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SIR

E D İ T Ö R’ D E N

Başlıkta bahsettiğim hususta insanlar kar-
şısındaki şahıslara kendi zaviyelerinden bak-
tıklarından çok da sağlıklı tutum içerisinde 
olmaları beklenemez. Kişi genellikle çevresin-
de yaşayanlara ya bir menfaat veya husumet 
tutumunda bulunabilir. Tarafsız ve ön yargısız 
değerlendirmek temelde bir vicdani mesele-
dir. Kuru hamasi duygulardan sıyrılmış müte-
vazi, adil düşünmek başlı başına bir insanlık 
meselesidir.

Değerlendirmelerimizi yapacağımız zaman 
hadiseler karşısında terazinin kefelerini eşit 
konuma getirdikten sonra kararımızı verme-
miz en doğrusudur. Güncel yaşamda her türlü 
anlaşmazlıklar ve kargaşa  empati yapamama-
mızdan kaynaklanmaktadır.

Bir konu, bir oluşum veya bir kişi hakkında 
değerlendirme yapacağımız zaman bu husus-
taki  donanımımız  karar verecek kadar yeterli 
olmalıdır. Millet olarak bilmediğimiz konu ve 
kişiler hakkında ahkam kesmekte, yargısız in-
faz yapmakta üzerimize yoktur. İncitmekten, 
kırıp dökmekten zerre miktar çekinmeyiz. 
Hele kurbanımız bizimle aynı görüşte aynı ta-
rafta değilse vay haline! Dinleme zahmetine 
bile girmeyiz, kesin hüküm veririz.

Hayata olumlu bakmak, her duruma müs-
bet yaklaşmak bize Peygamberimizden kalan 
güzel bir sünnetttir. “Hüsn-ü zan ademi itimat” 
ne kadarda güzeldir. “Beraat-ı zimmet” esastır 
mucibince  tüm insanların suçu ispat edilince-
ye kadar suçsuzluğu ve savunma hakkı vardır.

Hülasa bu durumlarla karşı karşıya kaldığı-
mızda muhatabı ne gökyüzüne çıkarmamak 
ne de yerin dibine sokmamak temel ilkemiz 
olmalıdır.  Bu konu neticesinde pişman olaca-
ğımız kararlar vermek tenkit - takdir  etmek, 
olumlu - olumsuz düşünmek bizi ciddiyetten 
uzaklaştırdığı gibi inandırılıcığımızı da zayıfla-
tır.

İlla eleştiriceksek hep yapıcı ve olumlu söz, 
davranış içinde olmamız  insanların sağlıklı 
davranıp, hatadan dönerek  güzel işler yapma-
sına vesile olur. Toplum dolayısıyla insanımız 
seviyeli, saygılı olur.

Ödül ve ceza yukarıda saydığımız maddeler 
doğrultusunda yapılırsa hakkaniyet herkes için 
geçerlidir.

Övülen, sevilen ve beğenilen bireyler olma-
nız dileğimle. Saygılarımı sunarım.

Tenkit ( Yergi ) - Takdir ( Övgü )

Yavuz Selim PINARBAŞI
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TENKİDİN TENKİDİ

Çoğumuzun konuşmalarının çoğunu tenkit teşkil eder. Bardağın boş kısmı görmek-göstermek veya dolu 
kısmını görmemek diyebileceğimiz bu durum sosyal bir hastalık hâlini almıştır.
Özellikle medya. Herşeyin kötü yönünü ele alıyor. Haberlerin, yorumların büyük bir çoğunluğu olumsuz 
şeyler. İyilik ve güzelliklerin haber olamıyacağı kanaatindeyiz. İyi şeyler ya haber yapılmıyor ya da kötü 
olarak gösterilmeye çalışılıyor. Bu da cemiyete yüksek oranda menfi yönde yansıyor. Az da olsa güzellikleri 
gösteren medya ve insanlar da var tabii. 
Denecek ki; hadiselerin çoğu tenkit edilecek mahiyette cereyan ediyor. Yine denecek ki; tenkit edilmezse 
nasıl düzelecek? Ve yine denecek ki; bu da bir tenkit yazısı.
Belki haklı olabilirsiniz. Ama hiç mi iyi şeyler olmuyor şu dünyada?!
Biraz da kendimize bakalım. Kusursuz muyuz? Önce kendimizden başlasak... Yıkmak kolay yapmak zordur. 
Yıkıcı değil yapıcı olalım.
Olumlu, yapıcı tenkitler eyvallah. Bu, toplumu ve insanları olgunlaşmaya götürür.
Ama kimse ayranım ekşi demiyor. Kendini hatalı görüp düzeltmeye çalışmıyor.
Tenkit ve öğütleri kendimize almıyoruz.  Öğüt verici yazı, söz ve notları hep başkaları için okuyor ve de-
ğerlendiriyoruz. Elbette şu da mühim; tenkit etmemek kadar, tenkide medar işlerden de uzak durmaya 
çalışmalıdır.
Daima tenkit eden adam, daima yıkıcıdır, yapıcı olamaz.
Bazı insanlar vardır, gayrimemnun olduğu yüz şeklinden bellidir. Hiçbir şeyi beğenmez. Hatrını sorarsanız 
başlar şekvaya. Bu gibiler, diğer insanları kendilerinden ve hayattan soğuturlar. 
Gayrimemnunluk, şekva, tenkit, gıybet, dedikodu insanı bedbin hâle getirir, karamsar yapar. 
Hâlbuki güzel gören güzel düşünür, güzel yaşar. Sever, sevilir. Sıkıntılardan kurtulur. Hatta çirkin gibi görü-
nen şeylerin bile güzel taraflarını, iyi neticelerini görmeye çalışmak lazım.
O zaman göreceğiz ki herşey iyiye gidecek.
Tenkitci adam, bir eser ortaya koyamaz.
Ben de bir tenkit yapmak istedim. Bir işe yarasın diye tenkidi tenkit etmeyi düşündüm.
Ceza yerine ödül nasıl daha yapıcı ise tenkit yerine takdir de o kadar olumlu sonuçlar doğurabilir.

K A PA K

Akif  CEMİL
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YAPICI TENKİT ÖVGÜSÜZ TAKDİR

Tenkit; eksikliği tamamlar, verimsizliği giderir.
Takdir; iyiliği tasdiktir, doğruluğu görmedir, güzeli 
sevmedir.
Tenkit; usulünce ve vusulünce yapılırsa hayat kur-
tarır.
Takdir; adabınca, erkanınca olmayınca hayat karar-
tır.
Tenkit; “tenkide açık” olanı mutlu ve umutlu eder.
Takdir; “övgü bekleyen” i mutsuz ve umutsuz eder.
Tenkit; bilgiyi, ilgiyi, beceriyi, tecrübeyi, önemsen-
meyi artırır.
Takdir; aşkı, şevki, vecdi, iştiyakı “kendi olmayı” ar-
tırır.
Tenkit; “tutarlılık hastası” etmemelidir.
Takdir; “müzmin şımarık” yapmamalıdır.
Tenkit; yıkıcı, köreltici, şevk kırıcı, azmi söndürücü 
olmamalıdır.
Takdir; yüreklendireyim, heveslendireyim derken, 
baş döndürücü olmamalıdır.
Tenkit; düzeltici, tamir edici, güzelleştirici bir üslup-
la yapılmalıdır.
Takdir; azdırıcı, saptırıcı, bezdirici bir usulle yapıl-
mamalıdır.
Tenkit; karşı delil sunucu, müspet yol gösterici bir 
anlayışla yapılmalıdır.
Takdir; “hak ediş” i “teşekkür” ve “tebrik” ile ödül-
lendirme ekseninde yapılmalıdır.
Tenkit; mükemmeli aramaya ve kavramaya yardım-
cı olmalıdır.
Takdir; “hak ediş” i hakkınca ödüllendirmedir.
Tenkit; yerinde, zamanında ve kıvamında yapılma-
lıdır.
Takdir; övücü, övgüleyici, şımartıcı olmamalıdır.
Tenkit; kusurluyu kusurdan, sakıncalıyı sakıncadan 
kurtarma çabasıdır.
Takdir; “başarı” yı, “gayret” i, “iyiliği” artırma çaba-
sıdır.
Tenkit; “adam gibi adam” olabilme yollarını kolay-
laştırır.
Takdir; “adam gibi adam” ların en tabii hakkıdır.
Tenkitten rahatsızlık, huzursuzluk duyulmamalıdır.
Takdirden hoşlanmayı, şımarıklığa kaydırmamalıdır.
Tenkit; dostluk kapıları açılmasına, olumlu ilişkilere 
pencereler aralanmasına vesile olmalıdır.

Takdir; küçük  düşürmemelidir, pişmanlığa sevket-
memelidir, tekdire dönüştürmemelidir.
Tenkit; “söz” ün “öz” ünü, “öz” ün anlamını ortaya 
koymak için yapılmalıdır.
Takdir; hayalandırıcı, mayalandırıcı ve vefalandırıcı 
bir üslupla yapılmalıdır.
Tenkit; rencide edici, hırpalayıcı ve yıpratıcı olma-
malıdır.
 Takdir; müspet bir destek özverisiyle moral aşılayıcı 
olmalıdır.
Tenkit; ilham verici, ilişkilerde iletişimi geliştirici ol-
malıdır.
Takdir; ruhu okşayıcı, nefsi dizginleyici olmalıdır.
Tenkit; “iyi niyet” li, iyileştirici olmalıdır.
Takdir; muhatabına “ehil” olduğu hissini vermeli ve 
“ehliyet” inin kıymetini bildirmelidir. 
Tenkitin dozu iyi ayarlanmalıdır, ölçüsü tutturulma-
lıdır.
Takdirin dozu da iyi ayarlanmalıdır, abartılı olmama-
lıdır.
Tenkit; hasetten, çekememezlikten, istememezlik-
ten, iç marazlığından kaynaklanmamalıdır.
 Takdir; menfaatlenme beklentisiyle, çıkar dürtü-
süyle, menfi bir amaç ile yapılmamalıdır.
Tenkit; “ötekileştirme” ekseninde olmamalıdır.
Takdir; “olduğu kadarı” ile yapılmalıdır.
Tenkit; kini, nefreti, öfkeyi doğurmamalıdır.
 Takdir; “iyi” yi “kötü” leştirmemelidir.
Tenkit; araştırıp emin olmadan yapılmamalıdır.
 Takdir; muhatabına değer verip, değerlendirmedir.
Tenkit; “eleştiri” den önce, “özeleştiri” üzerine ol-
malıdır.
Takdir; şahsiyeti, insani ve irfani kimliği koruma üze-
rine olmalıdır.
Tenkit; insanı insan eden unsurları hatırlatıcı ve o 
istikamet üzere yapılandırıcı olmalıdır.
Takdir; “ene” yi, “ego” yu öne çıkarıcı değil, “şahsi-
yet” i ve “vasıflar” ı öne çıkarıcı olmalıdır.
Tenkit; daima yapıcı olmalıdır.
Takdir; daima övgüsüz yapılmalıdır.
Tenkitte lazımdır.
Takdirde lazımdır.

K A PA K

Ahmet YÜTER
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K A PA K

Sabit Osmanoğlu

ELEŞTİRİ DEYİNCE YAPICI ELEŞTİRİ ANLAŞILMALIDIR

“Eleştiri” sözcüğü, Arapça “nḳd” kökünden 
gelen yazılı örneği bulunmayan “tenkit” sözcü-
ğünden gelmektedir. Arapça “naḳd” sözcüğü 
ise, “gagalama, iğneleme” anlamına gelmek-
tedir. Latince olan “Kritik” kelimesinin kökü Yu-
nancada ‘hüküm verme’ demek olan ‘krites’e 
dayanır. Yunancada ‘krinein’; ‘hüküm vermek’ 
demektir ve ‘kritikos’ terimi M.Ö. 4. yy.da 
‘edebiyat hükmü’ anlamını kazanmıştır. Nite-
kim; eleştiri, İngilizcede ‘criticism’, Fransızcada 
‘critique’, İtalyancada ‘critica’, Almancada ‘kri-
tik’ şeklindedir. Maalesef; Türkçede de eleştiri 
yaparken, olumsuz anlamda gagalamak ve/
ya iğnelemek olarak anlaşılmaktadır. Aslında; 
eleştirmek, bu haliyle açıkça dedikodu yapmak 
veya nasihat vermek anlamına gelmektedir. Bu 
nedenle; başarması mümkün olmayanlar için, 
azmederek başarı elde ettiğinde: “Eleştirilere 
kulağını tıkadı ve başardı” şeklinde yorumlar 
yapılabilmektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi, “eleştiri”nin La-
tincesi “kritik” sözcüğünde belirtilen “hüküm 
verme” üzerinden yaklaşmak gerekir. Hatta; 
“Şemsettin Sami, tenkit kelimesinin kökü olan 
‘nakd’ın tef’il babından gelemeyeceğini söyle-
yerek, bunun yerine ‘intikat’ ve ‘tenkad’ keli-
melerini önerir. Doğan Aksan ise1; eleştiri için, 
‘eleştir-‘ (eleştirmek) eyleminden isim türeten 
‘-i’ ekiyle türetildiğini belirtmektedir. Tıpkı; 
“yazı, batı, dizi, koşu” da olduğu gibi. Yine Ak-
san; “eleştirmek” maddesinde kelimenin ‘ele-‘ 
(elemek) köküne getirilen ‘-ş’ eki ile (karışmak, 
yapışmak, dolaşmak örneklerinde olduğu gibi 
kalıplaşmış işteş çatılı eylemler kurarak) buna 
bağlanan ‘-tır’ ekiyle (karıştırmak, yapıştırmak, 
dolaştırmak sözcüklerinde olduğu gibi) oluştu-
rulduğunu söylemektedir. Eleştirmek eylemi-
ne olan bu kafa karışıklığı nedeniyle eleştirinin 
“yapıcı” ve “yıkıcı” eleştiri olarak ayrımına gi-

1 (*): Tartışılan Sözcükler ve Özleştirme Sorunu, 
Prof. Dr. Doğan Aksan, Türk Dil Kurumu Yay., Sh. 29

dilmiştir. Benim görüşüm ise; eleştirinin hiçbir 
zaman “yıkıcı” olmaması gerekeceği, eleştiri-
len kişi, eser ve/ya eylemlerin daha iyi olması 
için müspet (pozitif) ve menfi (negatif) bütün 
yönlerinin tarafsızca ve kişisellikten uzak bir 
şekilde belirtilmesidir. Bu itibarla; başlıkta da 
belirttiğim gibi, eleştiri deyince yapıcı eleştiri 
anlaşılmalıdır.

Nitekim; “yıkıcı eleştiri”yi, sadece yanlış-
ların, eksikliklerin ve kusurların, yani negatif 
yönlerin belirtilmesi anlaşılmalıdır. Ancak; 
“yapıcı eleştiri”yi de, sadece doğru, iyi ve gü-
zel yönlerin, yani pozitif özelliklerin belirtil-
mesi anlaşılmamalıdır. Çünkü; bu, tamamen 
övmek, methiyeler düzmek anlamına gelmek-
tedir. İşte; eleştirmen, eleştiri konusunun hem 
doğrularını ve güzelliklerini açıklayacak hem 
de yanlışlık ve eksikliklerini ortaya çıkarak 
bunun nedenleriyle nasıl düzeltilmesi yolunu 
gösterecektir. Dolayısıyla; bu şekilde eleştiri 
“yapıcı” olacaktır, yani eleştiri konusunun bir 
sonraki şeklinin daha iyi hale getirilmesini ve 
düzeltilmesini sağlayacaktır.

