tamamıyla kuruyunca anladı ki bu her şeye Malik olan Allah’ın yarattığı bir halifedir. Ona hitaben 
“Eğer Allah beni senin üzerine musallat ederse seni helak edeceğim”” Eğer Allahü Teâla seni benim 
üzerime musallat ederse Üstün kılarsa Allah’a asi olacağım” İşte düşmanlığın başladığı nokta burası 
henüz Âdem Aleyhisselam’a ruh üflenmeden İblis düşmanlığını baştan ilan etmişti.  İblis bir kendi 
yaratılışını düşündü ateşten yaratıldığını bir de yeryüzünde yaratılacak olan halifenin hammaddesini 
düşündü. Topraktı iblis kibirlendi büyülendi ve kendisini ondan daha üstün gördü ve dediğini yaptı. 
Allah secde emrini vermişti ki o; Ben senin topraktan yarattığın şeye secde eder miyim? Dedi” kendi 
bozuk zannınca bir takım üstünlükler koydu. 

İblis Âdemoğlundan önce yaratılmıştır. 

İblis Âdem olduğundan daha güçlüydü. Çünkü o ateşin dumansız yerinden yaratılmıştır. İblisin bu 
fikirleri bozuk ve yanlış kıyaslardı.

Aslında Toprak kendisinde Vakar hilm yumuşaklık tevazu barındırmaktadır iblisin ateş cevheri ise 
şiddet gurur kibir ve istikrarsızlık bulunmaktadır. 

Ateş Allah’ın düşmanlarına azap edilecek cevher toprak azab maddesi değildi.  

Toprağın ateşe ihtiyacı yoktur. Ateş ise Toprak mahali olmaksızın yanamazdı 

Ateş yanıp biterken toprakta ise böyle bir bitiş yoktu. İşte biz kendi zannınca hem üstün hem de 
galip geleceğini zannetmiş.  “Ben ondan hayırlıyım beni ateşten onu ise topraktan yarattın” dedi. 

Ve yine Allah’a Asi olma cüretini göstererek” Ben senin kokmuş bir balçıktan yarattığın toprağa 
secde etmeyeceğim”6  dedi.

6 Hicr 33
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EYLÜL’Ü BEKLER TURNA, AŞK SARISI 
BİR HAYAL İLE…

Bism-i Huu…

Mevsimlerden sarıya meyyal bir vakitti. Mevsimi 
canan rengidir sarı. Yaz güneşinin olduğu kadar Eylül 
yapraklarının rengidir. Gözlerden bal sarının, yakamoz 
yeşili ile raks ettiği bir tonda ela bir pencere açılır ve 
aşkla bakardı gözlerin rengi bu demde.

Hayali bile ne hoş idi. Sapsarı bir kenetlenişin adıy-
dı bu mevsim. Kutlu bir yolculuğun başlangıcıdır. Her 
yaprak önce yeşil sonra sarı olur. Kurur, düşer dalın-
dan; aynı yerden yine aynı özden, aynı gözden aynı 
yaprak yine yeşerirdi aşk ile her mevsim yeniden. Ken-
di yaprağıdır dalın. Her mevsim başka yaprak değildir, 
aynı yaprak yine kendi küllerinden yeniden doğar 
aşkla zümrü-ü anka misali… Açar yeniden kanatlarını. 
Oğuzların kutsal kuşu Turna, ankasıdır Altay Dağla-
rı’nın. Oğuznamelerin satırlarından çıkar gelir Turna, 
sarının mevsiminde, arz-ı endam ile süzülerek.

Yine süzülerek çıktı geldi Turna, mevsimlerden sa-
rıya meyyal vakitti çünkü. Sapsarı bir güneşin vaktiydi, 
Eylül’e kadar kavrulacak… Eylül’de muhabbetin doru-
ğunda yeniden kor olacaktı güneş sarısı!

Haziran’da kıvılcım, Temmuz’da alev, Ağustos’ta 
har, Eylül’de kor olurdu aşk. Çünkü Eylül, mevsim-i ca-
nan. Hep yine yeniden aşk vakti... Kıvılcım fısıltısıyla 
söyler vakit. Sonra yine başlardı zaman içre bir yol. Yol 
hep aynı kalır, yoldaş değişir bazen, bazen yürüyüşün 
şekli. Ama yol hep hep yol. Ama bu defa her şey aynı. 
Yine yeniden; yol aynı, yoldaş aynı, yürüyüş şekli aynı. 
Neden mi? Bu defa ermek için yolların ardına. Bu defa 
hergün yine yeniden aşk hatrına “ahde vefası” olsun 
için aşkın; aynı sinede aynı kor ile yine yeniden tebes-
süm eder sapsarı bir gonca. Gül olmak için aynı daldan 
yine yeniden. Gözlerde bal sarısı bir renk ışıltısıyla, 
seyreder vakti, aşk… Tıpkı anı yeniden yaşamak gibi! 
Filmi almak gibi geriye. Aynı filmi çeker bir başka yö-
netmen bazen, aynı konu ile. Bazen oyuncular değişir 
hani. Bazen vakit değişir. Ama bu b/aşka! Yönetmen 
aynı, yol aynı, yoldaş aynı, film aynı. Tek fark; bu defa 
perde aralanıp yolun sonunda vuslata vararak! Gö-
nülde bir har ile sapsarı bir muhabbetin doruğunda, 
sabra ererek! Tahammül değil,  muhabbet makamın-
da sabra bile aşık kalarak! Bir kutlu söze sadık kalarak! 
Turna kanadında bu defa Kaf Dağı’nın ardına vararak! 
Gülün adı aşk, bülbülün adı güzellik olarak! Ha gülün 

bülbülü olmuş, ha aşkın güzelliği… Aşk ile meşk ederek 

Ve yine hep yol yine yeniden! Niye yürünür yol?

Bazen yürümek için yürünür acemice. Belki ilk kez 
acemi heyecanı ile. Yolda topladıkların heybede. Son-
ra dönüp en başa, sırtında dolu heybe ile belki tecrü-
be ile yürütmek için... Geçtim bu yollar tanıdık demek 
için. Sonra belki bomboş bir heybe ve heyecanla ya-
nında ilk kez yürüyenlerin gözündeki ışıltı ile... Hayret 
gayret hizmet ve himmet ile... Yürürken doluverirdi 
heybe bildik. Dolu heybe ile başa dönüp yürümek gü-
zel elbet. Yolda yürürken dolardı en çok heybe. Heybe 
dolu iken yoldaşı çok olurdu yolcunun. Heybe dolu, ik-
ram bol, muhabbet derya deniz. Peki heybe boşalınca 
kaç yoldaş gördün bırakmayan? Kaç kişi gördün “ahde 
vefa” gösteren? Ahdine sadık olan…  Dolu heybeden 
herkes verir azizim. “Boş heybe dolar dolmaz ilk sana 
vereceğim muhabbet pınarından dost” diyen kaç yol-
das gördün? Haydi; heybedir dolar, heybedir boşalır. 
Allah için haydi yürümeye devam, heybeyi dolduran 
O’dur diyen kaç kişi gördün? Çıktın yola dost ile yolda 
heybe boşaldı da “haydi yürüyelim, yine dolar” diyen 
bildin mi hiç? Heybedeki için geldim yanına ama hey-
be boşaldı ben başka bir dolu heybe buldum, hadi 
eyvallah demek te yoldaşlığa dahil mi? Böyle diyenin 
dolar mı heybesi? Ya da kalır mı dolu? Ahde vefa gös-
termeyene hiç gösterirler mi vefa? Yankılanır göklerde 
sesler. “Heybedeki için mi, benimle yürümek için mi 
gelirsin dost?” “Hem Heybedeki için hem seninle yü-
rümek için”.  “Heybe boşaldı hadi ben gidiyorum dolu 
heybe buldum, lakin sensiz gitmem yolda azık gerek” 
diye yoldaşını götüren gördüm de, “ torban boş ne ge-
leceğim seninle ?” diyen görmek istemem.

Sonra dirildi kelamlar yeniden! Merhamet, şefkat 
ve  muhabbet dolu bir gönülden. Ahde vefa dile geldi 
söyledi derinden… Seslendi arkadaşına yolcu Turna. 
Bir hikayenin içinden en iç yanına doğru. 

Ey arkadaşım, sen benim dostumsun. Gözümü 
kapar yaslanırım dağ gibi. Sarsılma hic. Dimdik dur! 
Düşersen bir gün takılır da ayağın, tutar kaldırım gü-
cümün yettiğince. Ben de düşersem seni kaldıracağım 
diye eğer, “dostu kaldırırken düştüm diye” dost olur 
Allah cc kaldırır ikimizi de. Korkmam düştüğünde kal-

D E N E M E
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dırmaktan seni! Çünkü düşenin dostu Allah’tır. Düşen 
birini kaldırırken Allah’ in cc dost olduğunu kaldırırsın 
aslında. Dost olmaz kimseler bu garip gibi. Bilmek is-
temem senden daha dost. Sen benim gönüldaşımsın. 
Gönüldaş aynıdır ve aynadır birbirine aynı gönülden. 
Ayan beyan olmak gerek birbirine. Gizlemez birbi-
rinden sırrını. Gönül sırrıdır gönül gönüle ve sırdaştır 
birbirine. O sebeple senden gizlim olmamalı ve gizlin 
olmamalı benden. Öyleyse kulak kesil gönlünle, aç 
gönlünü de gel ey dinle. Koyma gönüllerin arasına en-
gel. De gönlündekini ki sızısı geçsin gönlün. Diyeyim 
ki senin gönlündeki sızı dinsin. Gönlüme bak ve ayan 
beyan seyret özünü. Gönüldaşlar birbirinin gönlünde 
olanı geceni görür işitir; bilirsin. Ayan beyan işit, gel 
anlatayım sözünü. Yabancılaşma! Ki sen en tanıdık 
yanımsın. Kapatma perdeni. Kapatma pencereni. Bir 
can idik ezelde de. Ayni ruhtan iki parçayız seninle. 
Gel ikilik koyma. İkilik Çıkarma! Gel ey dinle ve anlat. 
Sırrınn değil mi ki sırrım. Sırrım da senindir. Gönül gö-
nüle putları devirmek için gönlümü bir eylediğim. Ey! 
Senden gizlim olmadı hiç. İçimde sana ikilik olsun is-
temedim hiç. Ağır gelir giz... Gözlerime bak ve berrak 
bir ırmak gibi gönlünü seyredinceye kadar dinle gizle-
rimi/gizlerini ki olmasın ikilik. Acıtma e mi. Çünkü hep 
üzülünce söyledim, kırılınca söyledim, nefsim hased 
edince, şüphe tohumu düşünce bile içime; kendime 
dahi itiraf edemediğimi sana söyledim ben. Şüphemi 
dahi sen kaldır diye nefsimi bile sana şikayet ettim ben. 
Yalan diyemediğimsin; deme sakın ola yalan! Sen arka-
daşımsın. Arkamı dayayıp, cenk meydanında sırt sırta 
savaştığım. Gözlerinde cesaret bulduğumsun. Kıymet-
limsin sen. Çünkü kıymetli neyim varsa senin olsun, 
sende bir kere daha kıymet bulsun istedim. Emanet et-
tim emanetimi dahi kırpmadan gözümü. Sen hiç keşke 
olmadın dilimde. Yine sen olur yine seninle olurdum. 
Sevemediğin kadar daha severdim seni. Dost diyeme-
diğin kadar dost, arkadaş diyemediğin kadar arkadaş 
olurdum. Hiç keşke olmak istemedim dilinde. Keşke 
demeden yürüdün mü sen hiç? 

Sen sevdiğimsin. Allah cc sevdi diye bir kere daha 
sevdiğim, seni sevdim diye Rabbim’in (cc) bir kere 
daha sevdiğiyim. Allah cc için sevdiğimsin. Sen aşılmaz 
yolları yürüdüğüm yoldaşımsın. Yoldaşlığından sebep, 
aşılmazları aştığımsın. Rabbim’e cc olan yoldaşlığıma, 
Rabbim’e cc giden yollarıma yoldaşsın. Yollar mı aşılır 
bir tek, yollar dahi yolunu seninle aşsın. Sen özledi-
ğimsin. Öz/ünde hissetmektir öz/lemek! Özünden bir 
şeyler bulmak! Gözünde hayali tütmektir duman du-
man, hasret ateşinin ardından. Sen Oğuz dedemin ve 
Selçuk atamin da evladısın. Onlardan emanet obamda 
tamgamsın. Göğsümde bayrak gibi dalgalanmaktasın, 
peygamber sancağıyla. Ne çok söyledim, neler anlat-
tım sana oysa. Ne çok vakitler dolu dizgin destanlar 

sığdırdım anlara, senin hayalinle konuşurken bile. Sen 
hiç dinlemedin beni. Anlattığım hiç bir şeyi dinleme-
din. Dinlediğinde ise anlatmak İstediklerimi anlatama-
dım hiç. Çünkü ne zaman anlatmak istesem, canımın 
içinden; hiç gel diyemedim sana. “ Gel dinle ” diyeme-
dim. “ Gel bak akıyor serçeşme ” diyemedim! Derdirt-
medin! Ne zaman “ gel, dinlemelisin; diyeceklerim var 
” desem söz pınarı akarken gelmedin hiç. Hiç kelimeler 
dilimde iken anlatamadım sana. Diyemedim diyecek-
lerimi içimden geldiği gibi. “Geldim anlat” dedin hep, 
o sebeple hiç anlatamadım ben sana anlatmak istedik-
lerimi. Kimi vakit Leyla, kimi vakit Mecnun, Kimi vakit 
Hızır, Kimi vakit Musa, kimi vakit İbrahim kimi vakit 
İsmail, kimi vakit Yunus kimi vakit Somuncu Baba ol-
dun. İki dost, iki arkadaş,  iki yoldaş, iki gönüldaş, iki 
dertdaş... İki... Şimdi hangisini ayrıştırabilirsin, hepsi 
“ bir ” iken. Şimdi hangisinin yerine bir başkasını koy-
san canım acır. Gönlüm acır. Uzun uzun diyebilseydim 
keşke içimden geldiği gibi diyeceklerimi. Korkmadan, 
ürkmeden, berrak bir ırmak gibi gönlümü açarak ve 
gözlerinin ışıltısında gönlümü görerek, hep heyecanla 
anlattığım vakitler gibi. Gönlüne dayayıp başımı, belki 
ruhuna dokunarak anlatabilseydim keşke. Dinlemezsin 
ki. Dinlediğinde ise hep hazırlıksız olur, unuturum yarı-
sını. Keşke konuşmak istediğimde konuşabilseydim se-
ninle. Hiç yazmazdım belki o zaman. Ama insan konuş-
tuğunu da yazmak istiyor bazen. Konuşmak, yaşamak 
oluyor bir anı tek tek sözlerle dokunarak. Yaşadığını 
yazmak ta hoş, yazdığını yaşamak kadar. Yazıyorsam, 
yaşamak kaldı bu hikayeden geriye.  

Bu defa başka dedi Turna. Bu defa hiçbir şey değiş-
meden, bu defa ne yol, ne yoldaş, ne yolcu değişme-
den;  ahde vefası olsun diye Ebu’l Vefa Hazretleri’nin 
Vefa semtine. Hz. Hatice’nin Efendimiz sav’e olduğu 
kadar, Efendimiz sav’in vefası hatrına olsun Hz. Hati-
ce’ye diye. O vefa örneği yeniden yaşansın ve yine ka-
inat şahit olsun diye. İstanbul’un Sultan Fatih’e, Sultan 
Fatih’in Akşemseddin Hazretleri’ne vefası olsun diye. 
Bir talebenin ilk öğrendiği kelimeye, bir öğretmenin 
ilk öğrencisine vefası olsun diye.  Somunların, Somun-
cu Baba Hazretleri’ne, dosdoğru odunların ve Yunus 
Dergahı’nın Yunus Emre’ye, Yunus’un Emrem Sultan 
Hazretleri’ne vefası olsun diye, ahde vefanın dahi ken-
dine vefası olsun diye, AŞK yine yeniden kor ile baş-
lar yürümeye muhabbetle. Sapsarı bir huzur, sapsarı 
bir teslimiyet, gözden gönüle mühür olmuş bal sarısı 
bir bakışın parıltısıyla, bir küçük Turnanın sol yanında 
kanat çırpışı gibi heyecanla; vazgeçmeden, yılmadan, 
caymadan bu defa Kaf Dağı’na kutlu bir varış ile… Ve 
aşk yine yeniden Turna gönlünde, mevsimi canan vak-
ti, Eylül’de! 

Bâki Aşk ile… Edeb Ya Hûu…
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Irak’ın Kuzeyindeki Referandum Süreci Ve Bölgeye Etkisi

A N A L İ Z

     Ortadoğu’daki güçler dengesi iyice 
değişmeye devam ederken, bu değişim ve 
gelişim sürecinde Türkiye hala anahtar ko-
numunda olmaya devam ediyor. Suriye’deki 
olaylar bu değişim ve yeni düzen projesinin 
en önemli ayağı idi! Irak’taki süreç ise az çok 
tahmin edilen ve bu zamana kadar ince ince 
çizilen Büyük Ortadoğu Projesinin en önemli 
adımı olan sözde Kürdistan’ın geleceğini sağ-
lamak içindi… Nitekim projenin aslı ise Bü-
yük İsrail Projesidir. Bu proje bütün bölgeyi 
ilgilendiren ve yıllardır planlanan bir olaydır. 
Derin Dünya Yöneticilerinin en önemli amacı 
da budur!

      Bu proje kapsamında en önemli anah-
tar ise şüphesiz Türkiye’dir. 15 Temmuz’da 
bu planlar dahilinde yapılmaya çalışıldı ama 
neyse ki başarılı olamadı. Eğer olsaydı bu 
anahtar ile bu projenin kilidini açacaklardı. 
Şimdi ise Irak’ın Kuzeyinde Barzani tarafın-
dan yapılması planlanan referandum süreci 
ile bu kilidi zorlamaya çalışacaklar. Sözde Ku-
zey Irak’ın bağımsızlık referandumu 25 Eylül 
tarihinde yapılacak. Barzani’nin de bu konu-
da açıklamaları önemlidir. Çünkü Barzani ne 
olursa olsun bu kararından vazgeçmeyecek-
lerini söyledi. Bölge ülkeleri de özellikle İran 
bu yapılması planlanan referanduma şiddet-
le karşı çıktı. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’da bu konuya karşı çıktı 
ve bölgenin istikrarına ve bütünlüğüne zarar 
vereceğini söyledi. Uluslararası alanda da en 
çok karşı çıkan ülke ise Almanya olmuştur. 
Almanya hükümet sözcüsü Erbil’in kararını 

“ateşle oynamak” olarak yorumladı. Tabii ki 
Almanya kendi çıkarları bünyesinde böyle bir 
hamle yapılmasını istemiyor. Ancak özellikle 
baktığımız zaman İsrail bu referandumu des-
tekliyor. İsrail olası bir Kürdistan’dan yana… 
Çünkü Büyük İsrail Projesi için bu referan-
dum hayati bir öneme sahiptir. İsrail, her za-
man Kürt devletinin oluşumunu ve isteklerini 
destekledi. İsrail’in Peşmerge güçlerinin ve 
iç güvenlik kuvvetlerinin oluşturulmasında 
yardım ettiği zaten bilinen bir gerçek. Bölge 
uzun zamandır buna hazırlanıyor. ABD’nin ise 
özellikle Suriye’nin kuzeyindeki PYD ve YPG 
terör örgütüne ağır silah vermesi ve onlara 
destek olması Irak’ın Kuzeyindeki referan-
dum ile direk bağlantılıdır. Irak’ın kuzeyinde-
ki referandum bölgedeki diğer Kürt unsurla-
rında bundan etkilenmesi demektir. Irak’ın 
kuzeyinden sonra, Suriye’nin kuzeyindeki 
ayrılıkçı Kürtler de bu oluşuma katılmak için 
benzer uygulamaya başvurabilir. Aynı şekilde 
Türkiye’nin Güneydoğusu da bu şekilde Küre-
sel güçler tarafından kaşınabilir ve olasın bir 
ayaklanma çıkartılabilir. Bu konuda özellikle 
uyanık olmalıyız.

     İşin bir de diğer bir boyutu, Barzani bu 
referandumdan sonra İsrail’e daha çok yeşil 
ışık yakacaktır. İsrail’in bir nevi bir parçası 
olacaktır. Bunu Barzani istediği zaman arka-
sına İsrail’in gücünü ve Siyonist lobinin gücü-
nü alınca kim buna karşı çıkabilecek? Zaten 
Barzani ailesinin İsrail’in on ikinci kayıp kav-
mi olduğu ile alakalı önemli bilgiler var. Bizde 
‘’Derin Dünya Devleti ve Ortadoğu’’ adlı kita-
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bımızda bu hususu da ele alıp ayrıntılı bir şe-
kilde incelemiştik. Onun için merak edenler 
buradan da bu hususu inceleyebilir.

     Evet sevgili dostlar bölge son derece 
tarihi bir referandumun eşiğinde. Bu refe-
randum domino taşı etkisi yapabilecek bir 
referandum. Bu referandum asla yapılmama-
lıdır. Buna şimdiden sert önlemler ve tedbir-
ler alınmalıdır. Küresel kaoscular şimdiden 
Barzani’nin elini güçlendirmek için Musul’u 
geçenlerde IŞİD unsurlarından temizledi. As-
lında IŞİD altın tepside burayı onlara sundu. 
Zaten bölgedeki Türkmenler büyük bir nüfus 
temizliğine uğradı. Türkmenlerin tapu kayıt-
ları yakıldı, bölgeden tek tek sürüldüler ve 
birçoğu öldürüldü ve de öldürülmeye devam 
ediyor.

     Bölgedeki Türkmenler Türkiye’nin ora-
daki derin kökleridir. Biz bu köklerin koparıl-
masına izin verirsek eğer, yarın oralarda ne 
sözümüz olur ne de bir yapılanmamız olur. 
Türkiye ne olursa olsun Misak-ı Milli hedefle-
rinden asla taviz vermemelidir. Musul ve Ker-

kük kadim Türk yurtlarıdır. Burada yapılması 
planlanan İsrail’in en çok arzuladığı husus 
olan referanduma asla ama asla izin veril-
memelidir. Umuyorum ki Türkiye bu konuda 
sağlam bir karşıt hamle geliştirir ve iyi bir psi-
kolojik savaş ile buna izin vermez. Rusya’yı da 
bu konuda iyice yanımıza almamız önemlidir. 
Orada bir sözde Kürdistan kurulması Rus-
ya’nın da çıkarlarına aykırıdır.

     Bu referandum ile ilgili yazılacak çok şey 
var. Umuyorum ki dengeler 25 Eylül’e kadar 
değişir ve referandum yapılmasına izin veril-
mez. Türkiye artık bölgede dengeler kuran ve 
dengeler değiştiren bir pozisyonda. Son ya-
pılan G20 toplantısındaki toplu fotoğraf an-
layanlar için çok şey ifade ediyor. Çin, Rusya 
ve Türkiye’nin yan yana poz vermesi tesadüf 
değildir…

Ve son söz:

‘’Dengeler yeniden kuruluyor. Dünya’da 
da dünyanın merkezinde de Türkiye’de de…’’
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Bilal EREN

MEHDİ 

İ S L A M

Âhir zamanın belli başlı şahsiyetlerinden biri de 
Mehdî’dir. Mehdî, kendisinden önce, insanlar ara-
sında her türlü kötülüğü yaygınlaştıran Deccal ve 
ekibinin meydana getirdiği kötü ortamı düzeltmeye 
çalışacak şahıstır. Deccal, şer güçlerin temsilcisi oldu-
ğu gibi Mehdî de hayır cemaatinin temsilcisidir. Hz. 
Âdem’den (as) bu güne kadar devam eden ve kıyame-
te kadar da devam edecek olan bu hayır - şer kavga-
sında hayır tarafında yer almak isteyenlerin O’nu tanı-
ması çok önemlidir. Biz de bu bölümde Hz. Mehdî’yi 
tanımaya çalışacağız.

Mehdî kimdir?

Soyu 

Mehdî Hz. Fâtıma’nın evlatlarından ve Hz. Ha-
san’ın soyundandır. Bu konuda en sağlam rivayet 
Ebû Dâvud’da geçen hadistir. 1 Bu konuda çok sayıda 
sahih hadis mevcuttur. Hatta bazı hadis hâfızları2  bu 
hususun tevâtür derecesine vardığını söylemişler-
dir.3  Mehdî’nin Hz. Abbas’ın soyundan geleceğini 
söyleyenler olmuşsa da bu rivayet zayıf görülmüştür. 
İbn Hacer el-Heytemi, hadislere dayanarak onun Hz. 
Hasan’ın soyundan olacağını, isminin Muhammed, 
babasının isminin Abdullah olacağını, alnı açık, burnu 
ince, dişleri seyrek olup yedi sene hükümdarlık yapa-
cağını anlatır. 4

Sonuç olarak Mehdî Ehl-i Beyt’ten olacaktır. Fakat, 
Hz. Peygamber’in sünnetine uyan ve yolunda gidenler 
de Ehl-i Beyt’e dâhil edilebilir. Zira bilindiği gibi, Hz. 
Peygamber (sav) birçok hadiste “leyse minâ” (bizden 
değildir), derken, nesebini değil, sünnetini kastetmek-
tedir. 5

a- Mehdî ve Mesih Kavramları 

1- Mehdî 

1 Ebu Davud, Mehdî, 1.
2 Hadis hâfızı: En az yüz bin hadisi metin ve senetle-
riyle ve sentteki şahısların güvenirlik durumlarıyla (cerh ve ta’dil) 
birlikte bilen kişidir.
3 Heytemi, el-Kavlu’l-Muhtasar, s. 22.
4 Heytemi, el-Kavlu’l-Muhtasar, s. 27-8.
5 Bkz.: Z. Sarıtoprak, Ehl-i Sünnet İnancına Göre 
Mehdî.

Mehdî kelimesinin sözlük anlamı:

“Mehdî” kelimesi, Arapça ‘Hedy’ kökünden gelir. 
Sözlük anlamı;  “doğru yolu bulmak, yol göstermek” 
demektir. ‘kendisine rehberlik edilen’ manasına da 
gelir. 6

‘Mehdî’ kelimesi, bu çalışmanın konusu olan ve 
İslam kültüründe ‘kıyametten önce gelmesi beklenen 
bir kurtarıcı’ anlamını kazanmadan önce de çeşitli kişi-
ler için kullanılmıştır. Meselâ; İslâm’ın ilk dört halifesi 
Hz. Ebu Bekir (ra), Hz. Ömer (ra), Hz. Osman (ra) ve Hz. 
Ali (ra) hakkında ‘Doğruyu izleyen ve kendilerine yol 
gösterilen halifeler’ anlamında Hz. Peygamber (sav) 
tarafından kullanılmıştır. Hz. Peygamber (sav) şöyle 
buyurmuştur: “Sizi benim sünnetime sarılmaya, RÂşit 
ve Mehdî Halifelerin yolunda gitmeye teşvik ederim.”7  

Bu hadisteki “Mehdî Halîfeler”den maksadın ilk 
dört halife olduğunda şüphe yoktur.8  Hatta ‘Mehdî’ 
kelimesi; ‘müşriklere doğru yolu gösterdiği, mü’minle-
ri Allah’a kulluk etmeğe yö¬nelttiği için’, Hz. Peygam-
ber (sav) hakkında da kullanılmıştır. Nitekim, Peygam-
berimizin şâiri Hassan bin Sâbit bir mersiyesinde ve 
yine meşhur şâir Ferazdak da bir Şiîrinde Hz. Peygam-
ber (sav) hakkında ‘Mehdî’ kelimesini kullanmışlardır. 
Yine bu kelime bir ‘şeref ünvânı’ olarak Emevî devri 
şairlerinden Ferazdak ve Cerir, tarafından Emevî ha-
lifeleri için de kullanmıştır. Bu kullanımın en meşhur 
örneği de Emevî devrinin meşhur halifesi ve ‘İkinci 
Ömer’ diye bilinen Ömer bin Abdülâziz’dir ki, bu ke-
lime Onun hakkında herkes tarafından kullanılmıştır. 

Terim olarak Mehdî kelimesi

Mehdî kelimesinin terim anlamını kısaca şöyle ifa-
de edebiliriz: “Âhir zamanda, yani, dünyada her türlü 
kötülüğün yaygınlaştığı bir devrede gelip Allah’ın iz-
niyle o kötülükleri ortadan kaldırıp onların yerine her 
türlü iyilikleri getirecek olan bir şahıs veya o şahsın 
temsil ettiği Müslümanlar topluluğu.” 

6 İbn Manzur, Lisanü’1-Arap. C, XV s, 354.
7 Tirmizî, İlim, B. 16, H. 2676; İbn Mâce, Mukaddime, 
B. 6, H. 42
8 İbn Manzur, a. yer; İbnü’l-Esir, en-Nihaye, C, Y s, 
254; İbn Kesir, en-Nihaye, C. 1, s. 24.
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Bu çalışma içinde Mehdî kelimesinin bu anlamı 
üzerinde uzunca durulacağından şimdilik bu kısa ta-
rifle yetiniyoruz.9 

Kurtarıcı beklentisi fıtridir

Bir ‘kurtarıcı’yı bekleme inancı, yalnız Yahudi ve 
Hıristiyanlarda değil, hemen bütün dinlerde ve kül-
türlerde mevcut olup, insanlığın müşterek bir inancı, 
ümidi ve kurtuluş idealidir. Meselâ:  

-Habeşistan Hıristiyanları, kralları olan Theodor’un 
Ahir zaman mehdsi gibi döneceğine inanıyorlardı. 

-Moğollar Cengiz Han’ın dokuz asır sonra dünyaya 
tekrar gelip milletini Çin’in boyunduruğundan kurtar-
mayı va’dettiğini ileri sürerlerdi. 

-Eski Çin ve Eski İran kültürlerinde de “kurtarıcı” 
inancı vardır. 10

Yine Hıristiyanların beklediği Kurtarıcı Dosıtheos, 
onların bir nevi Mehdîleridir. 11

İslam kaynaklarında da “kurtarıcı” mefhumu vardır 
ve farklı isimlerle dikkatimizi çeker. En büyük özelliği, 
toplumu zulümden kurtarıp, adaleti tesis etmek olan 
bu şahsiyet, “Hz. İsa”, “İmam”, “Müceddid” “Hadis”, 
“Halife”, “Mehdî”, “Süfyanî”, “Kahtânî” gibi, ‘rolleri 
aynı, şahsiyetleri farklı’ olan isimlerle karşımıza çık-
maktadır.12  Bütün bu mefhumların ortak yanı, ‘Ahir 
zamanda bir ıslahat hareketinin rehberliğini yapacak, 
manevî güce sahip bir şahsiyetin ortaya çıkacağıdır’. 13

Mehdî inancı, insanlığın ortak konularından biridir

Tarihte bütün dinler, toplumlar, kültür havzaları, 
-ayrıntılarda farklılıklar olsa da- bazı konuların aslında 
ortak inanç ve düşünceye sahip olmuşlardır. Zaman 
ve mekân bakımından aralarında kültür alışverişi ol-
ması maddeten mümkün olmayan toplumların bazı 
konularda ortak inanç ve düşünceye sahip olması bizi, 
hepsinin ortak bir kaynaktan gelen mesajla beslendi-
ği fikrine götürüyor. Bu mesaj şüphesiz İlâhî kaynaklı 
bir mesajdır. Kur’an-ı Kerim’de misak ayetleri olarak 
bilinen âyetlerde Yüce Allah’ın (cc) bütün peygam-
berlerden bazı konularda söz aldığı bildirilmektedir. 
Bunlardan biri, her peygamberin kendinden sonra ge-
lecek olan peygamberi toplumlarına haber vermesi ve 
zamanına yetiştikleri takdirde ona uymalarıdır. Bir di-

9 Bkz.: Kuzu, 35-36.
10 Goldzıher, el-Akıdem ve’s-Seria, (trc. Muhammed 
Yusuf Musa v.dıg), s. 215, Kahire, 1366/1946.
11 S. Uludağ, İslam’da İnanç Konuları ve İtikadi Mez-
hepler, s. 434, İstanbul, 1992.
12 Yukarıdaki tabirler bkz.: Buhari, Enbiya, 49; Ebu 
Davud, Melahim, 1; Müslim, Fiten, 67-9;  Ebu Davud, Mehdî, 7, 
nr. 4285-86;  el-Rakım, el-Müstedrek, IV/520.
13 Bkz.: Sarıtoprak; Ehl-i Sünnet İnancına Göre Mehdî-
lik Meselesi.

ğeri de son peygamberi haber vermeleridir. Bir hadis-i 
şerifte Hz. Peygamber’in (sav) bütün peygamberlerin, 
ümmetlerine ahir zaman fitnelerinden ve bilhassa 
Deccal fitnesinden bahsettiğini öğreniyoruz. Deccal 
ve Mehdî kavramları bir hakikatin iki yüzü gibidir. Biri, 
diğeri olmaksızın düşünülemez. Çünkü birinin yıktığını 
diğeri yapacaktır. Bu durum, insanın fıtratının gereği 
olarak da düşünülebilir. Yani bütün insanlar yaratılış 
bakımından aynı temel özelliklere sahip olarak yara-
tılmıştır. Bu da bir İlâhî kanundur. Buna Kur’an dilinde 
‘Sünnetullah’ denir. Ve ‘Sünnetullah’ın değişmeyece-
ği de bildirilir. ‘Sünnetüllah’dan ilk anlaşılan, kâinatın 
çarklarını döndüren maddî kanunlar olsa da buna, in-
sanları fert ve toplum olarak yöneten sosyal ve psiko-
lojik kanunlar da dâhildir.

Kaynağından ilk çıktığında tertemiz olan suyun, 
kaynaktan uzaklaştıkça o temizliğini koruyamaması ve 
içine yabancı maddelerin karışması gibi, İlâhî mesaj da 
peygamberlerin dilinden çıktığı sırada tertemiz oldu-
ğu halde onların vefatından sonra insanların elinde ve 
dilinde aslî şeklini değiştirmektedir. Asli şekli değişse 
de o mesajda değişmeyen temel unsurlar da bulun-
maktadır. İşte bütün toplumlarda görülen ortak fikir 
ve inançlar buradan kaynaklanmaktadır.

Meselâ, bütün toplumlarda bir yaratıcı inancı, pey-
gamber, melek, Mehdî, deccal, kıyamet, tekrar diriliş, 
âhiret, Cennet, Cehennem, hesap, ceza gibi kavram-
lar bulunmaktadır. Bu kavramları nasıl açıkladıklarına 
baktığımızda birçok farklar ortaya çıkmaktadır. Ama 
temelde hepsinde ortak noktalar vardır. İşte bu ortak 
noktalar peygamberlerin verdiği haberlerdir. Zaman 
içinde çeşitli sebeplerle bu inançların çarpıtılmış ve 
âdetâ tanınmaz hale gelmiş olması bu inançların asıl-
sız veya uydurma olduğu manasına gelmez. Nitekim 
bu ve benzer inançların hepsinin en doğru şekli Son 
Peygamber olan bizim Peygamberimiz (sav) tarafın-
dan açık ve geniş bir şekilde bildirilmiştir. 

Bir konu kötüye kullanılıyor veya yanlış anlaşılıyor 
diye onun aslını inkâr etmenin ilimle, akılla, mantıkla, 
gerçekle, dinle alakası olamaz. Bu olsa olsa, o konuya 
peşin hükümle yaklaşmak veya işin kolayına kaçmakla 
açıklanabilir. Yukarıda saydığımız inanç konuları hak-
kında (Yaratıcı, peygamber, kıyamet, Cennet, Cehen-
nem vs.) çok sayıda birbirinden farklı bazen de zıt fikir 
ve inançlar vardır diye onların aslını inkâr etmenin 
kabul edilebilir bir tarafı olabilir mi?

Konumuz olan âhir zaman olayları, Mehdî ve Dec-
cal gibi konular da böyledir. Bütün toplumlarda bu ko-
nuda farklı fikir ve inançlar vardır. Ama temelde ortak 
birçok nokta da vardır.
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Aynaya bak gözlerim... Ötede hayallerin, beride kimliğin ve kimsesizliğin... Sonra bilinen ka-
dar bilinmezliğin... Bir de alevler içinden yükselen sessizliğin...  Aynaya bak gözlerim... Âlemi 
seyret aynada! Bil ki seni! Bil hani bilmeye gücünün yetmeyeceğini! Yine de bilmeye başla bil-
mediklerini! Aynaya bak gözlerim... Hıncını yakıver cehenneminde merhametinin! Sonra anılar 
hicranlanadururken vehminde yıkılmışlığının! İpini kesiver Köhne kinlerinin!... Sessiz kal heyhat! 
amma susma! Susmak yakışmaz bir Aşığa! Yahut anlat her ne varsa Sus’ta!

Aynaya Bak gözlerim... Giden gittiğinden, kalan kaldığından yakınır durur, anla döngüsünü 
yaşamın, insan hayaller ülkesine adamıştır ufkunu! ve satmıştır kendini kandıran yokluklara hu-
zurunu... Aynaya bak gözlerim... Yok’u gör ve var’ı gör olduğu kadar. Olmayana verdiğin kıymeti 
esirgeme var’dan, gör neyin görmeye değer olduğunu, tecrübe ettiğin ayrımlardan... Düşme 
yine düştüğün tehlikeye, hata bir’dir lakin ikiletip yanlışa düşme...

Aynaya bak gözlerim... Affet suçluların suçunu ve unutma pişmanlığın mahsun duruşunu, 
sonra anla ruhların masumluğunu... Karanlığın girdabına kapılma bil ki karanlığı gördüğün kadar 
yakınsın aydınlığa... Aynaların ötesine geçsin gözlerin! Varlığın imlasında üç nokta oluver de! 
sürdür varlığı ve tüket yokluğunu... Aynaya bak gözlerim... Öyle sakla ki kendini kendine, duyul-
sun sustukların, sonra öyle sus ki içten içe, ibret olsun anlattıkların!... İnsan’dan ibaret ol ki İbret 
ol! Bak, evrenin genişliğine hem de senin küçücük beden kafesinde... Kendinde gör Her neyi 
arıyorsan sonra bul sende neyi bulamıyorsan... Aynaya bak gözlerim...   

AYNAYA BAK GÖZLERİM...

Yakup PASLI
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Yaşadığımız yüzyılda dünya düzenine baktığımız-
da gözü doymaz bir iştah ile sadece bir meta’dan 
ibaret olan “Para” uğruna, güç, iktidar uğruna yapı-
lan savaşlar ve o savaşlarda mağdur edilen çocuk-
lar, kadınlar ve erkekleri maalesef elimizden bir şey 
gelmeden sadece izlemek ile yetiniyoruz. 

Yeni hazırlamakta olduğum kitabım için araştır-
ma yaparken NATO’nun 2012 yılında hazırladığı bir 
rapor gözüme çarpmıştı. Bu raporda ki bir analiz 
sonrasında “Acaba?” sorusu üzerine Dünya Sağlık 
Örgütü raporlarının 2012 nüshasını da karıştırmak 
istemiştim. 

Gördüğümüz manzara gerçekten çok üzücüydü. 
Dünya Askeri Birliği NATO raporuna göre, 2012 yı-
lında Savaş ve Silah yatırımı için dünya ülkeleri 737 
Milyar dolar para harcamış, yine Dünya Sağlık Ör-
gütü WHO’nun 2012 raporuna göre ise dünya da 
ki aç ve yetim çocuklar için sadece 30 milyon dolar 
yetebiliyormuş... 

2012 yılında söylemiş olduğum daha sonra da 
çok tutulan bir sözüm var idi “Dünya’da ki açlığın ve 
sefaletin sebebi, yoksulların karnını doyuramadığı-
mız için değil, zenginlerin gözünü doyuramadığımız 
içindir.” demiştim. 