Sonuçta; örnek olarak, hayvan haklarını sa-
vunan bir grubun gerçekleştirdiği gösterisini 
eleştirirken, oldukça haklı ve insani bir eylem 
olarak tespit ederken, aynı zamanda, gösteri 
sırasında eylemcilerin gösteri yaptıkları mey-
dandaki çiçekleri ezmesinin, ağaçlara zarar 
vermesinin, çevredeki dükkanların camlarını 
kırmasının, ellerindeki pankartları ve taşıdık-
ları broşürleri meydana bırakıp gitmelerinin 
yanlış olduğunun belirtilmesi, bu eleştiriler 
üzerine bir sonraki gösterinin düzeltilmesini 
sağlayacaktır. Ayrıca; sanırım, bunu okuyan 
kişi olarak, bir sonraki gösterinin, amacın ger-
çekleşmesine, daha çok taraftar kazanmasına 
ve ilgi ve sempati ile karşılanmasına da yol 
açacağını sizler de kabul edeceksinizdir.
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Mantığa uymazlık ya da saçmalamak

K A PA K

Psikoz dediğimiz ruhsal bozukluğu olanlarda 
rastladığımız paralojik düşünce dediğimiz bir man-
tık yürütme tarzı vardır. İki hüküm arasında benzer-
lik kurarken onların esas “şahısları” yerine bu “şah-
sa” yüklenen fiil veya sıfatlardaki benzerliklerden 
hareket edilir. Bir örnek verelim:

“Uçak uçar, kuş da uçar. Öyleyse uçak kuştur.”

Burada gerek uçak gerekse kuş için uçmak özel-
liği ortak olduğu halde, başka bakımlardan ben-
zemedikleri için iki hüküm arasında bir benzerlik 
kurmak mümkün değildir. Normalde sonuç, “Uçak 
kuş değildir” olacakken (buna mantıklı yani lojik dü-
şünce diyoruz), bu tip düşünce bozukluğu olanlarda 
uçağın kuş olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu tür 
düşünce tarzına da sapık mantıklı (paralojik düşün-
ce) diyoruz. Tanımı da sözlüklerde; “akıl süzgecin-
den geçirilirken bilmeyerek düşülen yanılgı, mantık 
uyuşmazlığı” şeklinde yapılmaktadır.

Aslında paralojik düşünce sadece psikiyatri has-
talarında görülmez. Toplum içinde başka kişilerde 
de sık olarak buna benzer mantığa uymayan, saç-
malama tarzında düşünce bozuklukları olabilir:

Benmerkezci (egosantrik) yani dünyadaki her 
şeyi kendisi ile ilişkili gören, dünyanın merkezi ol-
duğunu düşünen, herkesin kendine hizmet için var 
olduğunu sanan, başkalarının hak ve ihtiyaçlarını 
kendini iyi hissetmek adına yok sayabilen kişiler-
de görülebilir. Çünkü benmerkezcilik, düşüncele-
rin katı olma durumudur. Birey, kendi mantık dışı 
inançlarını mantıklı olarak algılamaktadır.

Bir başka kesim de sosyomerkezci düşünmedir, 
benmerkezci düşünmenin genişletilmiş ve gruplaş-
mış halidir. Yani içinde bulunduğu, mensubu olduğu 
grubun kendisini dünyanın merkezi görmesi duru-
mudur. Bu kişiler de katıdırlar, grup düşüncesine 
ne olduğuna bakmaksızın körü körüne uyarlar, ken-
dilerinin ve grup düşüncelerinin doğru olduğunu 
varsayarlar. Grup düşüncelerini, inançlarını ve dav-
ranışlarını mantıkdışı olduğuna bakmaksızın akla 
dayandırırlar.

Ayrıca narsist (kendine hayran, kendine adeta 
tapınan) kişilerde, ideolojik saplantılı olanlarda, 
süfli çıkarları için doğruyu görmek istemeyenlerde, 
hadiselere dar açıdan bakanlarda da görülebilmek-
tedir.

Yalancılık da saçmalamadan farklıdır.

Yalancı gerçeği bilir ve önemser, ama bilinçli ola-
rak yanıltmak için harekete geçer. Gerçeği söyleyen 
konuşmacı gerçeği bilir ve bize doğruları sunmaya 
çalışır. Saçmalık anlatan kişi ise gerçeği önemsemez 
ve yapmak istediği tek şey bizi etkilemektir. Bir kişi-
nin yalan söylemesi, o kişinin gerçeği bildiğini dü-
şünmesi durumu hariç imkânsızdır. Saçmalık üret-
mek için böylesi bir haklılık, inanç gerekli değildir.

Dürüst bir kişi konuştuğunda yalnızca gerek ol-
duğuna inandığı şeyi söyler. Ama yalan söyleyen kişi 
için sözlerin yanlış olduğunu bilmesi kaçınılmaz bir 
durumdur. Beri yandan saçmalayan birisi için bütün 
bu iddialar geçerliliğini kaybeder. O, ne gerçeğin ve 
ne de yanlış olanın yanındadır üstelik doğru olan 
da umurunda değildir. Gözleri dürüst veya yalan-
cı kişinin olduğu gibi olgular üzerinde değildir, tek 
amacı söylediği şeylerin istediğini alması açısından 
menfaatine uyması durumudur. İfade ettiği konuyu 
gerçeğe uygun bir şekilde anlatıp anlatmaması da 
onun için önemli değildir. Kendi amacına ulaşmak 
için bunları alır ve uydurur.

Bunları niçin mi anlatıyorum? Günümüzde si-
yasette, dini hayatta, ticarette o kadar çok saçma-
layanlara rastlanıyor ki şaşırıyorum. Bariz şekilde 
mantıksız olan düşüncelerini, davranışlarını ateşli 
bir tarzda savunuyorlar. Hangisini söyleyeyim bi-
lemiyorum. İnşallah ileriki haftalarda yeri geldikçe 
örnekler vereceğim.

Bu tiplerle karşılaştığımda ne yapıyorum soru-
suna gelince; tartışmanın, bir ortak noktada bu-
luşabilmek için konuşmanın faydası olmadığı için 
susuyorum.

Prof. Dr. Sefa SAYGILI
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TENKİT ETMEK 

K A PA K

Tenkit etmek, eleştirmek anlamına gelir. Örnek 
verecek olursak, yapılan bir işin eksikliğini, verim-
sizliğini,  kusurunu, doğru ve yanlışlarını söylemek 
ve ortaya çıkartmak gibi. Türkçe’de tenkit yerine 
kullanılan eleştiri kelimesi bir insanı, bir eseri, bir 
konunun doğru ve yanlışlarını bulup göstermek 
amacıyla incelemek şeklinde tamamlanmaktadır. 
Her şeyden evvel yapılan tenkidin(eleştirinin) doğ-
ru, gerçekçi, olumlu ve Yüce Allah (c.c.)’ın rızasını 
gösteren bir amacı olmalıdır. Eleştrilen kişi, eleştiri 
konusu ne olursa olsun eğerki doğruluk arayışı içe-
risinde ise eleştiriden rahatsızlık duymamalı, daha 
çok memnun olmalıdır. Çünkü yapılan bu tenkidin 
kendisi için birçok faydası olabilir. Bazı zamanlarda 
yapılan yanlış anlaşılmalar, tenkid (eleştiriler) saye-
sinde açığa kavuşur ve yeni dostluklar oluşmasına 
vesile olabilir. Gerçek eleştiri, kişiye destek olan, 
yol gösteren, moral ve motive veren daima olumlu, 
doğrucu ve yapıcı sözler ve ifadeler içeren ve ger-
çek dostluklar arasında olması gereken bir iletişim 
şeklidir. Görüldüğü gibi tenkit veya eleştiri, kusurlu 
eksik veya sakıncalı olan herhangi bir şeye müdaha-
le edip, doğrusunun ve hatasız olanın ortaya çıkma-
sı yönünden bir düzeltme çabasıdır. 

TAKDİR ETMEK 

Takdir etmek, yapılan herhangi bir işin güzelliği-
ni, doğruluğunu söylememiz ve onu onure etme-
mizdir. Örnek verecek olursak Peygamber Efendi-
miz (s.a.v.) bir defasında Hz. Ebubekir için “Kimse 
yokken o vardı, herkes beni yalanlarken o tasdik 
etti, her şeyini benim için seferber etti, ona yanlış 
yapan bana yapmıştır “ buyurarak bir sahabesini 
takdir ederken, diğerini ise uyarmıştır. Kısacık ömrü 
hayatımızda her türlü çalışmalar ve hizmetler yap-
maktayız. Yeri geliyor bu hizmetlerimiz karşısında 
övülüyoruz, yeri geliyor takdir ediliyoruz. Yalnız 
burada öğle ince bir çizgi var ki değinmeden de ge-
çemeyeceğim. Takdir etmek ile övmek kelimesini 
zaman zaman çoğumuz karıştırmaktayız. Birbirine 

benzeyen bu iki kavram arasında aslında, ince bir 
çizgi mevcuttur. Övmek yüze karşı yapılır. Takdir 
etmek ise vasfa yapılır. Hz. Peygamber (s.a.v)’ın 
huzurunda olan bir zat, orada bulunan diğer bir 
kişiyi övmeye kalkışınca Resulullah (s.a.v) “Kardeşi-
nin boynunu bıçaksız olarak kestin.” Buyurarak yüz 
yüze övgünün yasak olduğunu belirtmek istemiştir. 
Hz. Ebubekir (r.a.) kendisi övüldüğü zaman, utan-
cından ve Allah korkusundan dolayı el açıp şöyle 
dua ederdi.

“ Ey Rabbim! Sen beni benden daha iyi bilirsin. 
Bende kendimi başkalarından daha iyi bilirim. Ey 
Âlemlerin Rabbi! Halkın bende zannettiği iyilik ve 
faziletleri bana nasip et ve bende olup halkın bilme-
dikleri günahlarımı af et! Söyledikleri güzel özellik-
ler karşılığında beni, kendini beğenmişlik ve gurur 
gibi şeylerden koru.” Amin ecmain. 

Yerinde takdir, insanların gerçek değerlerini, 
hayallerini, isteklerini ve kendi yeteneklerini orta-
ya çıkartmaktadır. İyiyi, güzeli, doğruyu, başarıyı 
takdir etmeyi öğrenmek demek, çevrenize karşı bir 
etki meydana getirmeniz anlamını taşır. Bu manada 
takdir ettiğiniz her kişiye de özgüven, daha iyi per-
formans, disiplinli çalışma ve daha iyi işler üretme 
arzusu aşılamış olursunuz. Böylelikle karşınızdaki 
kişinin de kendisini daha iyi hissetmesini sağlamış 
olursunuz.   

Emine CEYLAN
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Mutlu İnsan

İster isen gelmeyi başa
Kanaatle başla her işe
İmkanla yetin girme telaşa
Şişiren hırsı at, yaşa

Bir mahluk için girme zillete
Göz dikme şöhret servete
Çalış Rabb’inden rızkını iste
İşi yürüten Allah, etme endişe

Takma kafaya refahta rekabet
Zeval bulur elbet servet riyâset
Bunlarla iftihar ardır hamâkat
Balondur bakma gösterişe

Giy ihlas gömleği sabr-u sebat
Takvâya bürün çek salavat
İşe koş al berat
Ev okul dükkan her işe

İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh
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K A PA K

“Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.”-MEV-
LANA

Hucurat Süresi; çok güzel sosyal, etik pren-
siplerden bahseder. Ses tonunu adam tütün, 
kardeşlik, alay etme, söz taşıma, küsme, dedi-
kodu, su-i zan, tanışma gibi konularda ölçüler 
verir. Biz burada, her biri ayrı bir mevzu olan 
konulardan sadece birini ele alacağız. O da 12. 
ayetin bir kısmı. Orada deniyor ki:” Ey iman 
edenler! Zan’dan çok sakının. Çünkü zannın bir 
kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştır-
mayın!”

Evet insan kusursuz olamaz. “Hatasız kul 
olmaz.”. İnsanları olduğu gibi kabul etmeliyiz. 
Bu bizim için de geçerli. Empati denen hadise. 
Kendimizi başkalarının yerine koyabilmeliyiz. 
Hadiste de “ Kendi kusurlarını görmenden in-
sanların kusurlarını görmene elin değmesin” 
buyrulmuştur. Ayette emredilen hüsn-ü zan’dır. 
“Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen 
hayatından lezzet alır.”. Alimler ayetin tefsirin-
de şu Hadisten bahsediyorlar:” İdareci, halkın 
mahrem ve gizli hallerini araştırırsanız onların 
ahlakını ve düzenlerini bozar.”. Peygamberimiz, 
kendi gelip suçunu itiraf edenleri bile defalarca 
geri çevirmiş. Biz ise bırakın görmeyi, görme-
diğimiz halde zamla hükümde bulunuyor, tah-
minlerle yargılıyoruz.

İnsanları kusurlarıyla sevmeli, olduğu gibi 
kabullenmeli.

Herkes kendini kusursuz görüyor; en büyük 
kusur bu.

Vietnam’da savaştıktan sonra, sonunda evi-
ne dönmekte olan bir asker hakkında bir hikaye 
anlatılır;

Asker San Francisco’dan ailesini arar:

- Anne baba, eve dönüyorum, ama sizden 
bir şey rica ediyorum. Yanımda bir arkadaşımı 
da getirmek istiyorum.

- Memnuniyetle, onunla tanışmak isteriz 
diye cevapladılar.

Oğulları,

- Bilmeniz gereken bir şey var diye devam 
etti.

- Arkadaşım savaşta ağır yaralandı. Bir mayı-
na bastı ve bir koluyla ayağını kaybetti. Gidecek 
hiçbir yeri yok ve onun gelip bizimle kalmasını 
istiyorum.

- Bunu duyduğuma üzüldüm oğlum. Belki 
onun başka bir yer bulmasına yardımcı olabi-
liriz.

- Hayır, anne, baba onun bizimle yaşamasını 
istiyorum.

- Oğlum dedi babası, bizden ne istediğini 
bilmiyorsun. Onun gibi özürlü biri bize korkunç 
bir yük olur. Bizim kendi hayatımız var ve bunun 
gibi bir şeyin hayatımıza engel olmasına izin ve-
remeyiz. Bence bu arkadaşını unutup eve dön-
melisin. O kendi başının çaresine bakacaktır.

Oğlu o anda telefonu kapattı ve ailesi ondan 
bir süre haber alamadı. Ama birkaç gün son-
ra, San Francisco polisinden bir telefon geldi. 

HATÂ’YA BAKIŞ
N. Kemal HÜRDOĞMUŞ
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Oğullarının yüksek bir binadan düşüp öldüğü-
nü öğrendiler. Polis bunun intihar olduğuna 
inanıyordu. Üzüntü dolu anne baba hemen San 
Francisco’ya uçtular ve oğullarının cesedini tes-
pit etmek için şehir morguna götürüldüler. Onu 
tanıdılar ve bilmedikleri bir şey daha öğrenince 
dehşete düştüler. Oğullarının sadece bir kolu ve 
bir bacağı vardı !...

Bir diğer hikaye ise şöyle:
Bir süre önce bir arkadaşım,
üç yaşındaki kızını, bir rulo altın renkli kap-

lama kağıdını 
ziyan ettiği için cezalandırmıştı. 
Durumları iyi değildi ve kızının, kâğıtları
ağacın altına koyacağı bir kutuyu süslemeye 

harcaması 
onu çok sinirlendirmişti.

Buna rağmen küçük kız, 
ertesi sabah hediyeyi babasına getirdi 
ve “Bu senin için babacığım.” dedi. 
Arkadaşım, gösterdiği tepki için kendini suç-

lu hissetti
ama kutunun boş olduğunu görünce için için 

sinirlenmekten de 
kendini alamadı.