Mevlana’da şöyle diyordu “Ne fark eder ki, kör 
insan için elmas da bir, camda” Bunu neden söy-
ledim biliyor musunuz ? Günümüz de maalesef 
kendisinden başkasını düşünmeyen bireyler haline 
geldik. Örneğin bir tarafta daha 11 yaşında haya-
tının ilk adımlarını atmaya hazırlanan küçücük bir 
kız çocuğu Skolyoz hastalığı sebebiyle (omurulikte 
eğrilik) hayata tutunmaya çalışıyor ve birçoklarının 
bir gecede harcadığı parayı ameliyat parası olarak 
bulamıyor ve belki de adım adım ölüme yaklaşıyor. 

Ancak diğer tarafta Mevlana’nın sözünde olduğu 
gibi gözleri kör olanların pek çoğu böyle acılar için-
de kıvranan yavrucakları görmezden gelmeye de-
vam ediyor. Ancak tabi ki burada bir ayrım yapmak 
lazım ki nice malvarlığı yerinde olan ağabeylerimiz 
de bu gibi yavrulara kucaklarını sonuna kadar aça-
rak merhametleriyle onları sarıp sarmalıyor... Allah 
onlardan razı olsun... 

İşte bunun adı farkındalık... Bu kavram yaşamın 
pek çok alanında hayati önem taşıyor, öncelikle 
insanın kendi özünün farkında olması gerekiyor ki 
kendi değerini, sahip olduklarını ve o sahip oldukla-
rını her an kaybetme olasılığının bulunduğunu bile-
rek şükrünü eda edebilsin. 

Yaşamda varoluş sebebimiz ve varoluş farkında-
lığımız yemek, içmek veya cinsellik ile üremekten 
ibaret olmamalıdır ki bunu diğer canlı varlıkların 
pek çoğu aynen bu şekilde icra etmelidir. Bizi canlı 
varlıklardan ayıran başkaca şeyler olmalıdır. 

Bu başkaca şeyler ise sadece insan olan bir anne 
babadan dünya gelmemiz ile alakalı değil, insanlığın 
zaruriyetine binaen tüm gereklilikleri fark ederek, 
farkındalığımızı artırarak yaşamalıdır. Değilmidir 
dört yanımız insanlarla kaynıyor iken insan olabilen 
bir elin parmağını geçmez etrafımızda?

Allah’ın verdiği zekayı, aklı, iradeyi, merhameti 
doğru şekilde kullanmaktır birinci görevimiz ve İs-
lam Peygamberi efendimizin söylediği üzere “kom-
şusu aç iken tok yatan bizden değildir” sözünden 
hareketle evvela karnımız doyduğunda ilk düşüne-
ceğimiz yardıma muhtaçlar olmalıdır. 

Sadece yemeğimi kast etmiştir peygamber yok-
sa muhtaç olan herkese el uzatmayı mı ?

Aybüke Meryem isminde bir küçük yavrunun 
çığlıklarını duyuyoruz uzun süredir, kendisi Skol-
yoz hastası ve ameliyat olamıyor maalesef maddi 
imkansızlar yüzünden. Omuriliği normal bir insan 
omurliği gibi değil ve “S” şeklini almış durumda. 
Bu yavruya uzanacak merhametli elleri bekliyor ve 
hayatını yarım insan olarak geçirmek istemiyor Ay-
büke... Daha 11 yaşında olan, hayata tutunmaya ça-
lışan bu yavrucak için seferber olmak gerekir belki 
de sırf Resullah’ın sözüne mazhar olabilmek adına. 

Allah merhamet sahiplerinden razı olsun

Saygılarımla 

İNSAN OLMAK, İNSAN KALMAK 
VE 

MERHAMET ELİNİ UZATABİLMEK
Kürşad BERKKAN
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66 YILLIK KELÂM VE KALEM SAHİBİ 
İLHAN YARDIMCI İLE RÖPORTAJ

Ahmet YÜTER

SORU.1
Okurlarımızın sizi  tanıyabilmesi bakımından, 

kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Eğitimci, Muharrir, Şair, Radyo/Televizyon 
Programcısı İlhan Yardımcı

1941 Yılında Bayburt’ta doğdu. 
1954 yılında Erzurum Yavuz   Selim İlköğre-

tim Okuluna girdi. Bu tarihten beri çeşitli gazete 
ve dergilerde, çeşitli konular üzerinde yazılar 
yazdı. Erzurum  Hürsöz, Ekspres ve  Doğu  gaze-
telerinde  devamlı olarak,  o tarihlerde  yazıları 
yayınlandı. 

1959-1960 Öğretim  yılında Öğ-
retmen Okulundan mezun olarak, 
Van Yaylıyaka (ADIR)  Köyü  İlkoku-
lu’na   tayin edildi. Köydeki “İlk”ler, 
40 yıl sonra bir proje haline getiri-
lerek, TUBİTAK’A sunuldu. Bu köy-
den 8 doktor, 72 öğretmen, 41 mü-
hendis çok sayıda bürokrat yetişti. 
İnternette sitesi yapıldı.

1969 Tarihinde Bursa’ya tayin 
edildi. Eskişehir ANADOLU Üni-
versitesi Açık öğretim Fakültesi Ön 
Lisans  Bölümünden mezun oldu.

Bursa Hakimiyet, Doğru  Hakimiyet, Bayburt 
Postası, Demokrat Gümüşhane, Hürsüz, Eks-
pres, Yurt, İkinisan,  Milletindir Hakimiyet, Bur-
sa Marmara, Zaman , Millî Gazete, Yeni Devir, 
Bayburt Hasret, Vakit  gazetelerinde, Sur, Millî 
Kültür, Yeşilay, Gözyaşı,  Kültür Dünyası, Sağlı-
ğımız, Yeni Kervan, İslamî Edebiyat, Evlâd-ı Fati-
han dergilerinde çeşitli araştırmaları yayınlandı.  

Demokrat Gümüşhane   Gazetesi ile  İstanbul 
Sabah Gazetesinde   “MERCEK”  sütunu altında 
fıkra yazarlığı yaptı. Yeni İstanbul, Dünya, Yeni 
Sabah, Medeniyet, Hürriyet gazetelerinin Bölge 
Muhabirliğini yaptı. Çeşitli röportaj ve haberleri 

yayınlandı. Haberleri ödül aldı.
 “Bulgar Mezâlimi,    Bulgar Mezâliminden 

Neden Kaçtık, Müstehcen Yayınlar, Nasıl bir  Te-
levizyon” konulu açık oturumları yönetti, çok 
sayıda Radyo ve Televizyon  programları çeşitli 
televizyon ve radyolarda yayınlan

İlhan Yardımcı’nın on dokuz başarı ve taktir  
belgesi, yayınlanmış seksendört  eseri bulunu-
yor. 3500 makale, araştırma, röportaj, radyo/
televizyonlarda 2750 program, 22 sesli/görün-
tülü CD, VCD, DVD, basılmaya hazır 24 eser sa-
hibi…

“Folklor Araştırmaları Kurumu” tarafından 
2001 yılı “FOLKLOR OSKARI” ödülü kazanan Yar-

dımcı; Makedonya da yapılan “11.Uluslar arası 
Hıdrellez Bahar Şenlikleri Festivali ”Şiir Yarışma-
sında iki şiiri  ve “Türkiye Eğitimciler Birliği Vak-
fı” kompozisyon dalında ödüller  kazandı.

        Anadolu da bulunan çeşitli radyo ve 
televizyonlara program yapan Yardımcı’nın ; 
“Perdeleri aralayan, Tabûları yıkan kitap” olarak 
tanımlanan Sen Kimsin Biliyor musun Karde-
şim?isimli eserinin sekizinci baskısı yanında,-
Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından kaset ve 
CD. si yapıldı.

“Gönül Dibâcesi Kutup Yıldızlarından Nasihat 
ve Vasiyetler, Huzur, Saâdet, Selâmet Reçeteleri 
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, Bursa’yı Geziyoruz”, “Bursa’nın Kalbi” Uluca-
mi,  Not Defteri, İstiklal Marşının Açıklaması, 
“Sonsuz Nur” Hz. Muhammed ve 41 Kudsi Ha-
dis,”Çanakkale Destanı iyi bilinmelidir”, “Sağ-
lık Hazinesi” Halk İlaçları, Hac Yolu Aşk Dolu”, 
“Kerâmetler Sultanı” Emir Sultan, Mürsel Paşa  
isimli eserleri; birkaç baskı yaptı,  kişi ve firma-
lar tarafından ücretsiz olarak dağıtıldı.

Bursa Anadolu Gazetesi’nin Genel Yayın Yö-
netmenliğini yapan Yardımcı, ayni zamanda 
Âşıklar Yazarlar Şairler (AYŞÂD ) Derneğinin Baş-
kanlığını yaptı.. Osmangazi İlim ve Kültür Vakfı  
ile TÜRDAV’ın  kurucularındandır.

Türkiye’de ilk defa ezan ile İstiklal Marşı’nı 
birleştirerek, etkinliklerde kullandı, büyük ilgi 
gördü. Yurt içi ve yurt dışı konferans ve sohbet-
leri ilgi ile izlendi.

 Bir süre  Vakit Gazetesi “Bursa Dibâcesi” sü-
tununda yazan  İlhan Yardımcı; www.ilhanyar-
dimci.com,  www.bilgiagi.net, öncehaber.com,

www.bayburtsonhaber.com, www.bayburt.
net internet sitelerinde  yazılarına devam edi-
yor.

Çok sayıda posterleri ve CD. DVD’ leri Yurt içi 
ve Yurt dışında dağıtıldı.

KEMÂLİ mahlası ile şiirler yazan Yardımcı, 
Bursa’nın tek özel kütüphanesinde hizmetlere 
devam ederken, gençlere ve hanımlara yönelik 
toplantılar, sohbetler ve  radyo/televizyon çe-
kimleri yapıyor. Türkiye ve dünyanın en uzun 
şiiri kitabı DAĞGÜLÜ (II) ile ON ORATORYO eser-
lerinin sahibi. Oratoryolarından bazıları sahne-
lendi.

Dibâce Şehir Bursa’ya Şiirler kitabı, Bursa Va-
liliği desteğiyle yayınlandı, 38 misafir şairin de 
şiirleri bu kitapta yer aldı.

Seher Yeli şiir kitabından seçme şiirleriyle, 
misafir şairler tarafından DVD. si yapıldı.

SORU:2
“OKUMAK” nedir? Okumanın önünde engel-

ler mi var? Varsa bunları  ortadan kaldırmanın 
ve okumayı sevdirmenin yolları nelerdir?

“OKUMAK” “OKU!” emrinin insanlara verdi-
ği bir nimettir. Bir dilim ekmek, bir yudum su 
gibi...Kütüphanemin duvarında, bana ait bir 
slogan var: SU+EKMEK+KİTAP=DOYDUM! 

İlk emir “Oku!”  olması; (ALAK:1-3) büyük bir 
semir, temel değer ve Yaradanın insan denen 
varlığın üstünlüğüne bir işaretidir.

Okumayan beyinler açtır. Hazreti Adem-
le başlayan insanlık ve medeniyet savaşında, 
Hakla/Bâtılın kavgasında, büyük bir projedir. 
Okumanın önüne  geçmek, beyinlerin zayıf kal-
masına vesile olmak için şer güçlerin, beynel-
minel Emperyalizmin, dünyayı ve insanları ifsâd 
etmek için yapılan “OKUMAMA” projelerinden 
biridir.

Türkiyede bulunan Devletin, Belediyelerin, 
Özel kurum ve kuruluşların, şahısların kütüpha-
nelerinde bulunan kitaplar öksüz ve gariptir.

İnsanların kafasını “Evrim” oyun ve tuzakla-
rıyla yıkamak, bozmak isteyenler, doğruları öğ-
renmek ve hayata uygulamak isteyenleri Fıtrat 
değerlerinden uzaklaştırmak gayretindedirler.

Okumak; Doğruyu/Güzeli/İyiyi/Hakkı bul-
mak içindir.Beşikte başlar, teneşirde biter.

Ezan ve kametle başlayan beşik eğitimi; nin-
nilerimiz, ezgilerimiz, türkülerimiz, şarkılarımız, 
okuma sevgisini ve sevdâsını aşılar.

“Kötüleri tasvir, saf beyinleri idlâl eder” (bo-
zar) temel değerlendirmesi, okumanın önemi 
ve sevdirilmesi için bir mihenk taşıdır.

Sevgi ve sevdirmek, bir haslettir. Herkes, sev-
dikleri ile haşrolacaktır. Kaos asrının, hüsrân, 
hıyanet ve gafletleri içinde bocalayan, yollarını 
kaybeden, kurtarıcı için feryat çığlıkları atan in-
sanlığın, insanların dirilişe ihtiyacı vardır.

Diriliş merdiveninin ilk basamağı, okumadan 
geçer.

Sonraki sayı devam edecektir.
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“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek 
ki, faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile 
tozu bulaşacaktır.”

Arapça’da ‘riba’ kelimesiyle ifade edilen 
faiz; ‘ölçü veya tartı ile alınıp satılan mislî 
malların, altın, gümüş ve nakit paranın aynı 
cinsten miktarını ziyade bir karşılıkla müba-
dele etmektir’. Bu açıdan herhangi bir akitte 
taraflardan birine karşılıksız olarak şart ko-
şulup sağlanan fayda ile fasit olan her türlü 
alışverişe riba, yani faiz denir.

Faiz genel olarak ikiye ayrılır: 
a. Kur’an’da yasaklanan ve adına câhiliye 

ribası denen faiz çeşidi ki, karz ve borç ilişki-
sinden doğan faizdir.

b. Alışverişten doğan faizdir ki, fazlalık ve 
nesie ribası olarak bilinir. Bu çeşit faizler Pey-
gamberimizin hadislerinde yasaklanmıştır.

Fazlalık faizi; aynı cinsten ölçü ve tartı ile 
alınıp satılan malların birbiriyle mubadelesi 
halinde bedellerden birinin diğerinden faz-
la olmasıdır. Meselâ; beş kilogram yemeklik 
buğdayı, üç kilogram tohumluk buğdayla de-
ğiştirmek gibi.. 

Bu çeşit muamelenin yasaklanmasında 
mal takaslarında aldanmayı önlemek ve mu-
badelenin para değeri üzerinden yapılmasını 
teşvik etmek amacı vardır.

Faiz yemek Peygamberimiz tarafından 
yedi helak edici şey arasında zikredilen bü-
yük günahlardan biridir. Faizin her çeşidi azı 
ve çoğu haramdır. Nitekim Peygamberimiz 
faiz yiyene, yedirene, katibine ve şahitlerine 
lanet etmiştir. Cenab-ı Hak faiz ve faiz yiyen-

ler hakkında mealen şöyle der: 
“Faiz yiyenler tıpkı şeytanın çarptığı kim-

senin kalkışı gibi kalkarlar. Bu onların ‘alış-
veriş de faiz gibdir’ demelerindendir. Halbu 
ki Allah alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır. 
Her kime rabbinden talimat gelir o da faiz-
den vazgeçerse, daha önce yaptığı muamele 
kendisi için geçerlidir. Hakkındaki hüküm de 
Allah’a aittir. Her kim faizciliğe başlarsa, işte 
onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi 
kalacaklardır. Allah faizin bereketini eksiltir, 
zekât ve sadakaları ise nemalandırır. Hem Al-
lah kâfirlikte ileri giden, günahta ısrarlı hiç-
bir kimseyi sevmez. Ey İman edenler, Allah’a 
karşı gelmekten sakının ve eğer mü’min 
iseniz geri kalan faizi terk edin! Eğer böyle 
yapmazsanız Allah Rasûlü tarafından size sa-
vaş açıldığını biliniz. Eğer faizcilikten tövbe 
ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Böylece 
ne haksızlık eder, ne de haksızlığa uğrarsınız. 

Peygamberimiz her şeye rağmen ticari 
muamelelerinde faizden uzak duran insan-
larla kıyamet günü Allah’ın çokça konuşaca-
ğını müjdelemiştir.

Hz. Ömer (ra) şöyle der: “faiz korkusun-
dan ötürü helâlin onda dokuzunu terk ettik”.

Müslüman tâcirler olarak bizler ticari fa-
aliyetlerimizin, Din’in öngördüğü çerçevede 
cereyan etmesine azami dikkat etmeli, faiz 
ve faizcilerden uzak durmalıyız. Zira faizden 
kazanılan paranın bereketi yoktur ve faizle 
içli dışlı olan insanlar iki dünyada da zelil ve 
sefil olurlar. 

Ne mutlu faizden kaçınıp ak yüzleriyle 
Rablerinin huzuruna gelenlere..

FAİZ’İN YAYGINLAŞMASI

E K O N O M İ

Brussels Capital Üniversty Öğr. Üyesi
İsmail ÇAPAK
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  İnsan, yüce yaratıcının yaratmış olduğu 
tüm canlılar içinde akıl ve iradesi sayesinde 
apayrı bir yeri olan, aynı zamanda dünya haya-
tında imtihana tabi tutulan tek varlıktır. Çünkü 
yaratıcı ona akıl ve irade vererek, düşünme ve 
tefekkür etme kabiliyetiyle onu sorumlu tut-
muştur. 

   İlk insan Hz. Adem ve Havva’dan itibaren 
günümüze kadar nice toplumlar, milletler, ka-
bileler, aile ve bireyler bu hayattan gelip geç-
miştir. İnsan nesilden nesile kendisini kendini 
daime geliştirerek, zamana ve ihtiyaca göre 
buluşlar yapan, hayatın idamesini kolaylaştır-
mak için çaba harcayan tek canlıdır. İnsan ya-
ratılış olarak da diğer canlılardan daha güzel, 
daha şereflidir. Yüce Allah Kur’an- ı Kerim’ de 
“Biz insanı en güzel şekilde yarattık.” (Tin/ 5)  
buyurmuştur. İnsan yaratılış olarak güzel ol-
duğu gibi, ahlaken de güzeldir ve güzel olması 
gerekir. Güvenilir, sözünde sadık, değer bilen, 
seven, sevilen olması lazımdır. İnsan, yaratanı-
nı bilmeli, yaratılmışlığın sebebini bilmeli, Yu-
nus Emre’nin ifadesi ile “Yaratılanı yaratandan 
ötürü” sevebilmelidir. 

     İnsan, sorumsuz bir varlık değildir. Çünkü 
akıl, irade, bilgi, beceri yönüyle de diğer canlı-
lardan farklılıklar arz eder. İnsan aynı zaman-
da, sevinen, üzülen, madden, manen, ruhen, 
bedenen, sağlık veya hastalık olarak da daima 
değişken bir varlıktır. İnsan birey olmaktan aile 
olmaya, aileden yavaş yavaş büyüyüp millet 
olmaya, devletler kurup medeniyetler elde 
edip, hayatı idame etmeye çalışan bir varlıktır. 
İnsan, dünyevi ve uhrevi olarak da yaşam tar-
zıyla ya da inancıyla sorumlu olan biridir. İnsa-
nın meleklerden de şeytanlardan da ayrıldığı 
bir özelliği vardır. Meleklerden ayrıldığı yönü 

günah işlemesidir. Şeytanlardan ayrıldığı yönü 
de, işlediği günahtan dolayı tövbe etmesidir. 
İnsan aynı zamanda yarınları için umudu olan, 
hayaller kurabilen tek varlıktır. İnsan, hayalle-
rinin gerçekleşmesi için çaba harcayan, gayret 
eden, hedefe ulaşmayı arzu eden ve bunu ba-
şaran, kimi zaman da karamsarlık içinde kay-
bolup giden bir varlıktır. İnsan tamahkar, hırslı, 
asla doyuma ulaşmayan, daima daha çoğu is-
teyen bir canlıdır. Oysa son yolculukta dünya-
ya ait her şeyi burada bırakıp bir bez parçası 
ile uğurlanan yolcululuğunu tamamlayan bir 
fanidir. Alvarlı Efe bir mısrasında der ki; 

  Vefası var mıdır gör kim sana bu çarkı dev-
ranın 

Eser yeller yerinde haniya tahtı Süleyman’ın
Yalnız adı kaldı alem-i zahirde Lokman’ın
Geçer bir lahzada rüya misali ömrü insanın
  Oysa insan ölümü hiç istemez. Yaşam için 

mücadele eder, çalışır, kazanır ama nafile. Çün-
kü yaratan her canlının öleceğini ilan etmiştir. 
İnsan da doğar, büyür, gelişir, acı tatlı bir hayat 
yaşar ve nihayetinde ölümü tadar. 