Kızına bağırdı: 

“Birine bir hediye verdiğin zaman 
içinin dolu olması gerektiğini bilmiyor mu-

sun?”.
Küçük kız babasına yaşlı gözlerle baktı ve 

şöyle dedi: 
“Ama babacığım, kutu boş değil ki. 
Ben kutunun içine öpücüklerimi üflemiştim. 
Hepsi senin için babacığım.”

Babanın içi paramparça olmuştu;
kızını kucakladı ve onu affetmesi için yalvar-

dı.

Arkadaşım, bu altın renkli kutuyu yatağının 
baş ucunda 

yıllarca sakladığını anlattı bana. 
Ne zaman cesaretini kaybetse, 
kutunun içinden hayali bir öpücük çıkarıyor 
ve onu oraya koyan çocuğunun sevgisini ha-

tırlıyordu.
Evet öpücükler görülmez, sevgi gösterilir 

ama görülmez! Lütfen peşin hükümlülükten 
yani günümüz deyimiyle önyargılı olmaktan 
kurtulalım.

HATÂ’YA iyi bakan hayata iyi bakar.
Güzelliklerle kalın!..
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İnsanoğlunu çok bilinmeyenli denkleme 

benzetiyorum bazen. Hatta hiç bilinmeyen-
li denklemde diyesim geliyor zaman zaman 
içimden. Orta son ve lise sıralarında, cebir 
derslerinde görmüşüzdür birçoğumuz ilginç 
olduğu kadarda zor olan bu matematiksel 
anahtarı.

Kendime bakıyorum, çevreme bakıyorum, 
topluma bakıyorum ve ameliyat masasına 
yatırıyorum kadavralarımı. İnceleyip, araş-
tırıp çözmek için bu problemi, adeta büyük 
bir gayret gösteriyorum hayalimde. Sonra, 
tekrar düz aynamın karşısına geçip, kendimi 
süzüyorum tepeden tırnağa. Karşımda gör-
düğüm, altından kalkamayacağım çok bilin-
meyenli (hatta hiç bilinmeyenli) bir denklem. 
Kaldı ki, kendisi muamma olan bu kişi, ukala 
tavırlarla, insan denen bilinmezi çözmeye 
çalışacakmış, öyle mi? Kendisini bilemeyen 
insan, dışındakileri irdeleyecekmiş. Tek keli-
meyle gülünç.

Buna rağmen insan, en üstün varlık. İn-
san, Yüce Yaratıcı’nın yeryüzündeki vekili 
olan temsilci. İnsan, bütün nimetlerin önü-
ne serildiği, her türlü imkânların sağlandığı, 
kısacası kâinatın, emrine bahşedildiği sosyal 
yaratık. Ama bir şartla. Gönderildiği imtihan 
sahasında, sınavı kazandığı takdirde bu paye-
ye sahiptir. Aksi takdirde insan, aşağıların en 
aşağısı olarak kendisini imtihan sahasından 
çıkmış olarak görebilir.

Konu aslında birkaç satırla anlatılamaya-
cak kadar derin bir mevzudur. İnsanoğlu me-
seleleri kendi terazisiyle tarttığı müddetçe, 

sık sık kendisiyle de çelişkiye düşer genellik-
le. Bunun tek çıkar yolu, meseleleri ara sırada 
olsa başkalarının terazisiyle de tartmaktan 
geçer. Birkaç örnek vermek istiyorum;

Hanımın biri, yanında 6-7 yaşlarındaki 
oğluyla belediye otobüsüne biner. Şoför, ço-
cuk içinde bilet atması gerektiğini söyleyin-
ce aldığı cevap; “Ayol, küçücük çocuğa bilet 
mi atacağım?” olur ve bilet atılmaz. Hanım, 
şoförün arkasındaki iki koltuğa çocuğuyla yan 
yana kurulur. Biraz sonra otobüste oturaklar 
dolunca, ayaktaki bir yaşlının oturması için 
şoför, hanıma; “Bayan, lütfen çocuğunuzu 
kucağınıza alır mısınız?” der. Kadın, “kosko-
caman delikanlıyı kucağıma mı oturtacağım 
ayol?” der. Bunun gibi örnekleri çoğaltmamız 
oldukça mümkün.

Mesela; 18 yaşına girmiş gençlerin refe-
randumda oy kullanma hakkına sahip olduk-
larını söyleriz. Gerekçe olarak da muhakeme 
güçlerinin oldukça verimli olacağını savunu-
ruz. Başarılarının bizleri gölgede bıraktığını 
vurgularız. Ama evlenip, yuva kurma isteği-
ni dile getirdiği zaman, o gencin daha çocuk 
olduğunu, düşünce yeteneğinin olgunlaş-
madığını dilimize pelesenk ederiz. Bu yanlış 
tutum, gencin cinsel, dinsel ve tinsel yanlış 
davranışlarına göz yummamız sebebiyle ken-
dimizi tanımamızda ayrı bir tezat teşkil eder.

Kısacası, en âlimimizden en cahilimize ka-
dar çok bilinmeyenli bir denklemiz. Denkle-
min az bilinmeyenli hale getirilmesi, bol bol 
empati yaparak, hoşgörülü davranışlarımızla 
yakından ilgilidir.

ÇOK BİLİNMEYENLİ İNSAN

Sezai TUĞLA

K A PA K
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Sezai TUĞLA

On sekizde takımında tek lider,
Evlenmede, daha çocuktur, çocuk.
Manitayla bara, pavyona gider,
Gözümüzde daha çocuktur, çocuk.

Çok zekidir, yüksek okulda okur,
Gençliğinde kaynar kan, fokur fokur,
Yum gözünü, dileğince hayal kur,
Çünkü sence, hala çocuktur, çocuk.

Sözü geçer, topluluğa karışır,
Kavga yapar, düşünür ve barışır,

Yaşam için zorluklarla yarışır,
Sözü gelir, yine çocuktur, çocuk.

Bu dünya kimseye kalmaz, derler ya,
Suç satılsa, kimse almaz, derler ya,
Ev danası öküz olmaz, derler ya,
İşte böyle, daha çocuktur, çocuk.

Bu sözleri, hiç yabana atmayın,
Pembe düşlü uykulara yatmayın,
Aklınıza aldanıp, aldatmayın,
Sakın deme, daha çocuktur, çocuk.

DAHA ÇOCUKTUR, ÇOCUK
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Yaratılan canlılar içinde eşref-i 

mahlukat olan sadece insandır. 
İnsan ise sosyal bir varlık olduğu 
için yalnız yaşaması mümkün ol-
mayan , yaratılış gereği birilerine 
muhtaç olan bir duyguya sahip-
tir. 

  Evinde, ailesinde, köyünde, 
yaşadığı mahallede, çalıştığı iş 
yerinde, mutlaka ikinci - üçüncü 
şahıslarla beraber olan, yaptığı 
işinde zaman zaman hata yapan 
ya da insanlara karşı görevinde eksiklik göste-
ren ya da yaratıcıyla arasındaki gönül bağında 
sorunlar yaşayan bir varlıktır insan. 

  Hal böyşe olunca yapılan yanlışlar, hatalar, 
eksiklikler başkalarının gözünde farklı boyut-
larda ele alınır ve bunun sonucunda yapan kişi 
eleştirilmeye başlanır, hataları konuşulur ki; 
işte buna tenkit denir. 

  Tenkit hatayı söylemektir. Tankit, hata 
yapanı eleştirmektir. Tenkit, kişiyi yaptığı ey-
lemden dolayı ikaz edmektir.Ama şunu hiçbir 
zaman unutmamak gerekir ki; tenkit ederken 
kırıcı ve azarlayıcı değil, tatlı bir üslub ile, gö-
nül alarak, yapılan eylemin hoş olmadığını, 
daha güzelinin yapılabileceğini anlatmaktır. 

   Hayatımızı idame ederken yaptığımız bir 
yanlışı söyleyene veya bir bilenin üstünde 
daha iyi bilen birinin olduğunu kabul ederek, 
işlerimizin onlardan aldığımız tecrübe ile ya-
pıldığında daha verimli ve başarılı olacağını 
düşünerek yapmalıyız. 

   Fıtratımız gereği hataya açık olarak ya-
ratılmışız. Hayatta bir çok konuda tecrübesiz 

olduğumuz için hata yapmak da bizim için 
çoğu zaman kaçınılmaz olabilir. Tüm bunlar 
olağandır ve hayatın gerçekleridir. Ancak bizim 
daha verimli olabilmemiz için, bizi tenkit eden 
insanların yorumlarına açık olmalı ve kendimi-
zi bu bağlamda eleştirebilmeliyiz. Hatta bunu 
kendimiz için bir avantaj olarak görebilir ve 
özeleştiri yapma şansı yakalayabiliriz. 

  Eşref-i mahlukat olan insan tabii ki bazen 
de çok başarılı işler yapar ve bu başarılarının 
sonucu olarak diğer insanlar tarafından takdir 
edilir. Sosyal yaşamındaki örnek davranışları, 
kişisel başarıları ya da başkaları için yaptığı iyi-
likler sayesinde övülür ve gıbta edilir.

 Örnek verecek olursak, sevgili Peygam-
berimiz Hz Muhammed (s.a.v) birgün yanına 
gelerek Hz Ebubekir’ i karalayan bir sahabeye 
“ Kimse yokken o vardı.Herkes beni yalanlar-
ken o takdir etti ve herşeyini benim için sefer-
ber etti. Ona yanlış yapan bana yanlış yapmış 
olur! “ buyurmak suretiyle bir sahabeyi takdir 
ederken, bir diğerini tenkit etmiştir.   Takdir ve 
tenkid kavramlarını doğru anlamalı ve bunları 
yaparken hakkaniyetli davranılmalıdır.  

GÜNLÜK YAŞANTIMIZDA 
TAKDİR VE TENKİT KAVRAMLARI 

Hatice TÜMER

K A PA K
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ATALARIN HATALARI, TORUNLARIN SORUNLARIDIR.
  Akif CEMİL

H/ATA SÖZLERİ
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SIRSeyyid Osman Hulusi Efendi (ks) 1914-1990 yıl-
ları arasında Darende‘de yaşamış bir gönül sulta-
nıdır. Soy bakımından 12. batından Şeyh Hamid-i 
Veli Hazretleri‘ne oradan da Hz. Muhammed (sav) 
Efendimize ulaşan nesebiyle 36. kuşaktan Peygam-
berimiz(sav)’in soyundandır.

Babası Somuncu Baba ahfâdından Es-Seyyid 
Şeyhzâde Hatip Hasan Efendi(ks), annesi Seyyid 
İbrahim Taceddin-i Veli soyundan Fatıma hanımdır. 
1945-1987 yılları arasında 42 sene bilfiil Darende 
Somuncu Baba Camii‘nde görev yapmıştır.

OSMAN HULUSİ EFENDİ
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) aynı zaman-

da mutasavvıf ve şairdir. Divan şiirinin 20.yüzyıldaki 
örnek temsilcisi Hulûsi Efendi(ks)’nin; Gazel, İlahi, 
Kaside, Rubaiyyat ve Müstezat türünden meyda-
na gelen, Divân-ı Hulûsi-î Darendevî adlı eseri ile, 
yakınlarından başlamak üzere ahbaplarına yazdı-
ğı, nazım ve nesir şeklinde mektupların toplandığı 
Mektûbat-ı Hulûsi-î Darendevî ve Hutbeler adlı 
eserleri vardır. Bu eserler kendisinin kuruculuğunu 
yaptığı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafın-
dan neşredilmiştir.

Her zaman halkın yanında Hakk’la beraber olma 
yüceliğini, Hulusi Efendi(ks)’nin şahsında ve eserle-
rinde görmek mümkündür. Hayatı boyunca kendini 
insanlığa hizmete vakfetmiş, gerçek manâda tasav-
vufun insanlığa hizmet olduğunu örnek ahlâkıyla 
sergilemiştir. “Allah güzeldir, güzel olanı yapar” 
prensibi ile güzel olan her şeyi insanların hizmetine 
sunmuştur. Yapılan hizmetleri Allah için yapmış ve 
topluma örnek olan yüce şahsiyetlerden biri haline 
gelmiştir.

Geçmişten geleceğe hizmet etme aşkı ve heye-
canı ömrünün son günlerine kadar devam etmiş-
tir. Tarihin derinliklerinde yaşayan, değişik yol ve 
metodlarla tüm insanlığa hizmet eden büyük mu-
tasavvıflar; Mevlana, Somuncu Baba, Yunus Emre, 
Alaaddin Attar, Hacı Bayram-ı Veli, Akşemseddin, 
Abdurrahman-ı Erzîncâni, Fethullah-i Musûli, Ta-
ceddin-i Veli gibi Osman Hulûsi Efendi(ks) de kendi 
asrı olan 20.asırda insanlığa hizmet etmenin neş-
vesini ve neşesini insanlık âlemine göstermiş, bir 
insan ömrünün nasıl dolu dolu yaşanacağını, güzel 
ve örnek ahlâkı ile ortaya koymuştur. 14 Haziran 
1990yılında vefat eden Osman Hulusi Efendi’nin 
kabri şerifleri Somuncu Baba Külliyesi haziresinde 
yer almaktadır.

OSMAN HULUSİ EFENDİ

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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Nuri KAHRAMAN

K A PA K

Hayat yolculuğunda çoğumuzun yükleri ağır oldu ve 
sınavlarımız çok zor geçti . Kimimiz aileden duygusal veya 
fiziksel şiddet gördük kimimiz anlaşılmadık veya parasız 
bir ailede yetiştik, belki de varlıklı olduk ama  sevgisizlikle 
yandık kavrulduk. Her ne sebeple olursa olsun,  hayatın 
bizi geliştirmesi için türlü türlü senaryolarla ihtiyacı vardı. 
Hiç birimiz bir önceki günkü insan değiliz. dünde ne ya-
şandıysa onun bize verdiği derslerle, kararlarla uyandık 
sabaha ve yeni kararlarla devam ettik yaşamaya. Anne 
baba olarak çocuklarımıza karşı tavrımızı, ne yazık ki çoğu 
zaman kendi anne ve babamızdan öğrendiğimiz veya geç-
mişte yaşanılan durumlar belirliyor. Şimdi bir durup dü-
şünün! Çocuklarıma gerçekten doğru tutum ve davranışta 
bulunuyor muyum??

Çocukların psikolojik gelişim sürecinde anne - babanın 
tutum ve davranışları çok büyük etkendir. Çocuklar hep 
yazdığımız, söylediğimiz, anlattığımız gibi sizin birer küçük 
kopyanızdır, rol model olarak genellikle sizleri  örnek alır 
yahutta karar verir onun gibi (annem veya babam) olma-
yacağım diye. Böyle baktığımızda bir çocuğu yetiştirmek 
ne kadar da büyük bir sorumluluk aslında, ona karşı yaptı-
ğımız her davranış onun dünyasını şekillendiriyor gelecek-
teki bütün kararlarını, davranışlarını belirliyor. 

Elleri küçücük ve maalesef sürekli yıkadığı için yara 
içinde. Sekiz yaşında, iki yıldır sürekli elini nereye sürerse 
sürsün iğreniyor ve yıkıyor...  Obsesif Kompülsif Bozuk-
luk (OKB) yani halk arasındaki adı Takıntı Rahatsızlığı var 
babası onu her sabah sinirlendirerek uyandırıyor çünkü 
kızını sevemiyor ona dokunamıyor baba da ne yapsın 
bir şekilde çocuğunun ilgisini çekebilmek için sinirlendi-
rerek uyandırmayı tercih ediyor. Konuşmayı, dinlemeyi, 
anlamayı maalesef aklına getiremiyor. Zaten çocukla ne 
konuşulur  ki?? Konuşursa, çocuğun üzerinde kuvvetli şe-
kilde tesir edeceğinin farkında bile değil. Esasen burada 
ebeveynin bir anlamda bakış açısına ihtiyacı var, öyle ya 
küçükken hiç kimse onunla konuşup derdini dinlememişti. 
O da aynı kendi ebeveyni gibi düşünüyor ve davranıyordu.