   O zaman, insan olarak öyle bir hayat ya-
şamalıyız ki, hem dünya hayatında hem de 
ölümden sonra mutlu olmak için adımızı ya-
şatabilmek için, gönüllerde yer edip dualarda 
yer alabilmek için iyi bir insan olmaya gayret 
edelim. Yazımızı Aziz Mahmud Hüdai Hazret-
lerinin şu mısrası ile bitirelim;

  Yalancı dünyaya aldanma yahu
Bu dernek dağılır, devran mı kalır
İki kapılı bir viranedir bu
Elbet gelen geçer insan mı kalır. 

EN GÜZEL VARLIK İNSAN 

K A PA K

Bekir KORKMAZ
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Hayırlı Günler Sevgili okuyucular. 

Bu yazımda günlük hayatta çok kullandığımız 
ancak anlamını fazla bilmediğimiz Hukuk Devleti 
kavramı üzerinde duracağım. 

Teknik anlamda Hukuk Devleti; Yasama Mec-
lisi tarafından yazılı olarak çıkarılan yasalara O 
ülkede yaşayan insanların- o yasayı çıkaranlar da 
dâhil- tabi olduğu Devlet şeklidir. Yasalar genel ve 
objektif olup etki alanına giren herkesi bağlar. Bir 
devlet Hukuk Devleti olup olmadığını Anayasasın-
da belirtir. Çünkü Anayasa Devletin adeta kimlik 
kartıdır. 

Bizim 1982 Anayasasında da Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti ‘Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk 
Devleti’ olarak tanımlanmaktadır. Yani bizim Ana-
yasamızda yukarıda izah ettiğim teknik tanımla 
yetinilmemiş 3 özellik daha Hukuk Devleti tanımı-
na perçinlenmiştir. 

Bu konuda kamuoyunda sık sık özellikle İngil-
tere’nin yazılı bir Anayasasının olmaması veya 
Amerika Birleşik Devletlerinin Anayasasının çok 
kısa olmasından bahsedilir. 

Belirtmek gerekir ki İngiltere için bu husus 
sadece Anayasa için geçerlidir. Bunun da sebebi 
çok uzun bir zamana yayılan siyasi teamüllerin 
oturmuş olması ve toplumda genel kabulün bu-
lunmasıdır. Yoksa Hukukun diğer dallarının yazılı 
kuralları vardır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde ise Anayasaya 
ek olarak çıkarılan ‘Günışığında Yönetim Yasaları’ 

tıpkı Anayasa hükmü gibi bağlayıcıdır. Ve Anaya-
sayı tamamlar. Bunları da eklediğinizde bizdekin-
den daha uzun bir metin ortaya çıkmaktadır. 

Hukuk Devleti tabii ki kâğıt üzerinde veya sa-
dece anayasal tanımlamalarla izah edilemez. 
Bunun bir de insanların yaşamına tatbiki zorunlu-
dur. Bunun için genel düzenleyici Hukuk metinleri 
olan Anayasa maddelerinin altında yasa ( kanun) 
– tüzük – yönetmelik gibi düzenlemeler ilgili ku-
ruluşlarca yapılar. Buna Hukuk dilinde Kurallar 
Kademelenmesi denilir. En alttaki ( yönetmelik 
veya genelge) en üstte yer alan Anayasa metni-
ne veya özüne aykırı olamaz. Bütün bunların de-
netimini Anayasamızda yer alan Yargı Kurumları 
yapar. Evet, Yargı; Devlet dediğimiz bütünlüğün 
içinde bir erktir / kuvvettir. 

Aslında aynen insan vücudundaki azaların gö-
rev paylaşımı gibi Devlet içindeki organların da 
her birinin bir vazifesi vardır. Mesela Meclisimizi 
beyne benzetirsek, Yargı da kalbe benzer. Çünkü 
Bağımsız Mahkemelerde görev yapan Hâkimler 
sonuçta vicdani kanaatlerine göre karar verirler.  
Üstelik bilindiği gibi Türk Milletinin iradesi ve ege-
menlik hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ba-
ğımsız Mahkemelerde tecelli etmektedir. Mahke-
me kararlarının en yukarısında gördüğünüz ‘Türk 
Milleti Adına’ tabiri bunun bir neticesidir. Vücu-
dun azaları benzetmemiz şu açıdan da isabetli 
olabilir, Eğer uyumlu / ahenkli bir çalışma olursa 
vücudumuz rahat eder sağlıklı yaşarız. Devletin 
de organları birbiriyle uyumlu ahenkli olurlarsa 
o ülkede yaşayan insanlar huzur güven içinde 
yaşarlar. Zaten Hukuk biliminin de temel amacı/
gayesi budur…

Av. Kamil Tolga GÜRBÜZ 
ktgurbuz@gmail.com

HUKUK DEVLETİ NEDİR? 

H U K U K
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a) Proforma Fatura

Ticari fatura ile proforma faturayı karıştır-
mamak gerekir. Proforma fatura, satıcının alı-
cıya gönderdiği, satacağı malın ismi, özelliği, 
miktarı, fiyatı, teslim ve ödeme şekli, sevkıya-
tın durumu gibi bilgileri içeren bir tekliftir ve 
hiçbir mali yükümlülük yaratmaz.

Alıcı bu teklif üzerine siparişi verir ve öde-
me şekline göre harekete geçerse o zaman, 
satış kesinleşmiş, fatura da kesin satış fatu-
rası veya ticari fatura diye adlandırdığımız fa-
turaya dönmüş olacaktır. Proforma fatura ke-
limesinin mutlaka bulunması gerekmektedir.

b) Orijinal Fatura

Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra 
düzenlenen orijinal fatura, satış sözleşme-
sini belgeleyen veya satış sözleşmesinin var 
olduğuna dair kesin karine oluşturan bir bel-
gedir. İhracat ve ithalatta, gümrük işlemleri-
nin yapılması ve vergilerin hesaplanması için 
orijinal fatura gerekmektedir. Orijinal fatura, 
ihracatçı tarafından banka aracılığı ile ithalat-
çıya gönderilmektedir.

c) Faturada Konsolosluk Onayı

İthalatçı ülkenin düşük faturalarla mal be-
dellerinin düşük gösterilmek suretiyle vergi 
kaçaklarının önlenmesi, anlaşmazlık halinde 
ihracatçı muhataba daha rahat ulaşılması, 
ihracatçının Arap Boykot Listesinde olmadı-
ğını tasdik etmek amaçları ile malın gideceği 
ülkenin konsolosluğu tarafından mal menşei, 
birim fiyatı ve mal değerinin onaylandığı fa-
turalardır. Fatura tasdiki alıcı ülke mevzuatı-
na göre değişmektedir.

d) Navlun Faturası

Navlun (nakliye), CF veya CİF satışta satıcı 
tarafından ödenmektedir. Mal ile ilgili satış 
faturasında, navlun tutarı mal bedeline dahil 
veya ayrı olarak gösterilebilmektedir. Bu fa-
turaya navlun faturası denmektedir. Akredi-
tif, mal bedeli ile birlikte navlun bedelini de 
içeriyorsa, konşimento ve diğer sevk belgesi 
üzerinde “navlunu ödenmiştir” kaydının bu-
lunması gerekmektedir.

II) Her Halükarda Talep Edilen Belgeler:

a) Sigorta Belgesi

CİF veya Cl teslim şekline göre yapılan ih-
racatta söz konusu olmaktadır. İthalatçının 
verdiği bilgiler ve talimat doğrultusunda ve 
ithalatçı hesabına ihracatçı tarafından yap-
tırılmaktadır. Bu şekilde ticari mal rizikolara 
karşı sigorta ettirilmiş olmaktadır.

b) Konşimento

Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacı-
lıkta kullanılan ve malın taşımak üzere teslim 
alındığını ve varış noktasında konşimento 
sahibine teslim edileceğini gösteren kıymet-
li evrak niteliğinde bir belgedir. Bu belge ile 
yük üzerinde taşıma hizmetlerinden doğan 
yükümlülük ve sorumluluklar taşıyana geç-
mektedir.

c) Koli Müfredat Listesi

İhraç edilecek malların miktarları, fiyatla-
rı ve konteynırların ihtiva ettiği ambalajların 
adetlerini belirten listedir. Koliye ait faturaya 
sığmayacak kadar kapsamlı bilgiler bu listeye 
dökülmektedir. Gümrüklerce ve hasar halin-
de sigorta şirketlerince talep edilmektedir.

Sorularla İhracat Mevzuatı - 5
İbrahim BİÇER

T İ C A R E T
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Misyon
	 Tüketicilerine	 mutluluk	 veren,	 müşterilerini	 iş	 ortağı	 kabul	 eden,	 faliyet	 gösterdiği	
toplumlara	güven	veren	sürdürebilir	ve	karlı	bir	şirket	inşa	etmek.

Vizyon
	 Sektörüne	liderlik	eden,		çalışanlara	ilham	veren	ve	mükemmelik	ile	katma	değer	yaratan	
seçkin	bir	şirket	olmak.

Hedefler
	 Çalışanlar	 ve	 Organizasyonel	 Liderlik:	 Çalışanlar	 tarafından	 tercih	 edilen	 yetkin	 bir	
organizasyon	inşa	etmek.

 
*		 Müşteriler	için	en	uygun	maliyetle	ve	karlı	şekilde	üstün	değer	yaratmak.

*		 Sürdürülebilirlik	ve	sosyal	sorumluluk	çerçevesinde	en	düşük	maliyet	ve	en	yüksek	kalite	
yaklaşımıyla	müşterilerin	taleplerini	beklentilerinin	de	üstüne	çıkarak	karşılama	konusunda	
en	iyi	olmak.

*		 İş	 sürecimizde	 ve	 iş	 sistemlerimizde	 sürekli	 iyileşmeyi	 destekleyen	 operasyonel	
mükemmellik	kültürünü	oluşturmak.

	 Artık	 pek	 çok	 işi	 olduğu	 gibi	 tanıtım	 ve	 reklam	 işlerinizi	 de	 bilgisayar	 başında,	
online	 olarak	 yapabilmemiz	 mümkün.	 İnternet	 sitelerine	 verilen	 reklamlar,	 ürünlerinizi	
satabileceğiniz	alışveriş	siteleri,	sosyal	medyayı	kullanarak	tanıtımınızı	yapmak	gibi	pek	çok	
imkanınız	var.	Ama	tabi	ki	bunların	hiçbiri	bir	kağıt	üzerinde	baskıyla	yapılan	reklam	kadar	
etkili	değil.

	 “Söz	 uçar,	 yazı	 kalır”	 sözünü	 en	 iyi	 şekilde	 temsil	 eden	 Orient	 Basım,	 	 bu	 işi	 özenle	
yapıyor.	İşletmenizin	tanıtımını	yapmak	için	pek	çok	seçenek	sunan	Orient	Basım,	işletmeniz	
için	broşür	ve	katalog	üreten	firmanın	bunların	yanında	pek	çok	hizmeti	de	mevcut.	

	 Kısa	 bir	 sürede	 sektörde	 kendisine	 kalıcı	 bir	 yer	 edinmeyi	 başarmıştır.	 Teknolojinin	
getirmiş	 olduğu	 yenilikleri	 kullanarak	 baskılarınızı	 en	 yüksek	 kalitede	 ve	 seri	 bir	 şekilde	
teslim	etmektedir.

	 Siz	de	işletmenizin	tanıtımı	ve	diğer	her	türlü	ofset,	matbaa	işlerinizi	Orient	Basım	ile	
halledebilirsiniz.	Tüm	ofset	ve	matbaa	siparişlerinizi	gönül	rahatlığıyla	verip,	Orient	Basım	
kalitesiyle	hızlı,	eksiksiz	ve	kaliteli	bir	hizmet	alabilirsiniz.	

İkitelli OSB Mah. Giyim Sanatkarları 5A - 6A Blok  No: 5A - 6A Blok Depo 315 Başakşehir / İSTANBUL

Tel: 0212 549 65 85
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BALKANLARDAN GEZİ NOTLARIM
Balkanlar, hassas noktamız, sevdamız, ardımızda bırak-

tıklarımız, topraklarımız, ata mirasımız…
Göçmen Kızı türküsünü her dinlediğimde hüznün göz-

yaşlarına kapıldığım ve anılarım…
Babaannem, Kosova Priştina’dan birkaç parça eşyaları-

nı yükledikleri kağnılarla birlikte aylarca yürüyerek açlık ve 
yoksulluk içinde kafilelerle Anadolu’ya gelişlerini anlatırdı. 
Küçüktüm ve masal gibi dinlerdim. İnanılmaz bir öyküydü 
benim için. 

Osmanlı Devletinin yayılmacı politikası nedeniyle Ana-
dolu’dan birçok aileyi Balkanlara göndermiş ve o toprakla-
rın Osmanlı’ya katılımını sağlamış. Anadolu’dan gidenler 
yüzyıllar sonra Balkanlar kaybedildiğinde büyük göç kafi-
leleri ile geri dönmeye başlayınca binlerce insanımız ina-
nılmaz dramlar yaşadı.

Ailemden biliyorum, Balkanlar’da yerli olamamışlar, 
yabancı muamelesi görmüşler. Anadolu’ya geldiklerinde 
de gâvur olarak anılmışlar. Ben, Türkiye’de doğan ikinci ku-
şağım fakat kendi vatanım dâhil dünyanın hiçbir ülkesinde 
kimseyi Türk olduğuma ikna edemedim.  TC kimliğimi ken-
di ülkemde dahi göstermek zorunda kaldığım çok oldu. 

Bu yaz tatili Balkanlara gidelim dedik ve uçakla Arna-
vutluk Tiran’a indik. Uçak olunca vizeye gerek yok ve bu 
durum büyük avantaj.

Rota Arnavutluk Tiran, Makedonya Ohri, (Makedonlar 
Ohrid diyor, Osmanlıdan kalma adı ise Ohri) Tetova, Ma-
nastır, Üsküp, Matka Kanyonu ve Kosova Prizren, Priştina 
oldu.

Arnavutluk, ülkede İngilizce bilenler az sayıda, İtalyan-
ca bilen sayısı ise şaşırtıcı şekilde fazla. Osmanlı hâkimi-
yetini kabul etmeyenler İtalya’ya kaçmışlar. İnanılmaz bir 
İtalya ve Amerika hayranlığı var. Türkiye’yi sevmiyorlar ve 
rakip olarak görüyorlar. Balkanları Arnavut hâkimiyeti-
ne alma derdindeler ve Türkiye’nin oralarda olmasından 
memnun değiller. Aşırı milliyetçilik yapıyorlar ve oldukça 
agresif tavır sergiliyorlar. Balkanlardan Anadolu’ya dönen-
lere de el atmaya çalışıyorlar ve Türkiye’de dahi Arnavut 
milliyetçiliğini yaymaya uğraşıyorlar. 

Dağların arasında bir ülke, alçak katlı binalar ve sakin 
bir şehir. Trafik konusunda kuralsızlar, her tarafta börekçi 
var.

Makedonya; ilk rotamız Ohri oldu. Makedonlar Ohrid 
diyor. Osmanlı’dan kalma adı Ohri imiş. Biz de inatla Ohri 
dedik. 

Ohri gölü deniz gibi. Göl olduğunu söylemeseler de-
niz derdik. Dalgalar sahile vuruyor, kumsalı var ve rengi 
harika. Gölü besleyen yukarda bir göl daha var. Oraya da 
çıktık. Manzara inanılmazdı. Suyun berraklığı ve içindeki 
yeşil turkuaz dünya görülmeye değer.   Coca Cola firması, 
gölü satın almak istiyormuş fakat tabiat harikası olduğu 
için Makedonlar satmamışlar. Makedonya yönetimi her 

şeyi paraya çevirme derdindeymiş ama halk tepki göste-
rince vazgeçmişler. 

Manastır’da Atatürk’ün okulu korunuyor ve müze ola-
rak halka açık. Üst katta Mustafa Kemal Atatürk’ün resim-
leri yazıları yaptıkları sergileniyor ve Türkçe videolar ile de 
yaptıkları başarıları anlatılıyor. İnanılmaz gurur duyuyor 
insan, öyle bir lider ki tüm dünya hayran.

Ve Üsküp, ilginç bir başkent. Müslüman Hıristiyan kav-
gası, Osmanlı Avrupa çatışması, ikilem ve zıtlıkların baş-
kenti…

Üsküp’ün ortasından geçen Vardar Nehri’nin üzerinde-
ki köprü iki farklı zamana medeniyete ve izlere bağlanıyor. 

Köprünün bir ayağı Osmanlı izlerine, küçük ahşap evle-
re, otantik pazara, Arnavutça ve Türkçe konuşulan bölgeye 
açılıyor.

Köprünün diğer ayağı, Hıristiyan izlerine, devasa İsken-
der ile komutanlarının heykellerinin bulunduğu modern 
görünümlü meydana açılıyor. 

Üsküp, zıtlıkları farklılıkları içinde barındıran bir baş-
kent. Binaları eski, caddeleri geniş, insanları rahat, kadın-
ları son derece özgür ve korkamadan gece dahi meydan-
dalar.

Kosova, küçük Avrupalı ülke, Avrupa Birliğinde olma-
nın avantajları yansıyor. Arnavutluk ve Makedonya’dan 
daha iyi bir şehir görüntüsüne sahip. Osmanlı izleri her 
yerde karşımıza çıkıyor. İki milyon nüfusu olan Kosova’da 
Sırp, Türk, Arnavut bir arada yaşıyor. 

Türkiye’den okumak için çok öğrenci gelmiş Make-
donya ve Kosova’ya. Fakat giden öğrencilerin Türkiye’de 
başarılı olamadıkları için oralarda okumayı seçtikleri bilini-
yor ve orada yaşayan Türkler bu durumdan pek memnun 
değil. 

Gezdiğimiz bu üç Balkan ülkesinde dikkatimizi çeken 
en önemli nokta ise, ülkeler ve şehirleri Türkiye gibi mo-
dern ve gelişmiş değil. Birkaç zaman gerimizden geliyorlar 
fakat buna rağmen insanların davranışları yaşayış tarzları 
ve birbirlerine duydukları saygı çok ilerde. Rahatlar, kibar-
lar, saygılılar, özellikle gece yarısı dahi kadınlar özgürce 
dışarıdalar fakat Makedonya’da taksiye binerseniz dikkatli 
olun, bizim taksicilerden pek farkları yok. Yabancı olduğu-
nuzu anladıklarında fiyat hemen iki üç katına çıkıyor.

Et çok ucuz ve yemeklere fazla para ödemiyorsunuz. 
Kendilerine ait yerel yemekleri kuru fasulye köfte ve bol 
peynirli salata, tatlı ise triliçe, hepsi tanıdık tatlar. 

İnsan hiç yabancılık çekmiyor ve bir zamanlar bize ait 
olan bu topraklarla olan bağımız hala kopmamış. 

Özlemle bakındım etrafıma ve bir gün tekrar oralara 
sahip oluruz umudu yaşatıyorum yüreğimde. Öyle güzel 
ve doğa harikası yerler ki, bırakılamayacak kadar değerli.

Yolunuz düşerse hatta düşmese dahi gitmenizi tavsiye 
ederim. 

Semra ATASOY

G E Z İ

Misyon
	 Tüketicilerine	 mutluluk	 veren,	 müşterilerini	 iş	 ortağı	 kabul	 eden,	 faliyet	 gösterdiği	
toplumlara	güven	veren	sürdürebilir	ve	karlı	bir	şirket	inşa	etmek.

Vizyon
	 Sektörüne	liderlik	eden,		çalışanlara	ilham	veren	ve	mükemmelik	ile	katma	değer	yaratan	
seçkin	bir	şirket	olmak.

Hedefler
	 Çalışanlar	 ve	 Organizasyonel	 Liderlik:	 Çalışanlar	 tarafından	 tercih	 edilen	 yetkin	 bir	
organizasyon	inşa	etmek.

 
*		 Müşteriler	için	en	uygun	maliyetle	ve	karlı	şekilde	üstün	değer	yaratmak.

*		 Sürdürülebilirlik	ve	sosyal	sorumluluk	çerçevesinde	en	düşük	maliyet	ve	en	yüksek	kalite	
yaklaşımıyla	müşterilerin	taleplerini	beklentilerinin	de	üstüne	çıkarak	karşılama	konusunda	
en	iyi	olmak.

*		 İş	 sürecimizde	 ve	 iş	 sistemlerimizde	 sürekli	 iyileşmeyi	 destekleyen	 operasyonel	
mükemmellik	kültürünü	oluşturmak.

	 Artık	 pek	 çok	 işi	 olduğu	 gibi	 tanıtım	 ve	 reklam	 işlerinizi	 de	 bilgisayar	 başında,	
online	 olarak	 yapabilmemiz	 mümkün.	 İnternet	 sitelerine	 verilen	 reklamlar,	 ürünlerinizi	
satabileceğiniz	alışveriş	siteleri,	sosyal	medyayı	kullanarak	tanıtımınızı	yapmak	gibi	pek	çok	
imkanınız	var.	Ama	tabi	ki	bunların	hiçbiri	bir	kağıt	üzerinde	baskıyla	yapılan	reklam	kadar	
etkili	değil.

	 “Söz	 uçar,	 yazı	 kalır”	 sözünü	 en	 iyi	 şekilde	 temsil	 eden	 Orient	 Basım,	 	 bu	 işi	 özenle	
yapıyor.	İşletmenizin	tanıtımını	yapmak	için	pek	çok	seçenek	sunan	Orient	Basım,	işletmeniz	
için	broşür	ve	katalog	üreten	firmanın	bunların	yanında	pek	çok	hizmeti	de	mevcut.	

	 Kısa	 bir	 sürede	 sektörde	 kendisine	 kalıcı	 bir	 yer	 edinmeyi	 başarmıştır.	 Teknolojinin	
getirmiş	 olduğu	 yenilikleri	 kullanarak	 baskılarınızı	 en	 yüksek	 kalitede	 ve	 seri	 bir	 şekilde	
teslim	etmektedir.

	 Siz	de	işletmenizin	tanıtımı	ve	diğer	her	türlü	ofset,	matbaa	işlerinizi	Orient	Basım	ile	
halledebilirsiniz.	Tüm	ofset	ve	matbaa	siparişlerinizi	gönül	rahatlığıyla	verip,	Orient	Basım	
kalitesiyle	hızlı,	eksiksiz	ve	kaliteli	bir	hizmet	alabilirsiniz.	

İkitelli OSB Mah. Giyim Sanatkarları 5A - 6A Blok  No: 5A - 6A Blok Depo 315 Başakşehir / İSTANBUL

Tel: 0212 549 65 85
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Yavuz Selim BAĞCI

KIZIM’A  (Akrostiş)

Amansız bir zamanda geldin öyle gökten yağarcasına
Yolunu yitirmiş yolcuya yol oldun ey rahmet
Şöyle dalıversem gözlerinden  cennet-i kübraya
Ey bir gece vakti karanlığıma inen nur

Zulüm bataklığında kimsesizdi bu ömür senden evvel
Üşüyen bir güvercindi ruhum, kanatlarının arasında 
Haykırdım ismini, ellerim açık semaya dalarak
Razıyım Hay’dan gelene ki bu ömrümün yarısında
Ey benim gökteki en parlak yıldızım

Bana bir lütufsun elbet en merhametliden
Arasam da kaç bin yıl, bulamadığımsın o mahzende
Gelip de kondun  öylece gönlümün en tepesine 
Cehennem yüreğime taşıdın o pak kevser suyundan
Issız diyarlardan ömrüme can veren nur
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Zeynep KASIMOĞLU

BİR ÇOCUK AĞLADI

Bir çocuk ağladı gözyaşları anne dedi.

Bir vatan ağladı gözyaşları umut dedi.

Bu dizeler zulmün, işkencenin ,gözyaşının 
dinmediği, çocukların diri diri öldürüldüğü ,öz-
gürlükleri elinden alınmış ata toprağımız olan 
Doğu  Türkistan’ı anlatıyor.

Belki burada geçen  her kelime anlamını  
yitirecek. Biz bunları sadece okurken onlar 
orda bunları  yaşayacaklar. Biz gözyaşlarımı-
zı tutmaya çalışırken onlar işkenceden bitap 
düşmüş vücutlarını  gözü dönmüş Çinlilerden 
korumaya çalışacaklar. Çaresizlik gözlerinden 
okunacak bir kitap gibi yazılmış kaderleri-
ne. Kimsenin yardım etmediği, el uzatmadığı 
,umursamadığı doğu Türkistan maalesef gün-
den güne kan kaybediyor bundan güç alan Çin 
komünisti zülmün derecesini her gecen gün 
artırıyor .Bu zülüm nereye kadar devam ede-
cek? Dünyanın bir filmmiş gibi uzaktan izlediği 
bu zulme kıvılcım olup ateş yakmak değil mi 
bir Müslümanın borcu?

Bir millet düşünün ki ne  dinlerini yaşaya-
biliyorlar ne dillerini konuşabiliyorlar  ne de 
namuslarını koruyabiliyorlar. Namaz kılma-
nın,oruç tutmanın. baş örtüsü takmanın ya-
saklandığı bölgede halkın yaşama özgürlüğü 
ellerinden alınmış. Çaresizlik içinde dünyanın 
onları umursamasını bekliyorlar. Bu millet ki 
Metelerin, Oğuzların nefes aldığı topraklarda  
son nefesini veriyor. 

Şimdi Doğu Türkistan’daki bir çocuğa umut 
kelimesini nasıl anlatırsın? Hangi hokkabaz 
güldürebilir  ölen düşlerini? Hangimiz bilebilir 
biliçaltındaki  rüyalarını? Bir gecede kaç ka-
bus gördüğünü hangi profesör hesaplayabilir? 

Yine sorsam size umut onlar için yeşerir mi bu 
baharda? Ya da hala yürekleri yeşerecek kadar 
canlı kalır mı ki bahara?

Ey Batı! Yorulmadın mı üç maymunu oyna-
maktan? Sen ki gölgene dokunulsa güneşi oy-
natansın ama söz konusu bir Müslüman ülke-
nin yok oluşu olunca enseni kaşımazsın. Utan 
desem sana yerini yadırgarsın.

Kaldır başını sen Doğu Türkistan yakma 
ağıt. Bu millet ölmedi. Sana diz çöktürenin el-
bet yüzü gülmedi. Sen kaldır ki başını utansın 
seni işgal eden, utansın sana yardım etmeyen, 
utansın sana dualarında yer vermeyen. Merak 
etme dalgalanacak gök mavi bayrağın ellerde 
yine söylenecek türkülerin kopuzlar eşliğin-
de. Haykır dünyaya ben Mete’nin torunuyum 
diye. Anlat onlara Kürşat’ın kahramanlığını. 
Bilsinler ki seni tanısınlar. Gözlerindeki ateşin 
sönmeyeceğini anlasınlar. Kaldır başını sen 
Doğu Türkistan.  Yükselecek arşa Allahu Ek-
berler. O zaman kaçacak yer arasın köpek eti 
yiyenler. Gün gelecek Hilalin çevresinde birle-
şecek kardeşler. Kaldır başını sen. 

D E N E M E
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M.Tunahan PINARBAŞI

Bu sayımızda benim için klişeleşmiş 
ve Amerikalılar açısından efsane ol-
muş bir film olan KİRLİ HARRY adlı 
muhteşem bir polisiye filmini tanıta-
cağım.

Kirli Adam 1971 ABD yapımı polisi-
ye gerilim filmidir. Özgün adı Dirty 
Harry olan bu kült film Türkiye’de 
sinemalarda “Kirli Adam” aadıyla 
gösterilmiş, TRT Televizyonundaki bir 
gösteriminde ise “Korku Şehri” adı 
kullanılmıştır. Sinemalardaki göste-
riminin üzerinden uzunca bir zaman 
geçince filmin ilk afiş adı unutulduğu 
için olacak, son yıllarda sinema site-
lerinde ve internette özgün adının 
tam çevirisi olan Kirli Harry kullanılır 
olmuştur.

Don Siegel’in yönettiği ve yapımcılı-
ğını üstlendiği filmin başlıca rollerinde Clint Eastwood, Harry Guardino, Reni Santoni, John Vernon ve 
Andrew Robinson oynamışlardır. Görüntüleri Bruce Surtees’e ait olan filmin özgün müziğini Lalo Schif-
rin bestelemiştir. Yapımcı firma Clint Eastwood’un kendi film şirketi olan The Malpaso Company’dir ve 
Eastwood’un yönettiği ve oynadığı filmlerin çoğu bu şirket tarafından yapılmıştır.

Filmde San Francisco Polis Müdürlüğünde görevli “nevi şahsına münhasır” polis müfettişi, “Kirli Harry” 
lakaplı Harry Callahan’ın (Clint Eastwood) şehre korku salan dürbünlü tüfekli bir seri katilin peşine düş-
mesi ve onu alt etmeye çalışırken de hukuk kurallarının dışına çıkıp kendi kurallarını uygulaması çarpıcı 
bir dille anlatılmaktadır.

“Dirty Harry” çok tutulup kısa sürede bir kült film haline gelince arkasından dört “Kirli Harry” filmi daha 
geldi. Hepsinin de başrolünde yine Clint Eastwood’un oynadığı bu filmler sırasıyla Magnum Force (1973), 
The Enforcer (1976), Sudden Impact (1983), The Dead Pool’du (1988). Bunlardan Sudden Impact’in yö-
netmeni de Clint Eastwood’du.

S İ N E M A
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Aşağıda paylaştığımız dua Abdülkadir Geylani 
(k.s) Hazretlerinin her gün okunması tavsiye edi-
len çok kıymetli bir duasıdır. Bilenler için kıymetli 
bir hazineden farksızdır. Her gün bir kaç dakikanı-
zı ayırıp okumanız halinde etkisi kesintisiz olarak 
devam eder. İşiniz, gücünüz rast gider..Derslerinde 
sıkıntı yaşayan kardeşlerimize de bu dua ile Allah’a 
yönelmelerini tavsiye ederiz. Yakinen bu olumlu 
duruma şahit olduğumu belirtmek isterim..Bu du-
ayı abdestli abdestsiz her durumda yapabilirsiniz. 
Abdestli ve kıbleye dönük olarak yapılan şekli en 
sevaplısıdır. Ancak yolda, arabada, ayakta iken, 
otururken, sağ yanınız üzere yatıp dizlerinizi biraz 
yukarı çekerek, kısacası her durumda okuyabilir-
siniz. Bizler bu kıymetli hazineyi bulduk elhamdü-
lillah, siz kıymetli kardeşlerimizle de paylaşalım 
istedik. Biz anlatılamayacak kadar çok faydasını 
gördük, Rabbim siz kıymetlilere de nasip eylesin 
inşallah. Ne kadar anlatsak az gelecek, siz bu du-
ayı yapmaya başlayınız, Allah’ın izniyle ne demek 
istediğimizi yaşayarak anlayacaksınız..

Allah lafzının olduğu yerde duraklayarak dua 
edebilirsiniz, duanızın makbuliyeti büyük olur. 
Pek çok kardeşimiz bu dua ile sıkıntılarını Allah’a 
arz ederek feraha çıktılar..Hem bolca sevap aldı-
lar inşallah, hem de Allah bu dua vesilesiyle O’na 
yönelmelerinden sebep işlerini lütfeyleyip yoluna 
koydu. Rabbim sizlerin de dünya ve ahiret her işi-
nizi yoluna koysun, iki dünyanızı hayr ve mamur 
eylesin.  Amin..Şimdi duamızı yazalım:

1 Fatiha , 3 İhlas suresi okuyunuz. Sevabını 
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa 
(s.a.v) Efendimizin, Abdülkadir Geylani Hazretle-
rinin ve bu yolda olan bütün kıymetli Evliyaullah  
Efendilerimizin ruhuna hediye ediniz. Ardından 
aşağıda yazılanları sırasıyla okuyunuz.

İLÂHİ ENTE MAKSÛDÎ VE RIZÂKE VE LİKÂKE 
MATLÛBÎ

***Estağfirullah-Elhamdülillah. (7 kere)
(Sonunda bir defa: el-Azim el-Kerim ellezî lâ ilâ-

he illâhû el-hayye’l -kayyûm ve etûbü ileyh.)

***Allâhümme Salli Alâ Muhammedin Ve Alâ 
Âli Muhammed. (7 Kere)

(Sonunda bir defa: Ve sahbihi ve sellim. )

***Lâ İlâhe İllallah (7 Kere)

(Sonunda bir defa: el-Melikül hakku’l mübîn 
Muhammedün Rasûlullah sâdikul va’dil emîn.

***ALLAH, ALLAH, ALLAH (11 Kere)

(Sonunda bir defa celle celâlüh)

***Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâ-
hirrahmânirrahîm KUL HÜVALLAHÜ EHAD. ALLÂ-
HÜ’S-SAMED. LEM YELİD VE LEM YÛLED VE LEM 
YEKÜN LEHÛ KÜFÜVEN EHAD. (7 Kere)

(Sonunda bir defa: Sadakallahü’l-azîm.)

Not: Esmaların adetlerinin istenildiği kadar ço-
ğaltılmasında, azaltılmasında bir sakınca yoktur.

Yeniden 1 Fatiha ve 3 ihlâs-ı Şerif okuyup se-
vabını Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed 
Mustafa (s.a.v) Efendimizin mübarek ruhu şerifle-
rine, annesinin, babasının ve süt annesinin ruhu 
şeriflerine, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ruhu 
şeriflerine, bütün evliyaların ve ümmet-i Muham-
med’in ruhu şeriflerine hediye ediniz.

Allah kabul eylesin..

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 
Her Gün Yapılan Kıymetli Duası

Emrullah ÇINAR

S I R L I  D UA L A R
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Abdurrahman PAMUK

GECELER

Geceler korkunu haytta sesi
Ebedin mekânda ılık nefesi
Çırpınan bir kanat ve sessiz soluk
Geceler ibadet, Allah’a kulluk
Bir ecel, görünmez sinsi takipte
Hayaller görürsün yağlı bir ipte
Gözlere bakarsın, ızdırap dolu
Bir yol ki ızdırap, acının yolu
Bakarsın gecenin teni karanlık
Bakarsın bir ışık inmiş bir anlık
Bir yazı görürsün, gece ufukta
Gecenin özeti, kara bir nokta
Geceler karanlık, geceler tatsız
Gecenin bağrında, bir ben ki adsız
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Lexus, Paris Otomobil Fuarı’nda, tasarım 
ve performans özellikleriyle dikkati çeken LC 
500’ü sergiledi..

Lexus’un Paris Otomobil Fuarı’nda be-
ğeniye sunduğu LC 500’de hibrit motor ve 
benzinli motor olmak üzere iki versiyonu 
bulunuyor. LC 500h ve LC 500 önümüzdeki 
yıldan itibaren dünyada ve Türkiye’de aynı 
anda satışa sunulacak.

2012 yılında gösterilen LF-FC konseptinin 
neredeyse aynen üretim versiyonuna akta-
rıldığı LC 500, aerodinamik tasarımını, kar-
bon fiber tavan ve yola oturan alçak ve geniş 
bir duruşla tamamlıyor..

Dinamik ve performanslı bir sürüş dene-
yimi sunmak için tasarlanan LC 500, marka-
nın tamamen yeni, premium arkadan itişli 
lüks platformunu kullanan ilk Lexus modeli 
oldu. Bu yeni modelin alt yapısı aynı zaman-
da markanın gelecekte üretilecek önden 
motorlu/arkadan itişli araçları için referans 
noktası olacak..

Lexus LC 500 yüksek devirlere ulaşabilen 

RC F ve GS F’de yer alan 5.0 litre V8 moto-
ru kullanıyor. Bu atmosferik V8 motor, hem 
akıcı ve direkt tepkileri olduğu için hem de 
etkileyici bir sese sahip olduğu için tercih 
edildi. Tamamen alüminyum V8 motor 473 
HP güç ve 527 Nm tork üretiyor..

Lüks otomobilde bir ilk olan yeni gelişti-
rilmiş 10 ileri otomatik şanzımanı kullanan 
LC 500’ün 100 km/s’ye 4.5 saniyenin altında 
ulaşıyor..

LC 500h’de güçlü bir elektrik motoru, lit-
yum iyon yeni batarya ve 3.5 litre V6 ben-
zinli motor yer alıyor. Elektrik motorunun 
yüksek torku, gaz pedalına basıldığı anda 
doğrudan hissediliyor. Bu sayede konvansi-
yonel bir benzinli motorlu aracın vermiş ol-
duğu tepkileri verebiliyor..

LC500h’in 100 km/s hızlanması ise 5 sa-
niyenin altına inerek dikkat çekiyor. Yeni 
LC500h’da yer alan Multi Stage Hybrid Siste-
mi, performans otomobilleri için özel olarak 
tasarlanmış hibrit güç ünitesinin yeni jene-
rasyonunu temsil ediyor..

Lexus lc 500 & lc 500h

Mehmet ŞAHİN
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İsmihan Meryem BOYRAZ

İnsanların bir kısmı doğal evreni Allahın 
yarattığı konusunda şüphede değildirler 
fakat insan yapımı gibi görülen teknolojiyi 
Allahın yarattığını düşünmezler. Gökdelen-
ler, uçaklar, laboratuvarlar, bilgisayarlar için  
farklı düşünürler. Bunları yapıp inşa eden 
insanların var olması onları yanıltır. Oysa bu  
Allahın muhteşem bir sanatıdır. Allah gerçek 
müminlerin imtihanı için his ve vehim mer-
tebesinde yarattığı algı ortamında bize çok 
kapsamlı olarak sanatını ve kudretini göste-
rir. Sebeplerle yaratışını bir derece örtmesi 
de bunlardan biridir. Materyalistlerin takı-
lıp kaldıkları sebepler kanununun gerçeğini 
uyanmış ve şuuru açık bir müminin fark et-
mesi oldukça kolaydır. mümin Allah’ın son-
suz gücünü tüm evrende ve kendi varlığında 
derinden fark ettiği gibi kendisine ait olarak 
bilinen şeylerin hiçbirine sahip olmadığını da 
açıkça görür. 

Maddi bedenindeki tek bir hücrenin bile 
faliyetlerinden sorumlu olmadığı gibi fiziksel 
görünümünü kendisinin belirlememiş olma-
sı, Var oluşundan hayat sahnesine çıkışına 
ve hayatının devamına varıncaya kadar Hiç 
bir  konuda güç ve irade sahibi olmadığının 
farkındadır. Bu durum yani evrenin ve kendi 
hakikatinin farkında oluşu aslında bir bağım-
sız iradesinin de olamayacağını ona açıkça 
gösterir. 

Evrenin her noktasında tek bir irade ve gü-
cün hakim olduğu açıkça ortadadır. Aslında 
Allah bu gerçeği insanlara kendi bedenlerine 
bile hakim olamadıklarını göstererek anlat-
maktadır. Allahın zihnimizde soyut birer algı 
olarak gösterdiği maddi evrene dair tüm de-

tayların kafamızın içinde gerçekleşiyor olu-
şu zaten sonuçlanmış bir film benzeri hayat 
algısının bize izletiliyor oluduğunu gösterir. 
Bu rüyanın içinde küçücük kör  (termit) ka-
rıncaların bir beyne bile sahip olmadan inşa 
ettikleri gökdelen benzeri yuvalarından, Arı-
ların ince matematik hesaplarlarıyla kurmuş 
oldukları düzenleri ve çalışmalarıyla insanla-
rın yaptığı izlenimi verilen tüm teknolojik ve 
bilimsel çalışmalar bulunur. Allah görebilen 
gözlere böylece kompleks sanatını seyrettirir. 
Bu konudaki ayetlerden bazıları şöyledir:

... attığın zaman sen atmadın, ama Allah 
attı. Mü’minleri kendinden güzel bir imtihan-
la imtihan etmek için (yaptı.) Şüphesiz Allah, 
işitendir, bilendir. (Enfal Suresi, 17)

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ger-
çekten Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahi-
bidir. (İnsan Suresi, 30)

“Oysa sizi de, yapmakta olduklarınızı da 
Allah yaratmıştır.” (Saffat Suresi, 96)

RÜYAMIZDAKİ EVREN ALLAH’IN MUHTEŞEM 
SANATINI GÖSTERİR

D E N E M E

43



sirdergisi.com
Ağustos 2017 /  Zilkâde 1438

Brazilian jiu jitsu nedir? Ne zaman ve nerede 
ortaya çıkmıştır?

Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) yerde mücadelenin öne 
çıktığı bir dövüş sanatıdır. İsminden de anlaşıldığı 
gibi Brezilya’da Gracie ailesi tarafından geliştirilmiş-
tir. BJJ, büyük bir dövüş sanatları üstadı olan Ma-
eda’nin 1916’da Brezilya’ya yerleşmesi ve Carlos 
Gracie’yi öğrencisi olarak kabul ederek ona sanatını 
öğretmesi ile başlar. Gracie ailesi yıllar içinde bu sa-
natı geliştirir ve ünlü Gracie meydan okuması (Gra-
cie Challenge) ile dünyaya duyururlar. Ardından BJJ; 
UfC organizasyonuyla bütün dünyaya yayılır.

Kısacası BJJ, kilo vermek ve forma girmekten, ya-
rışmayı seven insanlar için müsabakalara katılmaya 
kadar birçok nedenle yapılabilecek, insanın kendini 
daha iyi ve güvenli hissetmesini sağlayan, sürekli 
bir sonraki hamlenin düşünüldüğü, vücut kapasite-
si yanında insanın zekâsını da zorlayan son derece 
zevkli bir dövüş sanatıdır.  Dünyada bu spor “Chest 
of Human Body” yani insan vücuduyla yapılan sat-
ranç oyunu olarak adlandırılır.

BJJ nasıl yapılır ve kuralları nelerdir?
Tekniklerin uygulamasında kaldıraç prensibi te-

meldir. Fiziki özellikler veya yaşınız bu spora baş-
lamak için sebep teşkil etmez. Kaldıraç gücün art-
masını ve en etkin tekniklerin kullanılmasıyla; hafif 
ve güçsüz kişinin, ağır ve güçlü rakibe karşı başarılı 
olmasını sağlar. Müsabakalarda temel, pes ettirmek 
için gerekli teknikleri uygulayarak üstün pozisyonu 
elde etmektir. Puanlama, bu elde edilen pozisyon-
lara göre yapılır. Bunun yanında eklemlere yapılan 
ataklar ve boğuş hareketleri ile rakip pes ettirilebilir 
ki bu da baskın pozisyonları elde etmeyi gerektirir. 
Sporcu sürekli olarak rakibinin bir sonraki hareke-
tini ya da kendi hareketine vereceği karşılığı düşü-
nerek aynı bir satranç oyunu gibi stratejisini; hakim 
pozisyonu elde etmek için geliştirir.

Son yıllarda BJJ, üstünlüğünün kabul edilmesiyle 
ordulara, polislere, kendilerini koruma amaçlı ola-
rak çocuklara ve hatta her türlü kötü muameleye 

uğramış insanlara güvenlerini yeniden kazanmaları 
için rehabilitasyon amaçlı olarak kullanılmaktadır.

BJJ judo elbisesi (gi)  benzeri bir elbise ile ya da 
no-gi diye adlandırdığımız normal spor kıyafetleri 
ile yapılabilir.

BJJ spor olarak, savunma sanatı olarak ya da 
Mixed Martial Arts (MMA, serbest dövüş) müsaba-
kaları için çalışılabilir.

Bu sporu kimler yapabilir veya yapamaz?
Her yaşta ve her fizik özelliğinde insan bu sporu 

yapabilir.  Hatta yurt dışında son zamanda görme 
engelli ve fizik engelli çocukların yetiştirildiği okul-
larda en çok tercih edilen spor haline gelmiştir.

Jiu Jitsu turnuvalarında kilo kategorilerinin ya-
nında yaş kategorileri de vardır.  Her yastan insanın 
katılması mümkündür ve turnuvada “Senior” tabir 
edilen 55 yaş üstü bir çok insan görebilirsiniz.

Bu sporu yaparak kilo verebilir miyiz ve haftada 
ne kadar süreyle yapmamız gerekiyor?

Tekniklerin serbest uygulanması ile yapılan ça-
lışmalar bütün adaleleri çalıştırarak, nefes kapasite-
sini arttırır. Uygun pozisyonun elde edilmesi ya da 
kaybedilmemesi, vücudun kontrolüne ve dengenin 
ya da ağırlık dağılımının kontrolüne dayandığı için 
sporcu vücuduna daha iyi hakim olmayı öğrenir. 
Kalori yakımı ortalama bir sporun çok üstündedir. 
Bir saatlik doğru bir çalışmada 1000 kalorinin üstü 
enerji kaybı mümkündür.  Temeli dövüş sanatlarına 
dayanan bu sporu yapmakla sporcu kendini daha 
güvenli ve güçlü hissedecek, düzenli bir çalışma ile 
disipline girecektir.  Dolayısıyla fiziğindeki değişikle-
ri kendi gözüyle görecektir.

Herhangi bir zararı var mı?
Her sporun yanlış çalışıldığı durumda zararı var-

dır.  Özellikle; savunma sporları yanlış ellerde ciddi 
zararlar verebilir.  Bilinçli çalışma sistemleriyle ve bu 
işi bilen eğitmenlerin elinde doğru bir şekilde çalı-
şıldığında bu risk ortadan kalkar.

S P O R

Onur TAŞKIRAN

Brezilya
 Jiujitsusu
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İLGİNÇ BİLGİLER

En zeki hayvanlardan biri olarak kabul 
gören kargalar, tıpkı insanlar gibi yaşlı 
ebeveynlerini yıllar sonra gidip ziyaret 
ederler.

Soğan doğarken sakız çiğnenirse göz 
yaşarması önlenir.

Uzun süre haşlanan yumurta uzun za-
manda öğütüleceği için vücudun harcadığı 
enerji miktarı yumurtadan daha fazladır. 
Haşlanmış yumurta bu yüzden çok iyi bir di-
yet yemeğidir.

Çakmak kibritten önce üretil-
miştir
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JNG-90 (BORA 12)

Uyruğu: Türkiye
Kullanıcılar: Türkiye, Azerbaycan
Tasarımcı: MKEK
Üretildiği tarih: 2008-günümüz
Ağırlık: 4.8 kg
Uzunluk: 1080 mm
Mühimmat: 7.62x51mm NATO
Atış hızı: 860m/sn
Etkili menzil: 1200m
BORA-12, Jandarma Genel Komutanlığı ve MKE’nin çalışmalarıyla, Türk tasarımı bir keskin 

nişancı silahı olarak geliştirilmiştir. Jandarma Lojistik Komutanlığı’nın uzun çalışmaları sonu-
cunda ortaya çıkan BORA-12 sonrasında MKE ile yapılan müşterek çalışmaların sonucunda 
günümüzdeki halini almış ve seri üretime geçilmiştir. MKE’nin Kırıkkale tesislerinde üretimi 
gerçekleşen BORA-12; 7.62mm çapında 1200 metre etki mesafesine sahip bir keskin nişancı 
tüfeğidir. Tüfeğin özellikleri arasında; dipçik-boy mesafe ayarı, kaynak bölgesi yükseklik ayarı, 
tetik ve kabza arası mesafe ayarı özelliklerine sahiptir. Türkiye’ye ait bir adet BORA-12; 18-
20 Haziran 2014 tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirilen ‘’Eurosatory’’ Fuarında çalınmıştır. 
2011 yılında Pakistan Kara Kuvvetleri’nin yaptığı test atışlarında ‘Accuracy AS50, Almanya-İs-
viçre ortak yapımı Sig Sauer ve Güney Afrika yapımı Truvelo keskin nişancı tüfeklerini de ge-
ride bırakmıştır

Kıvanç KARADAĞ
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T E K N O L O J İ

Yerli ve milli e-posta sistemi geliyor!

Yerli ve milli e-posta siste-
minin geleceği Ulaştırma De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan tarafından müj-
delendi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia’ya yö-
nelik açıklamalarının ardından şimdi de 

yerli ve milli e-posta sisteminin geleceğini müjdeledi. Yerli e-posta sistemi için 2017 yılı 
başında çalışmalara başlandığını söyleyen Ahmet Arslan, bu projenin 2018’in sonuna 
doğru hayata geçeceğini belirtti.

Ahmet Arslan; “e-posta gönderdiğinizde, ülke dışına çıkıyor dünyada belli yerleri do-
laşıp öyle gideceği yere varıyor. Dolayısı ile Türkiye dışında birilerinin bu e postayı göre-
bilme ve bilgi edinme durumu var.” şekilinde konuştu. Bakanın açıklamalarına bakacak 
olursak, yerli e-posta hizmetinde tracking (izlenme) olayı sadece ülke içerisinde olacak 
veya tamamen özgür bir e-posta servisi sunulacak.

Hatırlayacağınız üzere Hillary Clinton, 8 yıl önce Dışişleri Bakanı görevindeyken “.gov” 
uzantılı resmi bir e-posta adresi açmak yerine, tüm e-postalarını “hdr22@clintonemail.
com” adresinden göndermişti. Bu mail adresindeki yaklaşık 650 bin e-posta FBI tarafın-
dan incelenmiş ve bir suç unsuru bulunamamıştı.

Yerli e-posta hizmeti sayesinde Türkiye’deki kullanıcıların verileri ve yazışmaları dev-
letin güvencesi altında olacak. Ancak bunun olması için Gmail tabanlı bir sistem değil, 
köklü bir yenilik yapıp kendimizin bir servis kurmamız gerektiğini belirtelim.

M. Batuhan PINARBAŞI
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HER BAŞARILI ERKEĞİN 
ARKASINDAKİ KADIN

      Herkes bilir her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Kadının herkesin üze-
rindeki görünen eli, görünmeyen eli mucizeler yaratmaktadır. Bunun sebeplerinden biri 
de toplumun kadına yüklediği misyondur. Kadın kocasına destek olmalı, evi çekip çevir-
meli, çocuklarına sahip çıkmalı, yetiştirmeli. Kadın tüm bunları yaparken erkek de işine 
konsantre olup işinde daha iyi olmak için mücedele etmektedir. 

           Ataerkil toplumlarda kadın sormadan sorgulamadan üzerine yapışan tüm gö-
revleri eksiksiz yerine getirmeye çalışır. O yaptıkça görevleri artar liste uzar. Sesi çıkma-
dıkça yorulduğu, yıprandığı gözükmez. 

      Oysa kadın da bilgi, beceri bakımından erkekten asla aşağı değildir. Hangi alanda 
işe koyulsa başarının altına imza atmıştır. Hele bir de kendisini destekleyen biri varsa 
arkasında.

       Erkeğin ve kadının birbirini desteklemesi güzel şeyler. Ancak sadece kadın erkeği 
destekler ve erkekde başarısını sadece kendi çabasına bağlı sanıp hayat arkadaşının 
çabalarını görmeyip onu terkederse bu çok yanlış bir davranış olur. 

      Erkek sürekli gerek iş ortamında gerekse arkadaş ortamında farklı insanlar dialog 
içinde olur ve gündemi takip eder gelişmelere açık olur. Oysa kadın ev işleri, çocuklar  
derken kendine ve gelişimine vakit ayırmazsa erkeğiyle arasında fikirsel açıklıklar çıka-
bilir. Bu fikirsel açıklıklar zamanla anlaşmazlıklara ve ayrılıklara sebep olabilir. Bu sebep-
ten kadın nasıl erkeğinin arkasına olup, onu destekleyip başarılarına katkı sağlıyorsa 
erkek de karısına destek olup onu gözetmeli, ona yardımcı olmalı.

       Sevginin devamı saygıya saygının devamı da yardıma desteğe bağlıdır. Her iki ta-
rafta bunu gözettiğinde saygı ve sevgi eksilmeyecektir. Bu sayede de yuvaların dağılması 
engellenecektir.

Gülşen ÖZCİMBİT

A İ L E
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Bu karanlık gölgeler hangi sabaha gebe
Aklımın mabedinde neden yasta duygular 

Bir güneş doğmasa da sensiz geçen günlere
Gönlümde  yad ederim o sonsuz hatıralar ..

Dünlerin özlemiyle uçar kuş kelebekler 
Şu geçen zamandan kim nasıl neyi bekler 
Bir makber bin bir ölü hafızamdaki düşler 

Gönlümde bir sızıdır o hazin hatıralar 

Dönmek mümkün mü senle ,senle dolu maziye 
Defnedilmiş duygular çoktan sunmuş taziye 
Elimde bir tek anılar kalmış senden geriye 

Hatrımda bir acıdır o gülmez hatıralar .

Şimdi vakit geç olmuş çoktan solmuş laleler 
Dilimde bir eyvahla doluşmuş beyhudeler 

Geçmişe ve atiye şu anki zaman neyler 
Sonu gelmez ızdırap şu hazin hatıralar 

Bırak kalem kırılsın yazmasın hiç adını
Nasıl unuttun bilmem sana tapan kadını 
Bulamazsın sen artık hiç bir aşkın tadını 

Dilinde pas tutsa da  o küflü hatıralar 

Şimdi  bir masal gibi dinlemeye devam et
Bu Aşkta yok bir imza ne pul nede bir senet 

Kendin kendini zalim senelere kahır et 
Bir vicdan azabıdır onulmaz hatıralar 

HATIRALAR

Fatma YAŞAR
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BİR GARİP YOL
Gözyaşı bir nimettir,

Acılar ganimettir.
Tek vuslatım hasrettir,

Bir garip yoldayım ben,
Bir tuhaf haldeydim ben.

Çileyle olgunlaşan,
Doruklara ulaşan,
Benlik ile didişen,

Bir garip yoldayım ben,
Bir tuhaf haldeyim ben.

Geceler nurum benim,
Acı onurum benim,

Benlik sorunum benim,
Bir garip yoldayım ben,

Bir tuhaf haldeyim.

Hasreti vuslat sanan,
Çilelerle uslanan,

Gözyaşıyla ıslanan,
Bir garip yoldayım ben,
Bir tuhaf haldeyim ben.

Necmiye EROL
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Emine CEYLAN
SEMA NEDİR? İLK NASIL BAŞLAMIŞTIR? 
Belki çok klasik olacak ama ilk sorum semâ 

nedir? Nasıl başla¬mıştır? 
Maddiyat boyutunda, sadece gökyüzünü 

ifade eden semâ, maneviyât penceresinden 
bakıldığında ise birden çok şeyi ifade eder. 

Maddî âlem somuttur yani elle tutulur göz-
le görülür. Maneviyât ise soyuttur, şekille de-
ğil ancak mânâ ile anlaşılabilir. Anlatmak ise 
ancak üzerlerine anlamlar yüklenmiş sembol-
lerle olabilir. Öncelikle olayları tam olarak kav-
rayabilmemiz için bu madde-mânâ kavramını 
çözmemiz gerekir. Bunu hepimizin anlayacağı 
bir örnekle anlatalım; 

Kalp, maddi olarak sadece vücuda kan 
pompalayan bir organdır ve etten yaratılmıştır. 
Maddî âlemde sadece bir et parçası olan kalp 
acaba mâneviyâtta da bir et parçası mıdır? Ta-
bii ki değildir.

Çok basit bir misalle açıklayalım. Bir kimse-
nin acımasızlığını an¬latmak için kullandığımız 
“ne kâlpsiz adam” sözü o adamın hakikaten 
kalbinin olmadığını mı, yoksa kalp üzerine 
yüklenen sembollerden biri olan, acıma ve 
merhamet hissinin olmadığını mı anlatır? Tabii 
ki ikin¬cisini. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi, 
semâ’ın ne olduğu sorusunun cevabını ancak 
sembollerle yani ona yüklenen mânâlarla an-
latabiliriz. 

Bize ulaşan birçok kaynak semâın, Hz. Mev-
lânâ ile başladığından bahseder. Bu görüş doğ-
ru ama eksiktir. Açıklayacak olursak müessese 
olarak semâ, Hz. Mevlânâ ve onun yolundan 
gelen oğlu Sultan Veled daha sonra Ulu Ârif 
Çelebi ve daha sonraları da Pîr Âdil Çelebi ve 
hattâ Âsitânenin 18. Postnişîni Pîr Hüseyin Çe-
lebi zamanında kurumsallaş¬mış ve bu günkü 

şeklini almıştır. Yani müessese olarak semâ 
Mevlevî¬likte bir ritüel haline gelmiştir. Bu 
açıdan bakıldığında, bu söz doğru¬dur fakat 
semâı ilk Hz. Mevlânâ yapmıştır dersek bu pek 
doğru olmaz. Hz. Mevlânâ’dan çok daha evvel 
ferdî olarak semâın, yapıldığını birçok tarîkte 
semâ olduğunu ve vecd haliyle dönüldüğünü 
biliyoruz.bir âyin formunda düzenlemişlerdir 
dersek, daha doğru olur. 

Üzerinde ittifak edilen konu ise bilinen ilk 
semâı kimin yaptığıdır. İlk semâı kimin yaptığı-
nı Resûlullah Efendimiz’in bize nakledilen bir 
hadîs-i şerîfinden öğreniyoruz. Bu hadîse göre 
ilk semâ yapan kişi Hz. Ebûbekir’dir. 

Malûm-u âlîniz Hz. Ebûbekir, Peygamber 
Efendimiz’in en yakın arkadaşıdır. Hz. Hati-
ce’den sonra ilk bîat eden, yâni ona ilk tâbî 
olan kişidir. 

- Er-refîk, sümmet tarik- “önce arkadaş 
sonra yol” hadîs-i şerîfin¬de ki ilk Peygamber 
refîkidir. Aşere-i mübeşşereden dir. Yâni dün-
yada iken cennetle müjdelenen on kişiden 
biridir. Aynı zamanda seçilerek vazife başına 
gelmiş, İslâmın ilk halîfesidir. Bunların yanında 
Peygam¬ber Efendimiz’in bir hadîs-i şerîfinde; 
‘’Bütün insanların îmânını bir kefeye, Ebûbe-
kir’inkini diğer kefeye koysalar, Ebûbekir’in ki 
ağır basar’’ iltifâtına mazhâr olan bir kişidir. 

Niye bunları detaya girerek anlatıyorum bi-
liyor musun? Çünkü bu zatları tanımadan, ya-
şantılarını incelemeden, katlandıkları meşak-
kâti ve gayretlerini anlamadan, onların izinden 
giden zevâtı da anlayamayız, yaptıklarını da. 

Gelelim Hz. Ebûbekir Efendimiz’in bilinen 
ilk semâ eden kişi ol¬masına. Hz. Ebûbekir 
birçok konuda hassas olduğundan, belki daha 
da hassasiyet gösterdiği bir konu, Peygamber 

AKADEMİSYENLERİN DİLİNDEN HZ. MEVLANA KİTA-
BINDA SAYIN NEZİH ÇETİN İLE YAPILAN RÖPORTAJ

54



sirdergisi.com
Ağustos 2017 /  Zilkâde 1438

Emine CEYLAN

Efendimiz’in “iki gözümün nûru” buyurduğu namazdır.
Peygamber Efendimiz’in, namazın cemaatle kılınması konusunda¬ki hassasiyetini en iyi bilen 

ve “cemaatsiz namaz, namaz değildir” sözü¬nü kendine rehber edinenlerdendir. Hz. Ebûbekir 
bir gün mescide gi¬demez. Fahr-i kâinât Efendimiz’in namazı kıldırdıktan sonra gözü Hz. Ebû-
bekir’i arar. Saflar arasında göremeyince de merak eder ve sorar. “Ebûbekir neden aramızda 
yoktur? Hasta mıdır? Nerededir?” Der. Ce¬vap alamayınca da ne olur bir bakın. Bir müşkülü 
mü vardır? Der ve evi¬ne bir haberci gönderir. Haberci eve varıp gördüğü manzarayı Sultan-ûl 
Enbiyâ Efendimiz’e anlatınca Efendimiz çok mahzûn olur. O zengin, malları, mülkleri, kervanları 
olan Ebûbekir’in o gün üzerine giyecek bir elbisesi dahi bulunmamaktadır ve o yüzden de mes-
cide gelememiştir. 