Şimdi bu zinciri buradan kırmaya başlamak gerek , 
sonuçtan nedene gidersek  küçük kızın değil ebeveynin 
rahatsız olduğu ortaya çıkıyor.

Takıntı hali bir nevi isyandır da diyebiliriz. Onu görme-

yen, sevgi, ilgi, şefkat ihtiyacını karşılamayan ebeveyne 
karşı ceza olarak da  kişide bulunabilir. Ergen bir danışan 
ve babası karşımda duruyordu. Çocuğunu, bütün mirasını 
yönetecek tek varisi olarak görüyordu. İlk andan itibaren 
fark edilen baskın ve kontrolcü bir kişiliği olduğuydu.  Ço-
cuğun yerine konuşuyor, oturuşunu düzeltmesinden, sa-
çının duruşuna, yemek yememesine kadar  her şeyi eleş-
tiriyor ve bunların düzelmesini  ve iyileşmesini istiyordu. 
Baba olarak iyileşmesini istemesi doğal ama kendisiyle 
yapılan görüşmede kendisinin bile fark edemediği, çocu-
ğunun birey ve özgür olduğunu kabul etmiyor onun istedi-
ği şekilde, tıpkı işyerindeki çalışanlar gibi ona itaat ederek 
davranmasını ve güvenilir olmasını istiyordu!! Yani çocu-
ğunu çocuktan ziyade kendisinin yerine geçecek güvenilir 
bir çalışan olmasını istiyordu.

Kendi kelimeleriydi. Bunlar, onu şaşırttı ve kabul et-
medi (İlginç!). Kabul ettiği ama zararsız gördüğü başka bir 
şey daha vardı başarı takıntısı. (takıntının çocuğa nereden 
geldiğinin işareti!!)

Çocukla yapılan görüşmede ise babasının onun her 
hareketine karıştığını, onun kararlarına saygı duymadığını, 
sürekli her hareketini eleştirdiğini ve ondan beklenti için-
de olduğunu kendini artık çaresizce sürekli babasını, onun 
isteklerini düşünürken bulduğunu, ona  karıştığı için gün 
geçtikçe artan  nefretini,  bunun asla değişmeyeceğini o 
yüzden hareket bile etmek istemediğini belirtiyordu.

Şimdi beraber bakalım babanın başarı takıntısı biricik 
oğlunu da hasta etmişti.  Babayı model alan çocuk onun 
yaptıklarını sürekli düşünüyor ve aynı babası gibi durumu/
kişileri kontrol etmeye çalışıyordu, tepki olarak ise  ba-
bası ona ne yaparsa yapsın artık cevap vermiyordu yani 
cezalandırıyordu. Babasını ancak  isyan ederek kontrol 
edebiliyordu ona karşı zafer !!   kazanabiliyordu, gizliden 
isyanının adı ise depresyondu.  Babasının onun iyileşmesi 
için kapı kapı çare araması bile onu çileden çıkarmakla be-
raber çoğu zaman rahatlatıyordu da.

Kısır döngünün ve iyileşememenin sorumlusu kim??  
Hangi anne baba bunu ister ki?

Değişim ancak ve ancak kendimizde başlar sonra bizim 
yetiştirdiklerimize sirayet eder.

Takıntılara Takılmak !

Özlem YAŞAR
Yaşam Koçu
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Altı Kitap veya Kütüb-i Sitte

Beyzade ŞAHİN

İ L A H İ YAT

Bir zaman bir okulda bir öğrenci yanıma gele-
rek; din dersi notunun bir puan arttırılmasını istedi. 
Ben de kendisine; okul dergisinde benim bir maka-
lem olduğunu, bu makalede bana ait olmayan bir 
cümle bulunduğunu, bu cümleyi bulabilirse istedi-
ğinin yerine getirileceğini söyledim. Adı Süleyman 
olan bu öğrencim gitti, dergiyi getirdi, yazıyı hızlıca 
okudu ve o makalede bana ait olmayan cümleyi 
buldu. Halbuki ben bu öğrencinin sadece haftada 
bir kez dersine giriyordum.

Bir okur, gazetesinde düzenli olarak okuduğu 
bir yazarın yazısını diğer yazılardan, bir şairin şiir-
leri üzerinde yıllarca araştırma yapan biri o şairin 
şiirlerini diğer şiirlerden, yıllarca sarraf dükkanında 
çalışmış bir kimyager som altını paslı, küflü teneke-
den ayıramaz mı?  

Allah Resulü’nün konuşmaları şiir gibi ama şiir 
değil. Onu konuşturan biri var. O az ve öz konu-
şuyor. Bir mecliste bir seferde üç beş cümleden 
fazla konuştuğu enderdir. O konuşmadan önce 
dikkatleri üzerinde topluyor, cemaati süzüyor, tane 
tane konuşuyor, gerekirse cümlesini üç kez tekrar-
lıyor. Minber gibi yüksek bir yere çıkıp konuşuyor, 
çoğu zaman bir soruyu cevaplıyor, bazen de soru 
cevap metodunu kullanıyor. Resulü bir hadisi bir 
defa söyleyip bırakmamıştır, o sözü ihtiyaca binaen 
farklı yer ve zamanlarda farklı kelimelerle tekrarla-
mıştır.  Kırk yıl Hadis üzerinde çalışan bir âlim, Söz 
Sultanı’nın sözlerini diğer insanların sözlerinden 
rahatlıkla ayırır.  

Efendimiz hiçbir yere yalnız gitmedi. Kimseyi 
de yalnız bir yere göndermedi. Bu nedenle onun 
gizli kalmış sözü bulunmamaktadır. Zaten kişi kendi 
kendine konuşmaz. Onun gizli davranışı da yoktur, 
o gizli faaliyet de yapmamıştır. Onun, hanımlarının 
birinin gözünden kaçan davranışı diğerinin gözün-
den kaçmıyor.  Ebu Hüreyre, Enes, İbn Abbas, İbn 
Ömer gibi dehalar onu yirmi dört saat takip ediyor, 
izliyor. İbn Abbas bazen Allah Resulü’nün yatak 
odasında geceliyor. Ayşe annemiz Allah Resulü’nü 

adım adım, kare kare takip ediyor. 
Hadisler Asr-ı saadette kayıtlara geçmiştir. Dört 

Halife, Emeviler ve Abbasiler döneminde kıtalar 
arasında yolculuk yapanlar gittikleri ülke ve şehir-
lere hadis koleksiyonu ilettiler. Hadisler Ömer b. 
Abdülaziz zamanında bir araya getirildi. Hadisler 
nesilden nesile hem sözlü hem de yazılı olarak 
ulaştırıldı. (Tirmizi, Menakıb 47)

Hadisler öyle muazzam sanat abideleridir ki, o 
abideden bir taş alsanız, ya da o abideye bir taş ila-
ve etseniz, bu durum okuma, yazma bilmeyen bir 
yolcu tarafından bile hemen fark edilir.

Hiç kimse hadis uyduracak kadar zeki değildir. 
Hadisin metnini uydurduğunu farz edelim senedi-
ni nereden bulacak? Haydi senedini de uydurdu 
diyelim bu yalanı hangi hadis kitabının neresine 
yerleştirecek? Altı Kitap’ta uydurma hadis olduğu-
nu uyduranların kendileri uydurmadır, neseplerini 
gözden geçirsinler. Sinekler ne kadar yüksekten 
uçarsa uçsun asla kartalları taklit edemezler. 

Ayetin tercümesi ayet olmadığı gibi, hadisin ter-
cümesi de hadis değildir. Biri asıl diğeri resimdir. 
Yüce bir dağın cüce bir resmi o dağı ne kadar an-
latabilir ki! Hiçbir doktor hastanın resmine bakarak 
rapor yazmaz. Hiçbir hakim zanlının resmine ba-
karak hüküm vermez.  Hiçbir mal müdürü evrakın 
fotokopisine dayanarak ödeme yapmaz, aslını ister.

İyi derecede Arapça bilmeyenlerin Müslüman-
lıkla ilgili açıklamalarına itibar edilmez, onların ver-
diği bilgiler doğru da olabilir yanlış da. Çünkü onlar 
dinin aslına değil resmine bakıp konuşuyorlar.

Yüce yaratıcının milyarlarca yıl önce yarattığı 
hava, su, toprak, güneş; bugün insanların ihtiyacına 
cevap veriyorsa, Allah tarafından indirilen Kur’an, 
gönderilen Peygamber, bugün bizim ihtiyaçlarımıza 
neden cevap vermesin! 

Bir haberin doğru olup olmadığına değil, o ha-
berin kaynağına bakılır. Bu haber nereden geliyor, 
kimden geliyor ona bakılır. Bir adam ömründe bir 
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defa şaka da olsa yalan söylemiş ise o adamın ver-
diği habere itibar edilmez. Gayri Müslimlerin Hadis 
ilmi ile ilgili verilerine itibar edilmez, edilemez.

Kur’an’ın ifadesine göre O, zaman ve mekan 
ötesi seyahatini (İsra 1) Kul Ahmed olarak gerçek-
leştirdi. Resul Muhammed olarak ona sadece va-
hiy geldi. O Kul Ahmed olarak yaşadı. Ümmetinin 
yapamayacağı, örnek alamayacağı davranışlardan 
hep uzak durdu. Evlendi çoluk çocuğa karıştı, sa-
vaşta yaralandı, attan düştü sakatlandı tedavi gör-
dü, başı ağrıdı, Ayşe annemizin kucağına yattı. Bir 
sabah uyuyakaldı namazını kaza etti. Çocuğu öldü 
gözyaşı döktü. Eşeğe de bindi ata da, Burak’a da 
bindi uzay mekiğine de. 

Gelelim İslam tarihine damgasını vuran; Buha-
ri, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, ve İbni Ma-
ce’den oluşan Kütüb-i Sitte olarak bilinen Altı Hadis 
Kitabı’nın özelliklerine ve güzelliklerine: 

Kütüb-i Sitte müellifleri çağdaştırlar. 9.yüzyıl-
da yaşamışlar, birbirlerinden istifade etmişlerdir. 
Aynı memeden süt emmiş, aynı öğretmenin ter-
biyesinden geçmiş, aynı üniversitede okumuş aynı 
takımda oynamış, aynı sahada top koşturmuş altı 
kardeştirler.

Fizik ötesi alemden bir tohum düştü yeryüzü-
ne, bu tohum çatladı rüşeym oldu, fide fidan oldu. 
Gelişti dal budak saldı, çiçek açtı, yaprak açtı, gün 
geldi meyve verdi. İşte bu meyvenin adıdır Kütüb-i 
Sitte. Tohumu belli dalı belli sahibi belli bahçıvanı 
belli.

Tekrarlarla birlikte otuz beş bine yakın hadis var 
Kütüb-i Sitte’de. Bu kitapların her biri birbirinden 
güzel ama Buhari’nin yeri özel. O günden bu güne 
on binlerce kitap yazıldı bu kitaplar referans gös-
terilerek. 

Hadislerin %50’si Peygamberimizin sözlerinden 
oluşuyor. Gerisi efendimizin davranışlarından; sa-
habe efendilerimizin ve Tabiin’in söz ve uygulama-
larından oluşmaktadır. Altı Kitap’ta mükerrer ha-
disler çıkarıldığında ne kadar hadis kaldığına dair 
bir bilgiye ulaşamadım. Kanaati acizanemce bu sayı 
10 bin civarındadır. Bu rakam onun peygamberlik 
süresine bölündüğünde onun günde ortalama bir 
iki cümleden fazla konuşmadığı anlaşılıyor. O konu-
şan değil, yaşayan bir Nebi’dir.

Hadisler metin ve senetten oluşur. Allah Re-
sulü’nden bir sonraki nesillere hadisleri ulaştıran 
isimlerden oluşan zincire senet denir. Bu isimler 
bazen 3, çoğu zaman 4-6 kişidir. Bunlara ravi denir. 

Bazen bir kitapta bir yerde bir defa geçen ha-
disler olduğu gibi bazen altı kitapta 10-20-30 defa 
geçen hadisler de mevcuttur. Mesela Niyet hadisi 
altı kitapta 14 kez geçmektedir. Bu kitaplar birer 
hadis koleksiyonundan ziyade, fıkıh kitabı özelliği 
taşımaktadır. Her kitap bölümlere ayrılmış, bölüm-
ler de konulara ayrılmıştır. Her konunun altında o 
konu ile ilgili hadisler bulunmaktadır.

 Buhari’de birden fazla konu içeren hadisler 
farklı yerlerde yer almaktadır. Müslim ve Nesai’de 
anlam bakımından yakın olan hadisler aynı yerde 
zikredilmiştir. Ebu Davud ve İbn Mace’de tekrar 
edilen hadis sayısı yok denecek kadar azdır. İbn 
Mace’de diğer beş kitapta geçmeyen 1339 hadis 
bulunmaktadır.

Sahabe efendilerimiz, raviler ve Hadis müellif-
leri hadislere yorum katmamışlar, sadece vakayı 
rapor etmişler, yorumu kendilerinden sonra gelen 
nesle bırakmışlardır.

Kitap ve sünnet beden ile ruh gibidir. Biri olma-
dan diğeri hayatını sürdüremez. Allah Resulü’ne 
itaat edilmesi, onun emir ve tavsiyelerine uyulması 
ile ilgili altmıştan fazla ayet bulunmaktadır.

Hadisler hem kelime, hem konu hem de anlam 
bakımından çok zengindir. Mesela, Buhari’de tek-
rar edilen hadisler hesaba katılmadığında 4.000 
civarında hadis bulunmaktadır. Buhari’deki konu 
sayısı ise 3889’dur.

Hadisler konu açısından zengin olduğu gibi keli-
me açısından da zengindir. Keşke Allah Resulü’nün 
kaç kelime kullandığını tespit edebilsek.

Buhari, yazımı 16 yıl süren eserini tamamladı-
ğında 40 küsur yaşında idi. Müslim ise 45 yaşında. 
Hadis müellifleri başta Mekke, Medine olmak üze-
re o günkü İslam dünyasının önemli merkezlerine 
uğramışlardır. Buhari’de diğer kitaplardan farklı 
olarak geniş bir tefsir bölümü bulunmaktadır. O bir 
hadisi kitabına yazmadan önce gusül abdesti almış, 
iki rekat namaz kılmış fizik ötesi alemde efendimiz 
ile görüşüp onun onayını aldıktan sonra O’nun 
mescidinde hadisleri yazmıştır.

Hadis kitaplarının %40’ını temizlik, namaz, oruç, 
zekat ve hac gibi ibadetler ile ilgili bölümler oluş-
turmaktadır.

Peygamberimizin vefatından sonra; Ayşe anne-
miz 46, İbn-i Abbas 53, İbn-i Ömer 60, Enes ise 80 
yıl yaşamışlardır.

Ülkemizdeki eğitim kurumlarında olsun, mabet-
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lerde olsun din öğretilmiyor, dinin yorumu yapılıyor. Bu sebepten dolayı sık sık sancılanıyoruz.
Altı Kitap’ın her birine açıklamalar, şerhler yazılmıştır. Bu şerhler yazılmamış olsaydı bugün biz bu ha-

dislerin çoğunu anlamakta zorlanacaktık.  Buhari’ye yazılan  Umdetül Kari, Müslim’e Nevevi’nin yazdığı 
Minhac isimli şerh, Ebu Davud’a yazılan Avnül Mabud, bunlardan birkaçıdır. Ayetler tefsirleri ile beraber 
okunduğu gibi, hadisler de açıklamaları ile beraber okunmalıdır.

Bu kitaplar 70’li yıllardan sonra Türkçeye aktarılmış, bu kitaplara açıklamalar yazılmıştır. İbrahim Canan 
hocamızın dilimize çevirip şerh ettiği Kütüb-i Siitte okumaya değer. Nevevi’nin Riyazus Salihin isimli eserini 
görmeyen yoktur. 

Hadis kitapları Peygamber efendimizden itibaren 300 yıllık tarihi içerdiği gibi, hadisler de geçmiş ve 
gelecek ile ilgili bizlere bilgiler vermektedir. Günümüzü resmeden yüzlerce hadis bulunmaktadır.

Bir şehirden diğer şehre mektup taşıyan süvari değişiyor, at değişiyor, mektup değişmiyor. Bu namenin 
göndereni de belli getireni de. Üstelik mektubun altında imza ve mühür var.

Sahabe efendilerimiz Allah Resulü’nün tavsiyelerini emir kabul etmişler. Ayet ile hadis, farz ile sünnet 
arasında ayrım yapmamışlar. Bu yüzden başarılı olmuşlardır.

Hadislerin bütününe bakmadan cüz’ünü anlayamayız. Körlerin deveyi tarif etmelerine döneriz. Hadis-
ler bizim ufkumuzu aydınlatıyor, ıssız çöllerde, sessiz ve karanlık gecelerde, dev dalgalar arasında Nuh’un 
gemisi gibi güven içinde rotamızı kaybetmeden yol almamızı sağlıyor.

 Hadisler eskimemiş, pörsümemiş tedavülden düşmemiş ve düşmeyecek olan cevherler gibidir. Biz bu 
cevher sandığının üzerine oturmuş sağa sola bakan zavallılarız. Hadisler bizim yitik hazinemizdir. Hadisler 
tekrar tekrar okunsa bile kula bıkkınlık vermez. Bu hadislerin okunduğu mekanlar bereketlenir, evlere 
huzur dolar. Hadisler Kur’an’ın sahaya yansımış şeklidir. Maddi manevi bütün hastalıklarımızın reçetesi, 
her sorunun cevabı, her sorunun çözümü hadislerde mevcuttur.

İstifade Edilen Kaynaklar:
Sahih- Buhari Tercümesi, Mehmet Sofuoğlu, Ötüken Neşriyat
Umdetül Kari Şerhi Sahih-i Buhari, Bedreddin Ayni
El Minhac Şerh-i Sahih-i Müslim, Nevevi
Avnül Mabud Şerhi Ebu Davud, Azimabadi
 Sünen-i Nesai Suyuti Şerhi
 Sünen-i Tirmizi Tercümesi, Abdullah Apaydın
İbn Mace Tercüme ve Şerhi, Haydar Hatipoğlu
TDV İslam Ansiklopedisi; Camius Sahih, Sünen ve Kütüb-i Sitte maddeleri 

Kitap veya
Müellif

Yaşadığı ömür Bölüm Konu Hadis

Buhari 810-870 96 3889 9082

Müslim 820-875 54 1329 7581

Ebu Davud 818-889 36 1850 5232

Tirmizi 824-892 46 2496 4051

Nesai 831-915 52 2538 5776

İbn Mace 824-887 38 1515 4485

Toplam - 322 13617 36207

Tablo ile ilgili veriler TDV İslam Ansiklopedisinden alınmıştır.

20



sirdergisi.com
Aralık 2017 /  Rebîulevvel 1439

SIR

Ahmet DEMİR

Vasil Ahmad Afganistan’da Taliban ile mücadelenin 
kahramanlarındandı.

12 yaşında olmasına karşın polis üniforması ile çekil-
miş fotoğrafları vardı.

Bir gün okula giderken Taliban milisleri yolunu kesti 
ve onu başına sıktıkları 2 kurşunla öldürdüler.

Vasil Ahmad’in ölüm nedeni, Afgan polisinin, Ah-
mad’ın eline silah vererek ülkedeki iç savaşa dahil etme-
siydi. Bu olaydan sonra Kabil yönetimi bu uygulamaya 
son vereceğini duyurdu.

Ancak elbette sorun, sadece Afganistan ile sınırlı de-
ğil. Bütün dünyada yaklaşık 250 bin çocuk zorla savaştı-
rılıyor. (1)

Bu çocuklar her an öldürülme ya da suiistimal edilme 
riski altında. Bir kısmı da cinayet işlemesi için zorlanıyor, 
teşvik ediliyor. Bazen asi gruplarda bazen de kimi devlet-
lerin hükümet kuvvetlerinde silah kullanıyorlar.

Örneğin, Türkiye’de terör örgütü PKK’nın “zorunlu 
askerlik” adı altında ailelerinden zorla kaçırdığı çocuklar 
uzun süre ülke gündemini meşgul etmiş (2) ve Türk Em-
niyet Güçleri 2 yılda PKK’nın 18 yaşından küçük toplam 
2 bin 52 çocuğu kandırarak dağa kaçırdığını açıklamıştı. 
(3) Başka birçok ülkede de benzer bir durum var. Sadece 
Güney Sudan’da 16 bin çocuk savaşçı var. Kongo Demok-
ratik Cumhuriyet’inde ise 10 farklı silahlı grup çocuk sa-
vaşçı bulunduruyor.

Afganistan’da, Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de Soma-
li’de, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde, Filipinler’de, Myan-
mar’da ve Kolombiya’da pek çok çocuk yaşıtlarının okula 
gittiği, oyun oynadığı, aileleri ile olduğu vakitte onlar 
ateş ediyor veya ateş altında kalıyor.

Çocuk savaşçılar ucuz ve gözden çıkarılabilir malzeme 
olarak görülüyorlar. Örneğin, Uganda ve Kuzey Kenya’da 
bir çocuğu askere almanın maliyeti bir tavuğu satın al-
mak kadar. Onların haklarını savunan olmadığı gibi ken-
di haklarını savunmaları da imkansız. Çoğu kez ne olup 
bittiğinin bile farkında değiller. Yanlış ve doğruyu tam 
ayırt edemedikleri için kolayca yönlendiriliyorlar. Ken-
dilerini gerçekçi bir oyunun parçası sanıyorlar. Cepheye 
gönderilmeden önce çok az eğitiliyorlar veya hiç eğitim 
almıyorlar.

Çocuk Askerler Küresel Araştırma Raporu’nda yer 
alan bilgilere göre; çocukların çatışmalara katılma yaşı 
yediye kadar düşebiliyor. Bazıları taşıyıcı veya ulak, ba-
zıları da casus olarak kullanılıyor. Örneğin Myanmar’da 
çocuklar, mayınları tespit etme veya patlatmaları için 
ağaç dallarıyla yolları süpürmeye zorlanıyorlar. Çocuk, 
bir saldırı silahını veya yarı otomatik silahı tutacak kadar 

büyüdüğünde (genellikle 10 yaş) cepheye gönderilebili-
yor. Çocuk askerlere sıklıkla zalimce davranılıyor ve hata 
yaptıklarında veya firar ettiklerinde cezalar çok ağır olu-
yor. Birçok ülkede esir alınmış, kaçmış veya teslim olmuş 
çocuk askerler kötü muamele, işkence ve hatta ölümle 
karşı karşıya kalıyorlar. (4)

Sorun, sadece sanıldığı gibi az gelişmiş, demokrasisi 
zayıf ülkelere özgü değil. Zengin ileri batı demokrasilerin-
de bile çocuk askerler görmek mümkün. Örneğin Birleşik 
Krallık, 16 yaşındaki çocukları bile askere alıyor ve 17 ya-
şındakileri ise Falkland ve Körfez Savaşı’nda görevlendir-
diği biliniyor. Üstelik bu ülkede çocuk askerlerin ordudaki 
istidamı giderek artıyor. Birleşik Krallık’ta 18 yaşını dol-
durmamış kişilerin oy kullanması dahi yasak iken daha 
küçüklere silah kullanma hakkı tanınıyor. (5)

ABD’nin, 18 yaşından küçükleri Körfez Savaşı’na, So-
mali ve Balkanlar’a gönderdiği biliniyor.

Alman Silahlı Kuvvetleri’nde çocuk yaştaki acemi er-
ler eğitimlerde gerçek mermilerle atış talimi yapıyorlar. 
Alman Silahlı Kuvvetleri’nin silah altına aldığı 17 yaşın-
daki gençlerin sayısı ise 2015 yılında 1.515’e çıkmış du-
rumda.

Bu ülkelerde genellikle personel açıklarını kapata-
bilmek için hukuken çocuk yaşta sayılan gençler asker 
haline getiriliyor. Halka yönelik reklamlarla çocuklar as-
kere davet ediliyor. Bu reklamlarda çocuk yaştakilerin 
silahlandırılması çoğu zaman bir kahramanlık hikayesi ile 
özdeşleştirilerek çocuklar savaşa özendiriliyorlar. 

Birleşik Krallık ve ABD’nin bu konudaki standartları, 
kuşkusuz Myanmar, Sudan ya da Afganistan’daki kadar 
düşük değil. Ancak yine de çocuk asker gerçeğinin geliş-
miş ülkelerde dahi karşımıza çıkması durumun vahame-
tini gözler önüne seriyor. Ne var ki, bir-iki sivil toplum ku-
ruluşu dışında bu konuya ciddi bir eleştiri de yapılmıyor.

Daha da ilginç olan ise, 200 yakın üyesi olmasına kar-
şın BM’nin, 2000 yılında düzenlediği “çocukların silahlı 
çatışmalarda kullanılmamasına ilişkin protokolünü” im-
zalayan ülke sayısının sadece 80 olması.

Hiç kimse 12 yaşında bir çocuğun elinde silahla sava-
şa sürülmesini, atmosfere sera gazı salınmasından daha 
önemsiz görmemeli veya Afrika’da cürüm olduğu söyle-
nen bir uygulama Londra’da uygulandığında görmezden 
gelinmemeli. Çocuk askerler, çatışmaların yoğunlaştığı 
böyle bir zamanda tüm dünya için gerçekten çok ciddi 
bir sorundur. Bu soruna gereği gibi dikkat verildiğinde, 
ancak o zaman bu dünyanın süsü olan ve güçlü bir sevgi 
ve şefkatle büyütülmeleri gereken çocuklar için daha gü-
venilir bir dünya mümkün olabilir.

İnsanlığın Kapanmayan Yarası: Çocuk Askerler

TA H L İ L
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İSLÂM’DA MEHDİ İNANCI

İ L A H İ YAT

İslâm’da Mehdî konusu hadisler-
le temellendirilmiş bir inançtır. Bu 
konuda çok sayıda hadis vardır. En 
sağlam hadis kitapları demek olan 
meşhur altı hadis kitabından (kü-
tüb-ü sitte) üçünde açıkça isminden 
bahsedilmektedir. Buhârî’de ‘imam’, 
Müslim’de ise ‘halife’ kelimesiyle 
aynı mânâ ifade edilir. Hadis âlimleri 
bu imam ve halife tabirlerinin Meh-
dî demek olduğunu söylemişlerdir.

Bununla birlikte Kur’an’da da 
Mehdî’ye işaret eden âyetler bu-
lunduğu hakkında âlimlerimizin 
görüşleri vardır. Bu sebeple önce 
Kur’an’da Mehdî konusunu ele alıp 
sonra diğer konulara geçmek istiyo-
ruz.

KUR’AN’DA MEHDÎ 
Kur’an-ı Kerim’de, ‘h-d-y’ kökün-

den gelen Mehdî kelimesi geçmese 
de aynı kökten ve anlam itibariyle 
aynı olan “Mühtedî” kelimesi üç yer-
de geçmektedir: “Allah’ın kendisine 
hidayet ettiği kimse mühtedi (hida-
yete ermiş)dir.” (A’raf 7/ 178; İsra 
17/ 97; Kehf 18/ 17). Bu ve benzer 
âyetlerden dolayı Sünnî âlimlerimi-
zin bir kısmı, doğrudan olmasa da 
dolaylı olarak Kur’an-ı Kerim’de bu 
konuya işaret edildiğini söylemek-
tedirler. Mehdînin mefhum olarak 
Kur’an’da zikredildiği görüşündeki 
âlimlerin buna delil gösterdiği âyet-
lerden biri şudur: “Her milletin bir 
hâdî’si (yol göstereni) vardır” (Ra’d, 
13/ 7). 

HADİSLERDE MEHDÎ
Başta da söylediğimiz gibi İs-

lâm’da Mehdî konusu hadislerle te-
mellendirilmiş bir inançtır. 

Buhârî’deki hadis şöyledir: “Mer-
yem oğlu Îsâ gökten sizin yanınıza 
indiği zaman devlet reisiniz kendi-
nizden, namazda İmamınız olduğu 

(İsa da imamınıza iktida ettiği), hal-
de bakalım nasıl olursunuz?” 

En güvenilir hadis kitabı olan altı 
hadis kitabında Mehdî hakkında ri-
vayetler bulunmaktadır. Bunlardan 
birer örnekle yetineceğiz: 

1. Sahîh-i Buharî: Rasûlüllah 
(sav) şöyle buyurmuştur: “Meryem 
oğlu Îsâ gökten sizin yanınıza indiği 
zaman devlet reisiniz kendinizden, 
namazda imamınız olduğu (İsa da 
imamınıza iktida ettiği) halde baka-
lım nasıl olursunuz?”

2. Sahih-i Müslim: “Hayatım 
yed’inde olan Allah’a yemin ederim 
ki Meryem oğlu (İsa)’nın âdil bir hâ-
kim olarak sizin içinize inmesi yakın-
dır. O, Haç’ı kıracak, domuzu öldüre-
cek, cizyeyi kaldıracaktır. (O zaman) 
mal o kadar çoğalıp taşacak ki hiç 
kimse mal kabul etmez olacaktır. 

3. Sünen-i Tirmizî: “Peygamberi-
mizden sonra bir hâdise baş göster-
mesinden korktuk ve Rasûlüllah’a 
(sav) sorduk, buyurdu ki: Ümmetim-
de Mehdî vardır; çıkacak ve beş veya 
yedi veya dokuz (şüphe eden, râvî-
lerden Zeyd’dir) yaşayacaktır.” 

4. Sünen-i Ebû Dâvud: “Dünya-
da sadece bir gün kalsa, (…) Allah o 
günü uzatır da (…) o günde Benden 
veya Ehl-i Beytimden, adı adıma, ba-
basının adı da babamın adına uyan 
bir adam gönderir.” 

5. Sünen-i İbni Mâce: “...Ali’den 
rivayet edildiğine göre Rasûlüllah 
(sav) şöyle buyurdu, demiştir: Meh-
dî bizden, Ehl-i Beyt’tendir. Allah 
onu bir gecede ıslah eder (yani töv-
besini kabul eder veya feyizler ve 
hikmetlerle donatır.)” 

ÂLİMLERİN MEHDÎ HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞLERİ

Genel olarak Ehl-i Sünnet âlimle-
rinin, özel olarak da onlardan birka-
çının Mehdî hakkındaki görüşlerini 

kısaca şöyle özetleyebiliriz:
-Konu ile ilgili hadislerden hare-

ketle genel olarak Ehl-i Sünnet mez-
hebi bir Mehdî inancına sahiptir. 

-Bazı âlimler; “Allah, bu ümmet 
için her yüz senenin başında, dîni 
tecdit edip yenileyecek kimse(ler) 
gönderecektir” mealindeki hadis-i 
şerife dayanarak “periyodik olarak 
gelen îman mücedditleri”ne de bir 
nevi Mehdî gözüyle bakmışlardır. 