Bir rivayete göre de bir tek, dış elbisesi vardır, onu da bir mecbu¬riyet den dolayı hanımı 
kullanmak zorunda kalmıştır. Evde üzerine örtündüğü elbise ise vücudunun tamamını kapatma-
makta açıkta kalan yerleri ancak bir hasır parçasıyla veya bir hurma dalı ile kapatılabilmek¬tedir. 
Bu kıyafetle evinden çıkamayacak durumda olduğundan mescide de gelememiştir. Bütün malını 
Mekke’nin fethinden önce vakfettiğini ve Resulûllah Efendimiz’in “Yâ Ebûbekir, malının, mülkü-
nün hepsini verdin. Peki ya sana ne kaldı?” sorusuna karşı hepimize ibret olacak şu sözü söyle-
diği¬ni de unutmayalım. “Evet Yâ Resûlallah, hepsini verdim ama Allah ve Resûlü bana yeter.” 
sözlerini hatırlayan Sultan-ûl Enbiyâ Efendimiz’in bu mahzûniyeti devam ederken, Cebrâil Aley-
hisselâm gelir ve Peygam¬ber Efendimiz’e Allahû teâlânın selamını vererek müjdeli bir haber 
ge¬tirdiğini söyler. Ancak, Cebrâil Aleyhisselâm’ın kıyafetinde bir özellik veya bir acâiblik vardır. 
Bilindiği gibi; Cebrâil Aleyhisselâm, Resûl-i Rabb’il âlemin Efendimiz’e ‘birkaç istisnâsı dışında’ 
hep insan suretin¬de ve genellikle Benî-i Kelb Kabilesi reisi Hz.Dıhye bin Halîfe’tül Kelbî (R.A.) 
suretinde görünür idi. O gün ise insan şeklindeki bedeninin bir kısmı (Belinden aşağı sağ tarafı 
olduğu rivâyeti vardır.) hurma dalı veya hasır ile örtülü idi. Aleyhissalât ü ve’s selâm Efendimiz, 
bu hâli sorun¬ca Cebrâil (A.S.) şöyle cevab arzetti: Allâh û Sûbhânehû ve taâlâ, semâ ehline ve 
meleklere emretti ki; “BEN’im Ebûbekir kulum böyle giyin-miş, sizler de böyle giyineceksiniz.” 
Yani Yâ Resûlallah, Rabb’ül âlemin Ebûbekir’in bu hâlinden öylesine memnun ve râzı ki, O’nun 
kıyafetini meleklere ve semâ ehline moda olarak ilân buyurdu. Ben de o sebepten bu kıyafetle-
yim. 

Cebrâil Aleyhisselâm der ki; “Yâ Resûlallah. Allâh û teâlâ Ebûbe¬kir’e selâm söyledi ve kendi-
sinden de râzı olduğunu bildirdi ve sordu, BEN Ebûbekir’den râzıyım. Acaba, bu haldeyken bile 
O’da BEN’den râzı mı?” Resûlullah Efendimiz bu müjdeli haberi alır almaz Ebûbekir’in yanına 
gelir, Cebrâil Aleyhisselâm’ın sözlerini aynen tekrar eder ve; Yâ Ebûbekir, o zenginlikten sonra 
örtünecek bir elbisen bile kalmamış hal¬deyken Allâh û teâlâ sana soruyor; “BEN Ebûbekir’den 
râzıyım. O’da BEN’den râzı mı?” 

Hz. Ebûbekir bu hitap karşısında hüngür hüngür ağlarken iltifat ve muhabbet şarhoşluğuyla 
‘’ene râzî, ene râzî’’ diyerek gayr-i irâdî dönmeye başlar. Bu bir vecd hâlidir. İhtiyârın elden git-
mesi hâlidir. Bir kulun Allah tarafından muhatap alınması hâlidir. Kısacası sözün bittiği, kulluğun 
kemâle erdiği hâldir. 

İşte bu vecd hâliyle ilk dönmeye başlayan, yani semâ eden kişi Hz. Ebûbekir’dir. 
Bilinen ilk semâ eden kişinin Hz. Ebûbekir olduğunu, ondan son¬ra birçok tarîkatte semâ 

yapıldığını, Hz. Mevlânâ’da coşkulu bir şekilde tezâhür ettiğini ve onu takip edenler yoluyla da 
kurumsallaşıp bir ritüel hâline geldiğini gördük. Semâın ne olduğuna gelince; Mevlevî Mukâbe-
lesiyle yani Mevlevî semâıyla semâı da birbirinden ayırmak gerekir.

KAYNAK: AKADEMİSYENLERİN DİLİNDEN HZ. MEVLANA
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J o a q u í n  R o d r i g o
Joaquín Rodrigo Vidre (d. 22 Kasım 1901, Sagunto — 6 Temmuz 1999, Madrid), 

klasik müzik bestecisi ve piyano virtüözü.

Erken bir yaşta kör olmasına rağmen, büyük başarılar kazandı. Rodrigo’nun, ünlü 
bestecilerin arasında, klasik gitar çalışmalarının en özel olduğu düşünülür. Rodri-
go’nun Gitar Konçertosu olarak da bilinen Concierto de Aranjuez, isimli repertua-
rı İspanyol müzik ve gitar konçerto arasında önemli sayılır. Aranjuez, eski İspanyol 
krallarının eğlence saraylarına verilen isimdir, Rodrigo da konçertosunun genel yapısı 
içinde bu eğlencelerin tasvirini hayal etmiştir.

Valensiya, Sagunto’da doğdu. Difteriye yakalandıktan sonra yaklaşık üç yaşında 
görme yetisini kaybetti. Sekiz yaşında solfej, piyano ve keman eğitimine başladı. On 
altı yaşında armoni ve kompozisyon dersleri aldı. Beklenilenin aksine, gitar repertu-
arları için evrensel bir müzik aleti olarak saygınlık kazanmış, İspanyol gitarlarını hiçbir 
zaman çok iyi çalamadı.

19 Ocak 1933 yılında Valensiya’da, Türk piyanist Victoria Kamhi ile evlendi. 27 
Ocak 1941’de kızları Cecile doğdu. Rodrigo 1999’da karısı Kamhi’den iki yıl sonra, 97 
yaşında, Madrid’de öldü. Kendisinin ve eşinin mezarları Aranjuez mezarlığındadır.

İlker COŞKUN
ilker_csk@hotmail.com
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İnsanın yaratılışı, özü, anne rahmine nasıl 
düştüğü, anne rahmindeki gelişimi ve ne za-
man canlanmaya başladığı uzun zaman tartı-
şılagelmiştir. Elbette biz iman etmiş insanlar 
olarak İslam-bilim ilişkisini de bildiğimizden 
mütevellit konuya da bu bağlamda yaklaşmak 
lazım gelir. 

Öyle ki bir insana: Kur ’anda insan oluşu-
munda kemiklerimizin etten daha önce şe-
killendiğini söyleyecek olursak muhtemelen 
dudak bükeceklerdir. Ancak bunun bilimsel ol-
duğunu dile getirsek sorgusuz inanacaklardır. 
Ki zaten yaklaşık on dört asır evvel söylenen 
şeylerin neredeyse tamamı bugün bilim tara-
fından teyit edilip desteklenmektedir.

Bilim insanları, insan vücudunun toprakta 
bulunan çeşitli maddelerden ve % 70 oranında 
sudan oluştuğunu kesin bir şekilde ispatlamış-
lardır. Bundan sıkan sonuç ise insanın aslının 
toprak olduğudur. Nitekim Allah (c.c) Kur’an-ı 
Kerim’de:

“Andolsun ki biz insanı, çamurdan, bir süla-
leden (süzülüp çıkarılmış çamurdan) yarattık.” 
                (Mü’minun 12 ayet)

Yukarıda zikrettiğimiz üzere bilim insanları 
insan vücudunu incelerken anne rahmindeki 

çocuğun gelişim aşamalarını izlemiş ve  çocuk-
taki kemiklerin etten evvel şekil aldıklarını gör-
müşlerdir.Bilimin daha yeni yeni keşfetmeye 
çalıştığı bu durumu Yüce Kur’an bin dört yüz yıl 
evvel detaylı haber vermekte idi. 

“Sonra o nutfeyi kan pıhtısı haline getirdik, 
Ondan sonra kan pıhtısını bir parça et yaptık; o 
et parçasını da kemikler haline çevirdik. Kemik-
lere de et giydirdik. Sonra ona başka bir yaratı-
lış (ruh) verdik. Bak ki şekil verenlerin en güzeli 
olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir”    
       (Mü’minun 14.ayet)

Yine insan oluşumu ve gelişimiyle alakadar 
olan bilim insanları,  anne karnındaki ceninin 
42.günden itibaren insan şekline büründüğü-
nü keşfetmişlerdir. Bunu keşfetmiş olabilirler 
elbette ama muhtemelen 1400 yıl öncesinde 
Rahmet Peygamberinin bu durumdan bahset-
tiğini keşfetmemiş olabilirler(!) Hz. Peygamber:

“Nütfenin üzerinden 42 gece geçtikten son-
ra Allah (c.c) ona bir melek gönderir ve melek 
o nutfeye şekil verir.      (Müslim)

Elbette bunların çoğuna kalkıp tesadüf diye-
bilecek kadar okumuş cahil çıkacaktır. Hepimi-
zin malumudur ki görmek istemeyen kadar kör, 
duymak istemeyen kadar sağır yoktur.

          Bunlara benzer elbette birçok örnek 
sıralanabilir. Kendini okumuş kabul eden bilgili 
din düşmanı cahil tayfası bunları aslında gayet 
iyi bildiği halde gaflet halinden olacak ki kabul 
edememektedir.

Gafletin her türlüsünden Rahman’ın rahme-
tine sığınarak…

SELAM VE DUA İLE….

İNSANIN ÖZÜ, İSLAM IŞIĞINDA BİLİM

Yavuz Selim BAĞCI

K A PA K
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Büyük Çamlıca’da inşaa edilen(...)Cami

Hazırlayan :  Ergin KÜLÜNK
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Altıncı merhale, insan ve onun hakî-
katini beyan eder. İnsan ve onun hakî-
kati, iyilik ve ihsanla malum olur. İnsanın 
hayatı İslamdır. En çok Müslüman en iyi 
insandır. İslam Dîninin dışında insan ta-
savvur olunmaz. Çünkü insan;  nebat ve 
hayvan, cin ve melek ve şeytandan apay-
rı bir mahluktur. İnsanı tarif ettiğimizde; 
insan düşünen ve konuşan hayvandır , 
diye tarif ediyoruz. 

Halbuki bu tarif pek kafi tarif değildir. 
Çünkü mantıkî bir tariftir, felsefî bir tarif-
tir, kemaliyeti elde edemeyenlerin hak-
kındadır.

Seyyid-i Şerif kuddise sırruh insan-ı 
kâmili :”Ruhu ve aklı itibariyle ümm-ül-
kitab, kalbî itibariyle levh-i mahfûz; nefsi 
itibariyle kalem gibi yazar, siler, müşerref 
bir kâtib ve kitap gibi tertemiz bir varlık-
tır. “ diye tarif etmiştir. “Tertemiz olma-
yan bir kimse insanın hakikatine vâkıf 
olamaz “ diye ilave etmiştir. Bu ise ah-
sen-i takvimde olanlara göre bir tariftir.
İmam Rağıp da şöyle anlatır :İns , cinne 
muhaliftir ve nefretinin hilafıdır. İnsana 
ins denilmiştir, çünkü insan kendi başına 
hayatını devam ettiremez bir varlıktır. Ba-
zıları diğer bazılarına muhtacdır. Kendisi 
bir bütündür. Bundan dolayı ihtiyacla-
rını görmekten acizdir. Aciz olduğu için 
de insana ins denilmiştir. Bundan böyle 
insan tabiatiyle medeniyetlidir, denil-

di. (Ta’rifât-ı Seyyid Şerif s.18, Müfre-
dat-ı imam Rağıp s.28, Edeb-ud-Dünya 
ved’Dîn s.74 )

Binaenaleyh bizim insanın tarifi hak-
kında inancımız şöyledir : İnsan hayvan-
dan ayrıdır, düşünen ve Rabb’ini bilen-
dir. Nitekim babda insan iki tarifle tarif 
olunmaktadır:a- İnsan lafzının anlamı, 
bedene bağlı bir cevherdir; beden de o 
cevherin tasarrufu altındadır; o cevher 
elle tutulmaz, gözle görülmez bir latîf ci-
simdir.b- İnsan kendisi bir cism-i latîftir. 
Beden o cism-i latîfin zuhuruna mahaldir. 
Su gölün içinde seyeran ettiği gibi ruh da 
bedenin içinde seyreder. 

Birinci tarif İmam Ğazâlî ve İmam Ra-
ğıp ile bir çok ehli keşfin görüşüdür. İkinci 
tarif kelamcıların görüşüdür. (El-Berîka 
c.1 s.300) İnsan kader-i İlâhiyye’ye mah-
kum olmak hasebiyle çok zaif bir varlıktır. 
Allah’ın  hükmüne karşı  mahkum olma-
sa idi, çokça tuğyan ederdi. Bu vecihle, 
mahkum olmasına rağmen kendisinden 
bir ihtiyacsızlığı gördüğü zaman çokça 
tuğyan eder. Nitekim Kur’an-ı Hakîm’de :

 عَّلَ ااِلنَْساَن َما لَْم يَْعَلْ َكّ ِاّن ااِلنَْساَن لََيْطَغ َاْن َرَاٌه ا�ْسَتْغَن

ْجْعى -İnsana bilmediğini O öğret”ِاّن ِاَل َرِبَّك الرٌّ
ti . Okumamaktan Sakın! Çünkü insan 
muhakkak azar; kendisini mal sebebiyle 
ihtiyaclardan vâreste gördü diye. Ey in-
san! Şüphesiz dönüşün ancak Rabb’ine-

ALTINCI MERHALE 
İNSANIN HAKÎKATİNİ VE   YARATILIŞI 

ANLATIR
İsmail ÇETİN

Rahmetullahaleyh

K A PA K
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dir. “ ferman buyruldu. (El-Alak Sûresi ayet 
5-8)Eğer insan kader-i İlâhiyye’ye karşı 
mahkum olmasaydı, acaba nasıl olacak-
tı. Binaenaleyh insanın kadere mahkum 
olması, ona büyük bir lutf-u İlâhiyyesi’n-
dendir. Zira mahkumluğu onu Hâlık’ına 
karşı mahcub etmiş, acizliğini kendisine 
göstermiştir. Tâ ki insan bütün ihtiyaclarını 
O’ndan ümid etsin.

Diğer bir cihetle de insanda bir cüz’i 
ihtiyârî vardır . İnsanı yaratan, onu cüz’i 
ihtiyâriyyesiyle sorumlu kılar. Bundan da 
anlaşılıyor ki insan diğer bütün mahlû-
kattan ayrı bir varlıktır ki kendi başına bir 
varlıktır. İnsan kendi hakîkatini bilmekle 
hayvanî tuzaklarından kurtulur. Anlaşıldı 
ki insan çok üstün bir varlıktır. Nitekim 
Kur’an-ı Hakîm’de :

لْنَا ٌهْ ِف الَبِّ َوالَبْحِر و َرَزْقنَا ُهْ ِمَن ْمنَا بَِن ٰاَدَم َوَحَ  َوَلْ َكّرٓ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضياًل لْنَا عََل َكِثرٍي ِممَّ ِيَّباِت َوفَضَّ الطَّ

“Hiç şüphe yoktur ki biz Adem oğulları-
nı şerefli kıldık. Karada ve denizde olanları 
binekler üzerine bindirdik ve onlara güzel 
=helal ve temiz rızk verdik; ve onları yarat-
mış olduğumuz pek çok mahluktan üstün 
kıldık. “(El-İsra Sûresi ayet 70)buyrulmak-
tadır. 

Yani insan ahsen-i takvimde yaratılmış 
bir varlıktır. Onunla hiç bir hayvan arasın-
da münasebet yoktur. İnsan; ağaç, nebat 
ve sairden hissiyle,hayat olan ruhu ile  
hayvandan, konuşmak, akıl, basîreti ve ira-
desiyle, hareketi, yerli yerinde olan boyu 
posu, manevi lezzetleriyle meleklerden, 
görünmek, görmek, tutmak ve tutulmak, 
cismânî lezzetleriyle de cinden, beşeriyeti 

ve hidayette bulunmasıyla şeytandan ay-
rılır.....
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SIR ÇOCUK
Kardeşlerinizle Zaman Geçirmek İçin 8 Verimli Yol

1.Birlikte Namaz Kılın
Eğer kardeşleriniz henüz nasıl namaz kılınacağını bil-

miyorsa, şimdi ona öğretmek için mükemmel bir fırsatınız 
var. İdeal olarak çocuklara 7 yaşında namaz öğretilmeli, 
10 yaşında ise düzenli olarak kılmalıdırlar. Günden (en az) 
bir namazı, siz ve kardeşleriniz veya daha güzeli bütün 
aile birlikte kılmak üzere anlaşın. Namazdan sonra acele 
etmeyin, oturmaya devam edin ve Allah subhanehu ve 
teala’yı birlikte hatırlayın. Bu, aynı zamanda namaz es-
nasında okuduğunuz birkaç ayetin anlamı ve/veya tefsiri 
üzerinde konuşmak için iyi bir zamandır.

 2.Birlikte Kuran Okuyun
Ayrıca, Kuran okumak için belirli bir zaman ayarlayın. 

Birçoğumuz Arapça dilinde akıcı olmasakta, aslında sizin 
ve kardeşlerinizin ezberden okuduklarınızın anlamlarına 
bakmak önemlidir. Ayrıca onlarla çoktan ezberledikleri 
sureleri tekrarlayabilirsiniz veya yenilerini öğretmek için 
bir teknik bulabilirsiniz. Eğer şanslıysanız onlara hala Fa-
tiha Suresini öğretme şansınız vardır. Bunun onlar için ne 
kadar faydalı olacağını ve her bir namazda okuduklarında 
ne kadar ecir kazanacağınızı bir düşünün.

 3.Birlikte Camiye Gidin
Mümkün olduğu kadar sık sık birlikte camiye gitmeye 

çalışın ve Cuma namazına birlikte gitmeyi alışkanlık hali-
ne getirin. Eğer yaşadığınız yerde sağlam bir Müslüman 
topluluğu varsa bunun avantajlarından yararlanın. Yerel 
caminize katılın ve onlara erken yaşlardaki kardeşlik hissi-
ni gösterin. Eğer orada bir konferans, gençlik grubu veya 
katılabileceğiniz herhangi bir özel aktivite varsa, sizin ve 
kardeşlerinizin katıldığından emin olun. Bu, aynı zaman-
da onların, kendileriyle aynı yaşta olan Müslüman çocuk-
larla tanışmaları için güzel bir fırsattır.

 4.İslami Bilginizi Birlikte Arttırın
Bunu eğlenceli ve özgün hale getirin. Videolardan 

yararlanmaya ne dersiniz? Youtube’da İslami bilgiyi eğ-
lenceli bir yoldan anlatan, Baba Ali (ummahfilms), Amal 
Ahmed Albaz (AmalAhmedAlbaz), Mohamed Zeyara 
(mzeyara2) ve Hisham Al Hadi (hishamalhadi) gibi birçok 
güzel insan var. Aynı zamanda birlikte İslâmi çocuk oyun-
ları oynayabilir, yatmadan önce onlara İslâmi kıssalardan 
anlatabilirsiniz.

 5.Birlikte Yemek Yapın
Ayda bir kardeşinizle birlikte bütün aileye akşam ye-

meği hazırlamaya ne dersiniz? Tarifi seçmek, markete git-
mek, yemeği pişirmek ve sofrayı hazırlamak birkaç saati-

nizi alsa da, tamamen buna değecektir ve aynı zamanda 
bağ kurmak için mükemmel bir tecrübe olacaktır.