-Ehl-i Sünnet âlimlerine göre 
Mehdî, Hz. Peygamber’in (sav) son 
halifesidir. 

Ehl-i Sünnette Mehdîlik bir inanç 
esası olarak kabul edilmemiştir. İlk 
akâid kitaplarında Mehdî mesele-
si yer almamaktadır. Zira bir akâid 
konusu olarak düşünülmemiştir. 
İmam-ı A’zam’ın el-Fıkhu’l Ekber’in-
de, Matürîdî ve Eş’arî’nin eserle-
rinde bu hususa temas edilme-
mektedir. Kelâm âlimleri Mehdîliği 
imametle (devlet başkanlığı) ilgili bir 
mesele kabul etmişlerdir. İmamet 
konusu da daha sonraki dönemlerde 
Kelâm kitaplarında yer almıştır. 

-Mehdîliği sosyal bir hareket ola-
rak değerlendiren, kötü durumda 
bulunan toplumlar için bir ümit ışığı, 
müsbet bir unsur şeklinde anlayan 
âlimler de vardır.

MEHDÎ’NİN ÖZELLİKLERİ
Rivayetlerde Mehdî’nin bazı 

özelliklerinden de bahsedilmiştir. 
Bu özellikler; O’nun vücut yapısı, 
ahlâkı, ortaya çıkış durumu, yaşadı-
ğı toplumun ve zamanın şartlarına 
aittir. Âlimlerimiz, Mehdî’nin özellik-
lerinden bahsedilmesini, insanların, 
Mehdîlik iddiasında bulunabilecek 
kişileri bu özelliklerle karşılaştırarak 
aldanmalarına engel olma, gerçek 
Mehdî’yi de doğru olarak tanıma 
hikmetine bağlı olabileceğini söyle-
mişlerdir. Ayrıca bu rivayetlerden, 
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Hz. Peygamber’in (sav) Mehdîlik id-
diasıyla ortaya çıkacak insanların çı-
kacağını bildiği ve bunlara karşı üm-
metini uyardığı da anlaşılmaktadır.

a. Mehdi’nin maddi / bedenî 
özellikleri:

-Alnı açık ve geniş, yüzü güzeldir..
-Kaşları ince, yüzü parlak, gözleri 

siyah ve büyüktür. 
-Yüzü parlayan yıldız gibidir ve 

sağ yanağında siyah bir ben vardır.
-İsrâiloğullarının erkeklerine 

benzer.
-Dişleri arlıklı, alnı geniştir.
-Mehdî’nin dilinde pelteklik var-

dır, kelimeyi telaffuz kendisine zor 
geldiğinde, sağ elini sol uyluğuna 
vurur.” 

-Mehdi genç bir adamdır: “Meh-
di bizden, Ehl-i Beytten bir gençtir, 
ihtiyarlarımız ona yetişemeyecek, 
gençlerimiz ise ona yetişmeyi ümit 
edecektir. Allah dilediğini yapacak-
tır,”

-Üzerinde Kutvanî (Kûfe’de bir 
yerin ismidir.) denilen iki elbise bu-
lunur.

b. Mehdî’nîn-manevi / ahlâkî 
özellikleri

1. Allah’tan çok Korkar
2. Ahlâkı Peygamberimize ben-

zer
3. Hz. Mehdi, zamanın en hayır-

lısıdır
4. Gizli bir gücün sahibidir
5. Hiç kimseden bir beklentisi 

olmaz
6. Gözden uzak olur
7. Meleklerin yardımıyla destek-

lenir
8. Helal ve Haram konusunda 

çok hassastır
9. İhtiyâcını bildirmez

c. Mehdî’nin sosyal özellikleri / 
icraatı

1. Hz. Mehdî mücadelecidir.
2. Dînî gayreti çok yüksektir.
3. Mehdî dünyâyı adâletle dol-

duracak.
4. Mehdî döneminde bolluk ve 

bereket olacak.
5. “Çalışanlara disiplinli davranır, 

miskinlere merhamet eder.
6. Herkes tarafından çok sevilir.

7. Mehdî zamanında yaşamak 
herkesin istediği bir şey olacak.

8. İrşad ve tebliğ gücü çok yük-
sektir.

9. Zâlimlere karşı hakkı savunur.
10. Deccal tarafından takip edilir.
11. Eziyetlere maruz kalacaktır.
12. Kutsal Emânetlerle Çıkar.
13. Hz. Mehdî aleyhinde olum-

suz propaganda yapılır.
14. Yoksullara karşı çok merha-

metlidir.
15. Sorumluluktan kaçmaz.
16. İki defa kaybolur.

MEHDÎ’NİN ÇIKIŞ ZAMANI, YERİ 
VE ALÂMETLERİ

1. Mehdî’nin geleceği kesindir: 
“Dünyadan sadece bir gün bile kal-
sa, Allah o günü uzatır ve o günde 
benden veya benim Ehl-i Beytimden 
ismi ismime, babasının ismi baba-
mın ismine uygun bir adam gönde-
rir.” Seharenfuri şöyle der: “Hadis-
deki ‘Kıyâmetin kopmasına bir gün 
bile kalsa’ şeklindeki ifade, Meh-
dî’nin kesinlikle geleceğine delâlet 
etmektedir.”

2. Mehdî’nin çıkış zamanı: İbn 
Hacer’in kaydettiğine göre Meh-
dî’nin çıkışından önce öyle fitneler 
olacak ki insanlar haramı helâl sa-
yacaklardır. Neseî’de kaydedilen bir 
hadise göre Mehdî’nin çıkış vakti 
ümmetin orta dönemidir: “Başlan-
gıcında ben, sonunda Îsâ, ortasın-
da Mehdî bulunan bir ümmet nasıl 
helâk olur.” Buradaki “orta” tabiri, 
“sondan az önce, yani Îsâ’nın nüzû-
lünden önce” şeklinde yorumlan-
maktadır. Zira Îsâ onun zamanında 
nüzul edecektir. Mehdî’nin çıkış 
vaktinin gelip gelmediği konusunda 
kitap yazan Suriye’li çağdaş âlim-
lerden Reşid er-Raşid şöyle der: 
“Kalbimde yakîn var ki bugün onun 
zuhur vaktidir. Hatta birçok salih in-
san her sene Mehdî ile karşılaşmak 
üzere hacca giderler. Zira rükün ve 
makam arasında ona biat edilecek-
tir”. “Mehdî 40 yaşında iken çıkar.

3. Mehdî’nin çıkacağı yer:Meh-
dî’nin çıkacağı yer konusunda kesin 
bir şey söylenmemektedir. Yalnız 
doğudan siyah bayraklıların çıkacağı 
zaman, Mehdî onların arasında ola-
cağından dolayı katılmayı emreden 

hadiste doğudan çıkacağı bildirilir. 
Kurtubî, O’nun Kuzey Afrika’dan 
çıkacağını söylemekte ise de bu 
rivayetin aslı ve esası yoktur. Âhir 
zamanda gelecek olan şahısların 
çıkacakları yerin Medine, Horasan, 
Kudüs, Şam veya İstanbul olduğuna 
dair rivayetler bulunmaktadır. Bun-
lar arasında bilhassa üçü üzerinde 
yoğunluk bulunmaktadır. Bunlar; 
Şam, Kudüs ve İstanbul’dur. 

4. Mehdî’nin hâkimiyeti ne ka-
dar sürecek? Ebu Nuaym’ın, İbn 
Mesud’dan rivayetinde ise şu ziyade 
vardır. “Malı eşit olarak dağıtır, tak-
sim eder ve Allah bu ümmetin kalp-
lerine zenginlik verir. Yedi ve dokuz 
sene kalır, Mehdî’den sonra artık 
yaşamakta hayır yoktur.”

5. Mehdî ve yardımcıları: Meh-
dî’nin yardımcılarından da bahse-
dilir. Meselâ İbn Mes’ud’a nisbet 
edilen bir sözde, Mehdî’ye hazırlık 
yapan yedi kişiden bahsedilir. Fitne-
ler zamanında Allah yedi kişiyi orta-
ya çıkarır. Bu âlimler muhtelif bölge-
lerden gelip Mekke’de toplanırlar. 
Bunlar Mehdî için hazırlık yaparlar. 
Allah bunlar sayesinde Mehdî’nin 
muhabbetini insanların kalplerine 
atar. Gündüz aslanlar gibi gece ruh-
ban gibi bir kavimle yola çıkar. 

Mehdî’nin Fazileti 
Mehdî’nin faziletine dair şöyle 

bir rivayet nakledilir: “Abdulmutta-
lib’in evlâtları olan bizler, Cennet 
ehlinin efendileriyiz. Ben, Hamza, 
Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Meh-
dî.” Bu hadis fazilet meselesinin esas 
kaynağını teşkil etmiştir. Buna ben-
zer rivayetlerde O’nun meziyetlerini 
gören Tâvûs-u Yemenî: “Keşke onun 
zamanına yetişeydim” demiştir. 

İbn Hacer bu husustaki bir tah-
lilinde, O’nun faziletli kılınmasının 
sebebi olarak zamanındaki ağır fit-
neleri göstermektedir. Zamanındaki 
fitnelerin zorluğu sebebiyle onun 
meziyetleri çoktur” der. “Mehdî, 
zamanında yeryüzünün en hayırlı-
sıdır.” Hz. Ali’den (ra) gelen bir riva-
yette, Mehdî ve askerlerinin fazileti 
hakkında şöyle denilir: “Öncekiler 
onları geçemediği gibi sonrakiler de 
onlara yetişemez”. 
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Koray KAMACI

Türkiye’deki Değişen Dengeler ve Avrasya 
Bloğu

A N A L İ Z

     Son dönemlerde özellikle 15 Tem-
muz’dan sonra Türkiye’de iç dengeler deği-
şime uğramıştır. Özellikle baktığımız zaman 
Türkiye’de Avrasya Bloğuna doğru hızlı bir 
geçiş vardır. Avrasya bloğuna geçiş Türkiye 
için de büyük bir kazançtır. Türkiye yıllardır 
Natocu/Gladyocu kanadın elinde yıllarını 
heba etmiştir. Ne Tarihi bütünlüğümüz ile, 
ne de derin köklerimiz ile Natocu kanadın 
hiçbir uyuşan noktası yoktur. Ama maalesef 
geçmiş dönemde siyasilerin Komünizm teh-
likesi bağlamında biraz da mecburen Nato 
bloğuna kayması muhakkaktır. Lakin ne dün-
ya eski dünya! Ne de Türkiye eski Türkiye… ,

     Türkiye 2200 yıllık kadim devlet gele-
neğini içinde barındıran ve bu bağlamda ka-
dim ve derin bir köke sırra sahip olan büyük 
bir devlettir. Türkiye’nin tarihi bağlamda da 
Avrasya bloğu ile doğal bir bağlantısı mev-

cuttur. Orta Asya bu bağlamdaki en önemli 
hareket alanıdır. Türkiye Natocu/Gladyocu 
blokta hiçbir zaman hak ettiği değeri ve iti-
barı görememiştir. Bu Natocu kanat sürekli 
kendi menfaatleri gereği Türkiye’nin iç dina-
mikleri ile oynamış ve bu hususta geçmişte 
Türkiye’ye çok kanlı bir fatura çıkarmıştır. 
Bu da yetmezmiş gibi Türkiye’nin en önem-
li stratejik kurumlarını kendi hegomanyası 
altında tutarak büyüyüp gelişmesini engel-
lemiştir. Uluslararası arenada da Türkiye’yi 
kötü bir imaja sokmuştur. Türkiye’yi bölgede 
kendi politikaları doğrultusunda kullanmış 
ve bölgede Türkiye’ye bir çok ülkeyi düş-
man etmiştir. Suriye politikasından tutun da 
pek çok olaya kadar bu Natocu/Gladyocu 
kanadın yönlendirmesi mevcuttur. İç ve dış 
politikada bu kanadın Türkiye’nin yöneti-
cilerini çok yanlış bir yönlendirme ile kendi 
menfaatleri doğrultusunda kullanıldığını 
zaman zaman gördük. Türkiye’de Natocu/
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Gladyocu kanadın son dönemdeki en önem-
li grubu Fetö idi. Fetö ile kendi menfaatleri 
ve faydaları doğrultusunda pek çok iç ve dış 
operasyon yaparak Türkiye’nin hızını ve gü-
cünü çok düşürdüler. Özellikle 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrası bu kanat Devlet’ten 
tasfiye olmaya başladı. Bu Avrasya grubuna 
yer açarken, Natoculara büyük bir darbe idi! 
Nato’nun Askeri kanattaki temsilcileri de bu 
Fetö grubuydu. Zaten onlarda kendilerine 
yer açmak için zamanında Avrasyacı bloğu 
Ergenekon operasyonları ile yıpratmaya ça-
lışmıştı. Ama istedikleri olmadı ve Devletin 
ileri gelenleri olayları iyice okuyup bu Nato-
cu gruba karşı deyim yerindeyse savaş açtı. 
Gelinen noktada ise Türkiye 15 Temmuz ve 
sonrasında Rusya ile çok iyi ilişkiler içine 
girdi. Avrasya bloğuna tam manası ile gir-
meden önce kurumları da ona göre dizayn 
projesi de böylece başladı. 

     Evet sevgili dostlar önümüzdeki dönem-
de iç dengeler ve dış dengeler bağlamında 
Türkiye’de önemli gelişmeler olabilir. Türki-
ye’nin Avrasya içinde yer almasını kabullene-
meyen ve kabullenmek istemeyen Natocu/
Gladyocu kanat, Türkiye’de büyük bir ope-
rasyon başlatma hazırlığında… Etkili bir ta-
kım suikastlar ve bombalama olayları ve de 

sonrasında da psikolojik savaş ile yıpratma 
taktikleri yapacaklardır. Bu bağlamda iç den-
gelerde büyük değişiklikler hazırlıyorlar. Tam 
da böyle bir zamanda yeni bazı önemli (ma-
lum)partilerin de kurulması tesadüf olmasa 
gerek. Türkiye her ne olursa olsun kurum-
larda bu Natocu/Gladyocu kanadın üstüne 
gitmeli ve onları kurumlardan ve stratejik 
bazı yerlerden uzaklaştırmalıdır. Zaten Aralık 
ve Ocak ayı gibi de önemli bazı değişiklikler 
olacağını düşünüyorum. 

     Unutmamak lazımdır ki, devlet içindeki 
bu Avrasyacı değişimin derinliği ve hedefleri 
gayet önem taşımaktadır. Türkiye’nin gele-
cek vizyonu ve bölgesel güç olma hedefleri 
ABD’ci Natocu/Gladyocu kanatta değildir. 
Bunu 15 Temmuz’da yaşadık...

     Türkiye gelecek dönemde Avrasya bloğu-
nun yükselen yıldızı ve bölgesel güç merkezi 
olabilir. Türkiye, Avrasya bloğunda hak ettiği 
değeri ve itibarı fazlasıyla bulabilir. 

Ve son söz ‘’ 2200 yıllık Kadim Devlet 
anlayışı kapsamında Türkiye geçmişin 
derin köklerine ve sırlarına sahip büyük 
bir Devlettir’’
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GÖBEKLİ TEPE, SİRİUS YILDIZI VE KUR’AN

K A PA K

Kürşad BERKKAN

Dünya’da o kadar çok ilginç yapılar 
var ki, sırrı günümüzde halen çözüle-
bilmiş değil. Bunun en bariz örneği 
önceleri “mezar” açıklaması yapılan 
ancak daha sonra mezar olmadığı an-
laşılan Mısır piramitleri veya Çin’de ki 
Türk piramitleri veya Baalbek taşları 
gibi bir çok örnek mevcuttur.