 6.Birlikte Egzersiz Yapın
Herkes bilir ki düzenli egzersizin genel iyilik haliniz 

üzerinde olduğu kadar sağlığınız üzerinde de birçok fay-
dası vardır. Öyleyse neden bu tecrübeyi kardeşlerinizle 
paylaşmayasınız ve onları spor arkadaşınız yapmayası-
nız? Çocuklar genelde enerji doludurlar ve motive edici 
olabilirler. Ve kim kalorilerinizi spor salonlarında yakmak 
zorunda olduğunuzu söyledi ki? Dışarı çıkın ve değişim 
için yeni bir şey deneyin. Tek sıra paten kaymaktan bas-
ketbol oynamaya hatta at binmeye kadar – birçok imkan 
mevcut!

 7.Birlikte Çalışın
Eğitim, inşaAllah birçok fırsatlara kapı açması için 

kardeşinizin hayatındaki önemli bir parça olmalı. Onların 
şu anda geçmekte olduğu yollardan siz çoktan geçtiniz, 
neden bir yardım eli uzatmıyorsunuz? Testten önce on-
larla birlikte tekrar yapın, kelime öğrenmesinde yardımcı 
olun, birlikte bir proje üzerinde çalışın. Bir bilgiyi araştı-
rırken interneti nasıl kullanacağını gösterin veya okulda 
konuştukları konu üzerine olan kitapları alması için onları 
kütüphaneye götürün. Birlikte çalışmak eğlenceli olabilir 
ve –ister inanın ister inanamayın- sizden birçok şey öğ-
renebilirler!

 8.Birlikte Vakit Geçirin
Dondurma alın, parka, sahile, müzeye, oyuna, alışve-

riş merkezine, hayvanat bahçesine gidin. Tekrar, seçmek 
için sayısız seçeneğiniz var. Eğer favori hobileri varsa, 
mesela futbol gibi, arada bir birlikte oynamayı önerin. 
Çoğu zaman özel bir şey olmasına gerek olmuyor, çün-
kü çocuklar genelde büyüklerinden ilgiden daha fazlasını 
beklemiyorlar.

Ç O C U K

62



sirdergisi.com
Ağustos 2017 /  Zilkâde 1438

ESMAUL HUSNA

BARİ’ Esmaül Hüsnası

Yüce Allah’ın bu ismi Kur’an-ı Kerim’de şöyle geçer:
“ O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel 

isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şâ-
nını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.. “

(Haşr, 24)
Bâri : Var eden ve yaratan anlamına gelmektedir. 

Bir örnek ve emsale ihtiyaç duymadan yaratan, varlık-
ları yokluktan varlığa çıkaran, takdir ettiğini ve karar-
laştırdığını varlık sahasında ortaya koyan.

O, varlıkları, onlar hakkındaki bilgisine göre var 
eder. 

Yaratma anında O’na “Bedî” adı verildiği gibi “Bârî” 
adı da verilmektedir.

“Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen 
herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan 
önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a 
göre kolaydır.” (Hadid,22) 

O, eşyayı ve her şeyin aza ve cihazını birbirine uy-
gun ve mülayim halde yaratandır. Eşyayı şekle, kalıba, 
modele sokandır. O, suyu, toprağı, ateşi ve havayı yok-
tan yaratttı. 

“... her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşün-
mediler mi?” (Enbiya, 30) 

“Sizi topraktan yaratması, O’nun delillerindendir.” 
(Rum, 20)” 

“Rabbin meleklere demişti ki: Ben muhakkak ça-
murdan bir insan yaratacağım. (Sad, 71) 

“Andolsun biz insanı, çamurdan bir özden yarattık. 
Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. 
Sonra aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden, bir parçacık 
et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere çevirdik; 
bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yara-
tışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli 
olan Allah pek yücedir. “ (Müminun, 12-14) 

“Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan 
yarattı. Cinleri öz ateşten yarattı.” (Rahman, 14-15) 

Her şeyin azası, hayat cihazları ve anâsırı keyfiyet 
ve kemiyet itibariyle birbirine uygun ve yaraşır ola-
rak yaratıldığı gibi herşeyin hizmeti ve faydası umumi 
ahenge uygun yaratılmıştır. 

O, bütün bu bedenleri, cisimleri yokluktan varlığa 
çıkarmıştır. 

O, öyle Allah’tır ki, Bâri’dir. Yani öyle temiz yaratıcı 
ki yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizam üzere seçip 
düzenleyerek ve tamamlayarak birbirinden farklı özel-
liklerle yaratır. 

İhlasla “Yâ Bâri” diye bir müslüman bu isme devam 
etse, sıkıntı ve stresden kurtulur, işlerinde başarılı olur. 

Bâri ismini bilmenin faydaları nelerdir? 
Allah’ın yaratıcı olduğunu kabul etmek, O’nun aynı 

zamanda Bâri olduğunu da kabul etmektir. Allah’ın ya-
ratıcı ve Bâri olduğunu kabul eden, kendisinini daima 
bir halden bir hale geçtiğini ve sonuçta bu varlığının 
mutlaka son bulacağına inanır. Bu inanç ona, Allah’a 
tam bir teslimiyetle teslim olmasını sağlar. 

Olayların gerçek yaratıcısının Allah olduğunu bilen 
kimse, meydana gelen olaylardan derinden etkilen-
mez, kalbini derin üzüntüler sarmaz, sırlarının bilinme-
sinden korkmaz. O’nun yasaklarından şiddetle kaçınır 
ve daima O’na sığınarak korunur. 

Bu ismi bilen, her şeyin Allah elinde olduğunu ve 
O’nun emriyle gerçekleştiini bilir. O’ndan başka yaratı-
cının olmadığını anlar. O’nun bütün emir ve yasaklarını 
samimiyetle uygular. 

Kaynaklar:
1) Elmalı Tefsiri
2) Esma-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004, 
3) Kur’an-ı Kerim
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S A Ğ L I K

Harika PINARBAŞI

Evcil hayvan beslemek çocuk sağlığını nasıl etkiler?

ABD’de yürütülen bir araştırmada, evcil hayvan beslemenin çocukların ruhsal ve 
fiziksel sağlığı üzerinde pozitif bir etkisi olmadığı öne sürüldü.

ABD’de araştırma ve geliştirme şirketi RAND tarafından yapılan çalışmada, California’da ya-
şayan kedi ya da köpek sahibi 2 bin 200 çocuk ile kedi ve köpek sahibi olmayan 3 bin çocuk 
incelendi. Araştırmada evcil hayvanı olan ve olmayan çocukların ruhsal ve fiziksel sağlıklarının 
yanında, aile gelirinin de yer aldığı 100’den fazla istatistiksel unsur katılarak karşılaştırma yapıldı.

Çalışmada, evcil hayvanı olan çocukların, olmayanlara göre ruhsal ve fiziksel sağlıklarının 
daha iyi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Hatta evde köpeği ya da kedisi olan ço-
cukların olmayanlara göre dikkat eksikliği gibi rahatsızlıklara yakalanma risklerinin daha fazla 
olabileceği belirtildi.

HAYVAN SAHİBİ OLANIN DAHA İYİ OLDUĞU BULGUSUNA RASTLANMADI

Araştırmayı yürüten ekipten Layla Parast yaptığı açıklamada, “Şu zamana kadar yürütülen 
çalışmaların aksine, araştırmanın sonuçları gerçekten şaşırtıcıydı. Kedi ya da köpek sahibi aile-
lerden gelen çocukların genel sağlık durumlarının, evcil hayvanı olmayan ailelerden gelen ço-
cuklardan daha iyi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadık.” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın sonucu “Anthrozoos” dergisinde yayımlandı.
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Y E M E K

Püf Noktası
Izgara ya da ocak üzerinde özel köz aparatında pişirdiğiniz patlıcanları, kısa süre karton ya da naylon 

bir poşette bekletin. Terleyen kabuklarını kolaylıkla soyun. Beğendi yapımında soğuk süt kullanın, sütü 
kavrulan un karışımına azar azar ekleyin.

Pişirme Önerisi
Salçalı et karışımına 1/2 tatlı kaşığı kadar üzüm sirkesi ve taze kekik yaprakları katabilirsiniz. Beğendi 

hazırlığında arzuya göre zeytinyağı kullanmayı tercih edebilir, bir parça rendelenmiş muskat cevizi ekle-
yebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?
Yağlı kısımları alınmış kuzu but etini kuşbaşı şeklinde doğrayın. Kabuklarını soyduğunuz kuru soğan 

ve sarımsakları yemeklik doğrayın.
Kabuklarını soyduğunuz domatesleri küp şeklinde doğrayın. Yıkayıp üzerlerini kuruladığınız patlıcan-

ları aralarda ters yüz edip ızgarada pişirin.
Zeytinyağını tencerede kızdırın. Kuru soğan, sarımsak ve kuşbaşı doğranmış kuzu etini yüksek ateşte 

kavurun.
Kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğradığınız domatesleri ilave edin. 4-5 dakika pişirdikten 

sonra domates ve biber salçası karışımını katın.
Sıcak su eklediğiniz eti, ara ara karıştırarak kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Pişirme işleminin 

sonuna doğru tuz ekleyin.
Beğendisi için; ızgarada pişirdiğiniz patlıcanların kabuklarını dikkatli bir şekilde soyun. Küçük parçalar 

halinde kesin.
Küçük bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyin ve eriyen tereyağında kavurun. Keskin bir bıçakla 

kıydığınız ya da zırhtan geçirdiğiniz közlenmiş patlıcanları ve soğuk sütü ilave edin.
Beğendi karışımı kısık ateşte kaynamaya başladığında rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve taze çekilmiş 

tane karabiberi ekleyin.
Pişirme işlemi tamamlanan patlıcan beğendiyi, servis tabaklarına paylaştırın. Üzerine salçalı ve etli 

karışımı alıp sıcak olarak servis edin.

600 gram
kuzu but (arzuya göre dana 
eti)
2 adet
orta boy kuru soğan
4 diş
sarımsak
3 yemek kaşığı
zeytinyağı
3 adet
orta boy domates
1 yemek kaşığı
domates salçası
1 tatlı kaşığı
biber salçası
2 su bardağı
sıcak su

1 çay kaşığı tuz
Beğendi için:4 adet
orta boy patlıcan
1,5 su bardağı
süt
1,5 yemek kaşığı
un
1 yemek kaşığı
tereyağı
1/2 su bardağı
rendelenmiş kaşar peyniri
1 çay kaşığı
tuz
1 çay kaşığı
taze çekilmiş tane karabiber

Ayşegül KÜBRA

Hünkar Beğendi
Malzemeler
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Kitabın Adı: Aslanyürekli 
Kardeşler

Yazar: Astrid Lindgren

Yayınevi: Pegasus

Sayfa: 256

Tür: Çocuk Hikâye

“Size ağabeyimin öyküsü-
nü anlatacağım, Jonathan 
Aslanyürekli’nin. Biraz 
masal, birazcık da hayalet 
öyküsü gibi. Sanırım Jo-
nathan ile benden başka 
bilen yok ama bu gerçek bir 
öykü.”
Aslanyürekli Kardeşler, 
kamp ateşleri ve masallar 
zamanının yaşandığı ülke-
ye giden iki kardeşin hak-
sızlık ve adaletsizlik kar-
şısında verdikleri savaşta 
tüm korkularının üzerine 
gitmelerinin ve birbirle-
rine duydukları sevgiden 
aldıkları güçle ölümü dahi 
yenmelerinin unutulmaz 
hikâyesi…
Kitapları tüm dünyada 160 
milyon kopya satmış ünlü 
yazar Astrid Lindgren, ma-
sal unsurlarını macerayla 
birleştirdiği bu kitapta iyi 
ve kötü arasında bin yıldır 
süregelen ebedi savaş ile 
insanın korkularını yene-
bilmesi kavramları üzerine 
düşündürüyor.

Kitabın Adı: Halil İnal-
cık’ın Merceğinden Tarih 
Bilinci

Yazarı: Halil İnalcık

Yayınevi: Profil Kitap

Sayfa: 304

Tür: Tarih

Eserleri tüm dünyada ilgiy-
le okunan Halil İnalcık’ın 
bu kitabı; bazı söyleşile-
rinin, röportajlarının ve 
yazılarının Tarih Bilinci 
başlığı altında bir araya 
getirilmesiyle oluştu. Tür-
kiye’de kültürü yok eden, 
siyaseti karmaşaya götüren 
ve nihayetinde ekonomi-
yi tehlike içine atabilecek 
bakış açılarının öncelikli 
olarak değişmesi gerektiği-
ne değinen İnalcık; tarihte 
tenkidin nasıl yapılması 
gerektiğini verdiği örnek-
lerle pekiştiriyor ve gele-
neksel tarihçilik algısından 
sıyrılabilmemiz için tarih 
okurlarına ışık tutuyor.

Kitabın Adı: 6.27 Treni
Yazar: Jean Paul Didierlaurent
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa: 136
Tür: Roman

36 yaşındaki Guylain Vignolles 
kâğıt geri dönüşüm fabrikasın-
daki işinden nefret eden yalnız 
ve mutsuz bir adamdır. Hayatı, 
sıkça sohbet ettiği küçük kırmı-
zı balığıyla birlikte yaşadığı ev 
ve çalıştığı fabrika arasında ge-
çer. Görevi, kitapları parampar-
ça eden korkunç makine Zerstor 
500’ü kullanmaktır.
Çalıştığı işletmede iki dostu 
vardır, biri ürkünç makinenin 
ayaklarını yediği Guiseppe, di-
ğeri ise sadece aleksandrin hece 
vezniyle kurduğu cümlelerle ko-
nuşan bekçi Yvon Grimbert. Ki-
tapları yok etmekten duyduğu 
vicdan azabından kurtulmanın 
yolunu, her gün bindiği banliyö 
treninde, Şey’den söküp aldığı 
birbirinden bağımsız kitap say-
falarını yüksek sesle okumakta 
bulan Guylain, tekdüze hayatı-
nın akışının vagonda bulduğu o 
akıllı bellekle birlikte değişeceği 
umuduna kapılır. Minik aletin 
içindeki metinlerin yazarının 
peşine düşen bu umutsuz, şe-
hirli adamın küçük hayatı bü-
yük bir dönemecin eşiğindedir 
artık.
Edebiyat alanındaki ilk ba-
şarılarını, yazdığı öykülerle, 
kazandığı prestijli ödüllerle 
yaşayan Fransız yazar Didierla-
urent, bu ilk romanıyla, başta 
ülkesinde olmak üzere dünya 
çapında adından sıkça söz ettir-
di. Yayımlandığı yıl bir edebiyat 
fenomeni olarak kabul edilen 
roman, kısa sürede 29 dile çev-
rildi.

Kitabın Adı: Görmek
Yazar: Jose Saramago
Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayın-
ları
Sayfa: 324
Tür: Roman

Körlük’ün adı bilinmeyen 
ülkenin adı bilinmeyen ken-
tindeyiz yine. Üstelik yaşanan 
trajedinin üzerinden çok da 
geçmemiş, uyandırdığı dehşe-
tin hatırası taze, mağdurları 
da hâlâ sağken yeni bir felaket, 
daha doğrusu olağandışı bir 
hal geliyor kentin başına. Se-
çim yapılıyor, sandıklar ku-ru-
luyor.
Ancak beklenmedik bir şey 
oluyor ve oyların büyük ço-
ğunluğu boş çıkıyor. Hükümet 
bir komp-lo şüphesiyle derhal 
teyakkuza geçerek bu beklen-
medik durumu siyasal düze-
nin çarkları içinde öğütmeye 
çalışıyor; sonuç alamayınca da 
çareyi sıkıyönetim ilan ederek 
kenti terk etmekte bulu-yor. 
Fakat beklentinin aksine, 
düzenin yokluğunda düzen-
sizlik baş göstermeyince, onu 
çıkarmak da yine siyasal erke 
düşüyor.
Saramago, hiciv ile alegoriyi 
derin bir kavrayış ve keskin bir 
görüyle harmanladığı, o muaz-
zam dil cambazlığıyla devamlı 
eşeleyerek zihnimizde karınca-
lanmadık yer bırakmadığı bu 
unutulmaz eserinde, hamaset 
denen düşünce fukaralığının 
ve onun kovuklarında yuvala-
nan güç saplantısının ipliğini 
pazara çıkarıyor. Fars hiç bu 
kadar trajik anlatılmamıştı.

Kitap Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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Ahmet Bilgehan ARIKAN
Leyla Beşîrî MERAM

لایخ زج مرادن یمهس وت شوغآ زا هچ رگ

مَنهاریپ زا میوج یم  ار وت یوسیگ یوب

YUSUF›UM

Gerçi seni sadece hayal edebiliyorum,

Saçlarının kokusunu gömleğinden alabiliyorum.

؟ارچ دوخیب یتسین ممهس وت منادیم هکنم

!ینز یم وراپ زاب ملایخ یایرد هب ور

HAYAL DENİZİM

Ben biliyorum ki sen benim denizime ait değilsin!

Boşuna neden bana doğru kürek çekiyorsun?

متسدرب نزب روک هرگ ار دوخ تسد

ناــنزهار ار وت دندزدب هک مراد میب

SIRMA SAÇLIM

Saçının harmanını benim elime ver;

Ben buğday dalı saymaya doğmuşum.

      

مارم یریشب الیل

   

Leyla Beşîrî MERAM
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Ahmet ÇAKIL

SIR KARİKATÜR
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Ahmet ÇAKIL
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SOLDAN SAĞA

1) Saray hizmetinde bulunan bilginlerden gök bilimiy-
le uğraşanlara verilen unvan. (Ortadaki resim) 2) Sanayi, 
endüstri, teknik. – Karışık renkli.- Arap ülkelerinin ortak 
menfaatlerini yükseltmek için çalışan Arap Birliği’nin İngi-
lizcesi olan League of Arab States’in kısaltılmışı. 3) Bir sayı. 
- Bir olayın, niceliğin çeşitli durumlarını göstermeye veya 
birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgi-
lerden oluşmuş şekil, çizge. 4) Terlemekten veya sıcaktan 
vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın. 
– Çobanların giydiği, yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve 
kaba kumaş. 5) Üst değil. – Yabancı. 6) Bir nota. 7) Fakat, 
lakin. – Yarı, nısıf. 8) Kışın yağar. – Valide. 9) Şenliklerde 
caddelere kurulan kemer. 10) Bir nota. - Fotoğraf çeki-
minde güçlü parıltıya gereksinim duyulduğunda kullanılan 
lamba. – Cet, ata. 11) Ön ve/ya ileri değil. - Sadece Pey-
gamberlere has mucize yanında; ermiş kimselerin göster-
diklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı durum. 
12) Lityum’un simgesi. – İstikrar, dengelilik.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Kendisine, 24.11.1934 tarihinde TBMM’de oybirliği 
ile kabul edilen 2587 sayılı Kanun’la “Atatürk” soyadı ve-
rilen, Gazi Paşa unvanı da olan, o dönemin Cumhurbaş-
kanı ve ülkemizin kurucusu. 2) Azotlu besinlerin vücutta 
yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan 
azotlu madde. - Tibetlilerde ve Moğollarda Buda rahibi. – 
Olağandan büyük. 3) Peşin para, akçe. – Fasıla, mesafe. 4) 
Dost, arkadaş anlamında, ünsiyet sözcüğünden gelen bir 
erkek ismi. – Afrika’da bir ülke. 5) Bir şeyin başına geti-
rilince, o şeyin sahibi anlamını sağlayan ön ek. – 6) Kal-
siyum’un simgesi. - Türkçesi “bu isim altında da tanınan” 
olan “Also Known As”in kısaltılmışı. 7) Alaka, bağlantı. – 
Gece, leyl. 8) Almanya’nın Avro’dan önce kullandığı para 
birimi. – Tıpta “Radyoİzotop” görüntülemenin kısaltılmışı. 
9) İlkel bir deniz taşıtı. 10) Yunan alfabesinin birinci harfi. 
- Herhangi bir organizmanın yapısı. 11) Ortalıkta dolaşan 
art düşünce. – İhsan, iyilik. 12) Hedefe denk getirememek. 
– Mühendislikte bir cetvel.
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