Lübnan’da yer alan Baalbek‘te 
yapılan kazılarda antik çağa ait 1650 
tonluk yekpare taşblok ortaya çıkarılmıştı.

Arkeolojik kazılarda pek çok şey ortaya çı-
karılıyordu ancak böylesine büyük, devasa 
boyutlarda ve böylesine ağır, üstelik günümüz 
teknolojisi ile osilatörler yardımı vasıtasıyla 
ancak kesilen bu büyük taşı, böylesine düzgün, 
pürüzsüz ve simetrik şekilde kesebilen tekno-
loji kimindi ?

Mağara adamlarının mı ? Hiç sanmıyorum !

BAALBEK TAŞLARI

Tıpkı Baalbek veya diğer sırrı çözülemeyen 
tarihi kalıntılar gibi Şanlıurfa’da bulunan “Gö-
bekli Tepe” olarak bilinen bölge de insan zihni-
ni zorlayan argümanlara sahip…

Milattan önce 10-12 binli yıllarda inşa edil-
diği düşünülen ve dünyanın en önemli antik 
eserlerinden kabul edilen Göbekli Tepe için bi-
lim insanları “Dünya tarihinin en eski tapınağı 
olabilir” açıklamasını yapıyorlar.

Neolitik (Cilalı Taş Devri) çağı için önemli bir 
yer tutan Göbekli Tepe, bugüne kadar kabul 
edilen insanlık tarihinin göçebelikten, tarım-

sal faaliyetlere daha sonra ise yerleşik hayat 
ile birlikte yerleşim yeri kurduğu düşüncesini 
alt üst ediyor çünkü materyalist tezler kentleş-
menin başlaması ile birlikte dinsel öğretilerin 
yaygınlaştığı görüşünü savunurken, tarihin en 
eski kalıntıları olan Göbekli Tepe tabletleri bu 
düşünceyi yerle bir ediyor zira Göbekli Tepe’yi 
büyük bir mabed olarak kabul eden araştırma-
cılar, bu tapınma merkezinin yanında tarımsal 
bir alana rastlamadılar.

Bu demek oluyor ki insanoğlu yerleşik dü-
zene geçmeden çok önce de dinsel mabedler 
inşa ediyor ve dinsel riüeller yapmayı sürdürü-
yorlardı. Hatta Göbekli Tepe’de çıkan tabletler 
incelendiğinde bir çok kurbanı resmeden fi-
gürlere de rastlanmış, dolayısı ile buranın Tan-
rı’ya kurban adamak için kullanılan bir tapınak 
olduğu düşüncesi ileri sürülse de hangi din 
inanışı için yapıldığı, hangi Tanrı için kurbanlar 
sunulduğu halen çözülememiştir.

Göbekli Tepe hakkında pek çok iddia ortaya 
atılmıştır. Bunlardan en ilginci ise son zaman-
larda hayli fazla konuşulmaya başlayan “Annu-
naki” imparatorluğu ile ilgilidir ki Marduk / Ni-
biru gezegeni ile tekrar dünyayı istilaya (veya 
kurtarmaya) gelecekleri düşüncesi hakimdir.
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Ne yaparsan yap “Sevgi” ile yap

K A PA K

Hilal ERDOĞAN

 Tenkit etmek; Bizler bazı zamanlar karşımızdaki insanları eleştirir (tenkit) ederken herşeyin 
dozunu kaçırdığımız gibi tenkit(eleştirinin) de dozunu kaçırabiliyoruz.Örneğin; çocuklarımızdan 
yola çıkalım çocuklarımız bizden bişeyler talep ettiklerinde hakaret içeren sözler değilde daha 
suküt ve sakin olarak onu anladığımızı bildiren eylemler yapmalıyız. Toplum içerisinde onun da 
bir birey olduğunu asla unutmamamız lazım. 

         Takdir; 

  Sevgi nedir? Bu kelime o kadar farklı anlamlar yüklü ve yozlaştırılmış ki kullanmak bile iste-
miyorum. Herkes sevgiden bahsediyor bütün dergiler, gazeteler hiç ama hiç durmadan bahse-
diyorlar. Ülkemi seviyorum,bir kitabı seviyorum, şu dağı seviyorum vs. Sevgi dediğimiz bu alevin 
ne olduğu nasıl olduğu nasıl öğreneceğim peki onu başkasına nasıl ifade edeceğim değil de 
sevginin kendi başına ifade ettiğini öğreneceğim. Toplumun, anne ve babamın onun hakkında 
söylediklerini reddedeceğim çünkü  sevginin ne olduğunu tek başıma öğreneceğim. Öyle ise onu 
anlayabilmek için ilk önce kendimi eğilimlerden ve önyargılarımndan kurtulacağım.

   Çoğu ebeveyn ne yazık ki çocuklarından sorumlu olduklarını düşünür ve sorumluluk anla-
yışlarının çocuklarına neyi yapmaları neyi yapmamalarını büyüyünce ne olmaları ne olmamaları 
gereketiğini kendilerine söyleme şeklinde kendini gösterir. Son olarak siz sevgili okurlardan is-
tediğim tek bir şey var. Toplumun büyük acısıdır bu “Sevgisizlik” ne yapıyorsak yapalım sevgi ile 
yapalım... 

27



sirdergisi.com
Aralık 2017 /  Rebîulevvel 1439

SIR

D E N E M E

BAĞLILIK MI BAĞIMLILIK MI
YAVUZ SELİM MUSTAFAOĞLU

Bilindiği üzere hepimizin herhangi bir şe-
kilde bir maddeye, kişiye, eşyaya vs gibi çeşitli 
soyut veya somut  olgulara bağımlılığı yahut 
bağlılığı bulunur.Tabi işin bu kısmı elbette do-
ğal denebilicek bir durumdur.Sorun ise, neye, 
niçin ve ne kadar bağ(ım)lı olduğumuzdur.

Her ne kadar birbirine çok yakın iki terim 
gibi görünse de bağlılık ve bağımlılık içerik 
olarak tamamen farklılık gösterir.Bağlılık; her-
hangi bir kişiye saygı, sevgi veya yakınlık  gös-
termektir. Bağlı olan kişi tamamen kendi özgür 
iradesi ile hareket eder.Kişi; aileye, mesleğine, 
vatanına bağlı olabilir.

Bağımlılık ise kişinin bu fiilinden dolayı za-
rar göreceğini bile bile bu duruma  devam et-
mesi halidir.Haliyle kişi kendi hür iradesinden 
de bir anlamda yoksundur.Bağımlılık daha çok 
bir kişiye maddeye bağımlı olma halidir.Sanki 
o bağımlı olduğu şey olmazsa hayatını idame 
edemez gibi bir ruh halindedir.

Tabi aslolan konuya nerden bakacağımızdır.
Biz bilindik yönünden değil de işin biraz mane-
vi yönüne bakalım.

Geçmişten günümüze baktığımız zaman 
peygamberlere, Allah dostlarına yahut alim-
lere itikadi bağlılılğı görmek mümkündür.
Buraya kadar sorun görünmemekle beraber 
kişinin neye ve ne kadar bağ(ım)lı olduğu da 
çok önemlidir.Zira dinimizde her şey bir ölçüye 
göredir.Körü körüne bağlanmak kat’i surette 
kabul görmez.Oysa baktığımız zaman İslam 
adına maalesef hiç hoş olmayan bağ(ım)lılıklar 
görmek zor değildir.

Şeyh uçmaz; mürid uçurur sözü tam da bu 
konuda söylenecek yerinde bir sözdür.Maase-
lef bazı müslümanların körü körüne bağlana-
rak gösterdikleri bu taassup kendi inançlarına 
zarar vermektedir.İlim öğrenmenin farz oldu-
ğu bir dinden bahsediyoruz.

Benim şeyhim ne dediyse doğrudur, bir bil-

diği vardır demek zararlı bir düşünce şeklidir. 
Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: 

“Onlara ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ dense 
‘hayır biz atalarımızı (büyüklerimizi) üzerinde 
bulduğumuz yola uyarız’ derler. Ya ataları bir 
şey anlamamış (yanlış düşünüyorlar)sa, doğ-
ruyu da bulamamış idiyseler (atalarının yanlış 
yoluna mı uyacaklar)?”(Bakara, 2/170)

Böyle apaçık uyarılar olmasına rağmen bi-
linçsizce bağlanmak kişiyi bir adım dahi ile-
ri götürmez.Bizim ölçütümüz bellidir.O da, 
Kur’an ve sünnettir.Bunlara aykırı bir şeyi kim 
yaparsa yapsın kabulü yoktur, olamaz.

Alemlerin Rabbi düşünüp tutalım diye bize 
öğüt vermektedir.Nitekim;

“Ey Rabbimiz biz liderimize ve büyüklerimi-
ze uy¬duk da onlar bizi (doğru) yoldan saptır-
dılar, derler. Rabbimiz! On¬lara iki kat azap ver 
ve onları büyük bir lânetle rahmetinden kov.” 
(Ahzâb, 33/67-68) 

Görüldüğü gibi ruz-i mahşerde halkı saptı-
ranlardan alemlerin Rabbi hesap soracaktır.

İşte tüm bunlardan hareketle bilmeliyiz ki 
körü körüne bağ(ım)lı olmak kişiye zarar verir.
Muhakkak ki tasavvufta teslimiyet esastır.Fa-
kat bu teslimiyet konusunu yanlış anlamamak 
önemlidir.Zira teslimiyet, söylenen her şeye 
körü körüne bağlanmak değildir.

Söylenen herhangi bir şeyin Kur’ana ve sün-
nete uygun olup olunmadığına bakılmalıdır.
Bunun içindir ki kişinin de ilim sahibi olması 
lazım gelir.

Alemlerin Rabbi bizleri herhangi bir şeye 
körü körüne bağ(ım)lı olmaktan muhafaza ey-
lesin.Bize rahmetiyle muamele etsin. 
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BİR SEN BİR BOŞLUK

Soğuk bir göç gününün arifesindedir ömrüm
Nereye çıkar bu yollar, bu yollar ki kimsesiz

Elvedalar gördüm oysa nicesi vedasız
Ve sen gece karanlığının korkusuz yolcusu

Bakış mıdır kalbe nakış mıdır ruha zümrüt gözlerin
Aç gönlünü, gönlümün iklimine yerleş , sualsiz

Eyvah ki bir devrin sonudur gözlerin
Hangi cenkten döndün, sanki kılıç yemiş sözlerin

Bilirim, Yusuf’un yüreğine Züleyha’dır gözlerin
Deniz yüzlü, toprak kokulu yar

İner yedi gökten  geceye ziyadır gözlerin

Ömrümün ebedidir, yahut sebeb-i ömrüm
Anlaşılmaz elbet dizelerim, derindir hikayesi
Malayani değil, her kelimeye destan veririrm
O destanlar ki bu sessiz haykırışların sesidir

Ruhumu bende etmişim o bembeyaz ellerine
Bu hal ki bir yetimin mahzun nefesidir

Üzülme sevgili, vuslat sana gelen her yoldur
Kalk ve nazlan,semaya doğru dalıver, ki bu
Mazlumun, zulme karşı düşmediği ye’sidir

YAVUZ SELİM MUSTAFAOĞLU
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Peşin Ödeme
Alıcı İthalatçının mal bedelini bankası aracılığıyla 

havale şeklinde satıcı ihracatçıya ödemesi karşılı-
ğında malın ve malı teslim eden belgelerin ihracatçı 
tarafından doğrudan ithalatçıya gönderilmesini ön-
gören bir ödeme şeklidir.

Bu ödeme şeklinde ihracatçı hiçbir risk üstlen-
memektedir. İthalatçı açısından ise, bedeli ödenmiş 
olan malların satıcı tarafından gönderilmemesi ya 
da gönderilen malların sipariş evsafına uygun olma-
ması veya zamanında gönderilmemesi gibi neden-
lerle zarara uğrama riski bulunmaktadır.

Mal Mukabili Ödeme
İhracatçının malları, ithalatçıya, mal bedelini 

tahsil etmeden göndermesidir. Bu ödeme şeklin-
de ihracatçı malları ve bunları tevsik eden vesaiki 
herhangi bir ödeme talimatı olmaksızın alıcıya gön-
dermekte, ithalatçı da malı çektikten bir müddet 
sonra malın bedelini ödemektedir. Burada taraflar 
arasında güven unsurunun çok güçlü olması gerek-
mektedir.

Vesaik Mukabili Ödeme
Mal bedeli tahsil edilip vesaikler banka tarafın-

dan ithalatçıya teslim edildikten sonra mallar güm-
rükten çekilebilecektir. İhracatçı bu ödeme şeklinde 
daha güven altındadır.

Akreditifli Ödeme
Akreditif şarta bağlı bir ödeme garantisi olup, iş-

leyişinde dört taraf bulunmaktadır. Amir (ithalatçı), 
Amir Banka (ithalatçının bankası), Lehtar(ihracatçı) 
ve Lehtar Banka (ihracatçının bankası)

Alıcı ve satıcı aracı bankaları vasıtasıyla istenilen 
nitelikte ve uygun koşullarda anlaşmalarını gerçek-
leştirmek amacıyla bu ödeme şeklini kullanırlar. Uy-
gun vesaik ibraz edildiği zaman satıcı parasını ala-
cağını, alıcı da istenilen nitelikte mala kavuşacağını 
bilmektedir. Başlıca akreditif türleri şunlardır.

Gayri kabili rücu (dönülemez) Akreditif: Amir 
bankanın akreditif şartlarına uygun vesaikin akredi-
tif koşullarına uygun zaman ve şekilde yapılmasını 
taahhüt etmektedir.

Kabili rücu (dönülebilir) Akreditif: Amir banka, 
herhangi bir anda akreditif koşullarını değiştirebilir 
ve tarafların bu değişiklik nedeniyle önceden ha-
berdar olmaları gerekmez. Bu değişiklik uygun ve-
saiklerin bankaya ibrazından sonra yapılır ise geçerli 
değildir.

Vesaik ibrazında Ödemeli Akreditif: Akreditif 
şartlarına uygun vesaikin yine akreditif süresi iç-
resinde ihracatçı tarafından lehdar bankaya ibrazı 
halinde ödemenin yapılacağı akreditif türüdür. Bu 
durumda vesaikin şartlara uygunluğunu tesbit eden 
muhabir bankaya ödenen tutar amir bankadan ta-
lep edilecektir.

Devredilebilir Akreditif: Akreditif şartları içeri-
sinde o akreditifin devredilebilir olduğu yazılı ise, 
lehdar kendisine ait hak ve sorumlulukları bir veya 
birkaç lehdara devredebilir.

Kabul Kredili Ödeme
Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesi taah-

hüt edilmekte ve bu ödemeye bir poliçe vasıta ol-
maktadır.

Kabul kredili vesaik mukabili ödeme; malların 
alıcıya gönderilmesinden sonra bankanın mal be-
delini tahsil etmesi yerine, poliçeyi alıcıya kabul 
ettirdikten veya bu kabule kendisi de aval verdik-
ten sonra vesaikin alıcıya teslim edildiği ve poliçe 
vadesinde mal bedelinin ihracatçıya ödendiği öde-
me şeklidir.

Kabul kredili mal mukabili ödeme; şeklinde itha-
latçı önce malı çekmekte, sonra belirlenen sürede 
mal bedelini ödemektedir. Bu işlemde süre açısın-
dan ithalatçıya ikinci bir finansman kolaylığı yaratıl-
maktadır.

İhracat Bedeli Kaç 
Şekilde Ödenebilir ? - 9

İbrahim BİÇER

T İ C A R E T
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ESMAUL HUSNA

El-Vehhab 

Kelime  kökeni olarak “bağış” anlamına ge-
len “hibe” kelimesinden türeyen Vehhab ismi; 
aslında daha manevi bir durumu açıklamaya 
yarayan yüce Allah’ın çok güzel isimlerinden 
bir tanesidir. Yani normal şartlarda hibe et-
mek, karşındaki kişiden herhangi bir şey bek-
lemeden verilen bir bağış anlamına gelse de, 
El-Vehhab ismi her yerde her bir şeyi sonsuz 
olarak verebilme kudretinden bahsetmek adı-
na kullanılabilmektedir.

Bu isme hayatında önemli bir yer verip zik-
retmeye devam eden kişilerin hayat standart-
larının yükseldiği, rızklarının arttığı ve maddi 
yönden daha rahat bir yaşam sürdükleri söy-
lenmektedir. Dua edilen süreçte bu ismin dua-
lar içerisinde 7 sefer zikredilmesi duanın kabul 
edilmesi süreci hızlanmaktadır.

 
Bunun dışında bir bireyin namaz vakitlerinin 

her birinin farzından sonraki süreçte otururken 
14 kere bunu tekrar etmesi, hayatı boyunca ge-

çim sıkıntısına düşmeyeceği ve yokluk görme-
yeceği durumunu ortaya çıkarttığı söylenmek-
tedir. El-Vehhab ismini dualarının yanında bir 
de bir kağıda not ederek günlük hayatında üze-
rinde taşıyan bireylerin rızkının arttığı söylenir.

El-Vehhab isminin Kuran-ı Kerim’de yer aldı-
ğı sureler ve ayetler de şu şekildedir;

“Yoksa sana o Kur’ân’ı veren çok güçlü ve ih-
san sâhibi Rabbinin hazineleri onların yanında 
mı?” -(38:9)

“Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidâyetten 
sonra kalblerimizi haktan saptırma, bize kendi 
katından rahmet ihsan eyle! Şüphesiz ki, Sen 
bol ihsan sâhibisin.”  – (3:8)

“Süleyman: “Ey Rabbim! Beni bağışla ve 
bana öyle bir mülk ihsan et ki, ardımdan hiç 
kimseye yaraşmasın. Şüphesiz, bütün dilekleri 
veren sensin.” dedi.”   – (38:35)
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“Ey Ebu Bekir! Ümmetimden cennete girecek ilk 

kişi, şüphe yok ki sensin.” (Ebu Davud, 4652)

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Peygamberimiz (sav) 
bir gün şöyle buyurdu: 

“Kim Allah yolunda, malından iki şey harcarsa, 
cennetin kapılarından, ‘Allah’ın kulu! Burası güzel-
dir, buradan girin’ diye çağrılır. Namaz ehli olanlar, 
Salat (namaz) kapısından, cihad ehli olanlar, cihad 
kapısından, oruç ehli olanlar, Reyyan kapısından, 
sadaka ehli olanlar sadaka kapısından çağrılır.” 

Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir:

“Ey Allah’ın Rasûlü! Anam, babam sana feda ol-
sun, bütün bu kapılardan çağrılması için kişinin ne 
yapması gerekir? Bu kapıların hepsinden çağırılacak 
bir kimse olacak mı?” diye sordu. Peygamberimiz: 

“Evet, öyle ümit ediyorum ki, sen onlardan ola-
caksın.” buyurdu. (Buhari, Savm, 4; Müslim, Zekât, 
86)

Sahabe’nin en faziletlisi sayılan Hz. Ebu Bekir’i 
anlatan onlarca hadisten bir tanesi budur. Görüldü-
ğü gibi O, salih amele doymayan biri olarak “hel min 
mezid? = Daha fazlası yok mu?” şuuru ile hayatı bo-
yunca her hayırlı amelin içerisinde olmak, her hayır-
da önde olmak gibi bir arzu içerisinde olmuştur. İlk 
iman eden hür erkeklerden olması, on üç yıl boyun-
ca Mekke’nin o zorlu günlerinde hep Efendimiz’in 
(sav) yanında bulunması, hicret yollarında yoldaş 
olması, Sevr mağarasında üç gün üç gece sırdaş 
olması ve Medine’deki süreçte hep olması gereken 
yerde durması, onu Sahabe içerisinde çok farklı bir 
konuma ve değere kavuşturmuştur. 

Asıl adı Abdullah olan Hz. Ebu Bekir, Efendi-
miz’den (sav) iki yaş küçük olduğu için Müslüman 
olduğunda otuz sekiz yaşlarında idi. O bu yaşına 
kadar Mekke’nin en saygın tüccarlarından biri idi. 
Teymoğulları’na mensup olan Hz. Ebu Bekir, tüm 
Kureyş ve Araplar tarafından sevilir ve sayılırdı. Da-
rü’n-Nedve içerisinde ‘Elzam’ diye bilinen bir göre-
ve bakardı. Elzam, kan davalarında diyetleri belir-
leyen adli bir merci idi. Okuma-yazma bilen sayılı 
insanlardan biri olan Hz. Ebu Bekir nesep ilmine de 
ciddi bir düzeyde vakıftı. Bölge Arapları soy mese-
lesinde kendisine müracaat eder, bu konuda onun 
söylediklerini kabul ederlerdi. 

İslâmiyet’i kabul ettiği sıralarda 40.000 dirhem 
kadar bir servete sahip olan Hz. Ebu Bekir, ticaret-
te oldukça kabiliyetli ve mahir birisiydi. Akıllı bir 
tüccar olarak gerçek kârın nereden geleceğini çok 
iyi bildiği için sermayesinin büyük bir kısmını daha 
Mekke’de iken Allah yolunda harcamıştı. Özellikle 
nübüvvetin ilk günlerinde Müslümanlardan zayıf ve 
güçsüz olan köleleri, efendilerine büyük meblağlar 
ödeyerek satın alıp âzâd eden Hz. Ebu Bekir, onlar-
ca Sahabi’yi bu adımı ile işkencelerden kurtarmıştı. 
Bilal-i Habeşi ve annesi Hamame, Amir b. Füheyre, 
Ümmü Übeys, Zinnure, Nehdiye, Nezire, Ebu Fü-
keyhe, Lübeyne, Lebibe bu isimlerden bazılarıdır. 
Onun bu kölelere çokça paralar vermesi kabilesi 
ve özellikle o günlerde halen iman etmemiş babası 
Ebu Kuhafe tarafından kınanırdı. Ama akıllı tüccar 
olan Hz. Ebu Bekir, bu sözlerin hiçbirine takılmaz, 
asıl kazancın nereden geleceğini çok iyi bilen biri 
olarak bu kârlı ticarete devam ederdi. 

HER ALANDA ZIRVE SAHABI: 
HZ. EBU BEKIR 

(RADIYALLAHU ANHU)

E K O N O M İ

Brussels Capital Üniversty Öğr. Üyesi
İsmail ÇAPAK
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Babası Ebu Kuhafe dayanamayıp bir gün şöyle 
diyecekti: “Oğlum! Bakıyorum hep zayıf, işe yara-
maz köleleri satın alıp âzâd ediyorsun. Madem köle 
alacaksın bari güçlü, kuvvetli olanları al da ihtiyaç 
anında seni koruyup, desteklesinler”. Oğlu Ebu Be-
kir’in bu köleleri neden âzâd ettiğini tam anlamayan 
baba böyle deyince, oğlu ona şöyle cevap vermişti: 

“Baba! Ben bu köleleri onlardan istifade etmek, 
onlardan yararlanmak için değil, Allah’ın rızasını 
kazanmak için âzâd ediyorum. Böyle yaparak Rab-
bimin rızasını umuyorum.” (İbn Hişam, Sîre, 1/341) 

Hz. Ebu Bekir’in ilk günlerde yaptığı bu büyük 
ticaret, Allah (cc) katında da kabul görüyor ve inen 
âyetler onun bu alış-verişini övüyordu. Rabbimiz 
diyordu ki: “Kim fakirlere verir, günahlardan koru-
nursa ve en güzel sözü doğrularsa ona (cenneti) ko-
laylaştırırız.” (Leyl, 92/5-7)

İnandığı değerler üzerinden menfaat sağlama-
yan, bilakis elde, avuçta ne varsa hepsini feda eden 
Hz. Ebu Bekir, on üç yılın sonunda Mekke’den Medi-
ne’ye hicret ettiği zaman, 40.000 dirhemlik serma-
yesinden sadece 5.000 dirhemi kalmıştı. (İbn Sa’d, 
Tabakât, 3/158) Medine’ye gelir gelmez, Mescid-i 
Nebevi’nin yapılması için iki yetim çocuğa ait olan 
arsanın satın alınma meselesinde de o büyük hayrı 
kimselere kaptırmadan yine önde olmuş, 10 dinar 
karşılığında bu arsayı alarak çok büyük bir hizmete 
imza atmıştı. (Buhârî, Menâkıbü’l-Ensar, 45) 

Hayrın, hizmetin büyüklüğünü tahayyül edebili-
yor musunuz? 

O günden bugüne, bu günden son güne kim o 
mescitte namaz için alnını yere koysa Hz. Ebu Be-
kir’in amel defterine sevap adına bir şeyler yazdı-
racaktır. Onu geçmek mümkün mü? Olmayacağını 
Efendimiz (sav) zaten bize bildirmişti değil mi? Bu-
yurmuşlardı ki: 

‘’Eğer, Ebu Bekir’in imanı, bütün insanların ima-
nı ile tartılsa, Ebu Bekir’in imanı daha ağır gelecek-
tir.” (el-Mubârekfûrî, Abdurrahim, Tuhfetü’l-Ahvezî, 
7/298)

Görüldüğü gibi İslâm tarihinin yüz akı olan Hz. 
Ebu Bekir’in iman ettiği günden vefat edeceği güne 
kadar attığı her adım ile Müslümanlara örnek ve 
model olabilecek olan bu bereketli hayatı; ‘akıllı 
tüccar nasıl olur, gerçek manada kazanç nasıl elde 
edilir, asıl kâr nereden kazanılır?’ buna dair çok 
önemli örnekler bize vermektedir. 

O, Allah Rasûlü’ nden (sav) sonra hilafet maka-
mına Müslümanlar tarafından geçirilince, ailesini 
geçindirmek için oturduğu yer olan Sunh mevkiin-
de bazı ailelerin koyunlarını sağar, sütlerini değer-
lendirir ve bunun karşılığında aldığı para ile ailesini 
geçindirirdi. Altı ay kadar süren bu sürecin arkasın-
dan Hz. Ömer, onu uyararak devlet işlerine yoğun-
laşmasını istedi. Hz. Ebu Bekir: “Peki, öyleyse ailemi 
nasıl geçindireyim?” dediğinde, Hz. Ömer, sahabe 
ile istişare ederek, halifeye bir maaş tahsis etti. (İbn 
Esîr, Üsüdü’l-Ğâbe, 3/219) 

O günlerde Hz. Ebu Bekir’in ailesi; iki hanım, bir 
veya iki hizmetli ve iki çocuktan oluşuyordu. Çocuk-
lardan biri her ne kadar büyük olup baba ocağın-
dan bağımsız ise de, Arap âdetinde, yiyip içmesi 
babasının üzerinde olduğundan, ailesi toplam altı 
ya da yedi kişiydi. Böyle bir aileye bağlanan maaş, 
o gün için Medine’de en alt seviyede olan bir aile-
nin geçim standardına uygun bir şekilde (Ebû Yû-
suf, Kitâbü’l-Harâc, s.46) dört bin dirheme yakındı. 
Onun aldığı bu maaşı nasıl harcadığını ve geriye na-
sıl bir miras bıraktığını, son anlarına şahit olan Enes 
b. Malik şöyle naklediyor: “Onun yanında ne dinar 
ne de dirhem vardı. Sadece bir hizmetçi, süt veren 
sağımlık bir deve ve bir de içine süt sağılan bir kap! 
Bunların kendisine gönderildiğini gören Hz. Ömer 
şöyle dedi: 

“Allah Ebu Bekir’e rahmet eylesin! Kendinden 
sonrakini zora soktu, yapılması çok güç bir hatıra 
bıraktı! “(İbn Sa’d, Tabakât, 3/195) 

İşte Hz. Ebu Bekir, böyle bir hayatın sahibi idi. 
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TEPKİ Mİ? NE TEPKİSİ…

Antalya’da tanışma teklifini kasada reddeden 
kasiyere saldıran adam, 

İstanbul’da yolda yürüyen kadına yumruk atan 
tıp öğrencisi,

Otobüste şort giydi diye dayak yiyen kadın
Ve her gün herhangi bir erkek tarafından öldürü-

len kadın haberleri
Ve bu şekilde uzayıp gider her gün her gün her 

gün...
Eğitimli olması veya olmaması fark etmiyor hep 

aynılar...

Neden tepki vermiyor muşuz?
Neredeymiş kadın sivil toplum kuruluşları?

Tepki verdikçe insan elbisesi içindeki hayvanla-
rın daha bir keyif aldığını ve bu hayvanca davranış-
ları arttırdıklarını fark ettik...

KADIN sussa kabul etti, haykırsa arsız edepsiz 
feminist her türlü kötü davranışı hak eden oluyor.

Kadın ne yapsın artık, sustu olmadı, bağırdı ol-
madı…

Öyleyse sorun kadını insandan saymayan ada-
lette, kadını koruyacak sistemi oluşturmayan dev-
lette...

Yarın, kızınıza, kız kardeşinize, eşinize, sevdiğini-
ze saldırdıklarında, o acıyı, o değersizlik duygusunu 
ve hiç bir şey yapamamanın verdiği çaresizliği içi-
nizde hissettiğinizde KADINLARI korumak için ka-
dınların tepki vermesini beklemeyecek, siz erkekler 
harekete geçeceksiniz.

Kendi cinsinizle kendiniz mücadele edeceksiniz.
KADINLAR neden tepki vermiyor diye soracağı-

nıza siz niye tepki vermiyorsunuz sorusunu kendi-
nize sorun, kızınız kız kardeşiniz eşiniz anneniz veya 
herhangi bir kadın için kendi türünüze karşı siz de 
harekete geçin...

Kadınlarla ilgili iki kişi devrim yaptı; dinde, 
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve vatanımızda 
Mustafa Kemal Atatürk, ikisi sayesinde kadınların 
hayatında dönüm noktaları yaşandı. Fakat onların 

kadının olmasını istediği nokta ile kadının geldiği 
nokta aynı olmadı. 

Din, kadını öteledi görünmez kıldı. Dinimizin fet-
vacılarına göre; (ki İslamiyet’in fetvacılara ihtiyacı 
yoktur, kul ile Allah arasındadır her şey. Kişi Kuran’ı 
okur, yorumlar ve uygular,) Kadın iyi zevce, iyi anne 
olmayı, komşunun oğluna muhtaç kalmayacak ka-
dar okumayı, Kuran’dan birkaç sureyi öğrenmeliydi 
yalnızca.

Oysa Peygamberimiz, cennetin kadınların ayak-
larının altında olduğunu söylemişti. Cennet gibi ola-
ğanüstü bir yer dahi kadınların ayağının altındaydı. 

Ne oldu da kadın cennet yerine cehenneme atıl-
dı yeryüzünde?

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşının kah-
raman kadınlarına medeni olduğunu iddia eden 
ülkelerden önce tüm sosyal yaşama haklarının ve-
rilmesini sağladı. 

Sonra ne oldu da, cephede erkeklerle omuz 
omuza savaşan kadınlarımız görünmez kılındılar?

Ya, örtüler içinde sosyal hayata katılmaları isten-
di ya da, bedenlerine yabancılaştırıldılar.

Kadın, kadınlığını gizlemeye, ötelemeye, koru-
maya, saklamaya mecbur bırakıldı.

Yolda kendi halinde yürürken dahi kadın varlığı-
na tahammül edemeyen insanımsı tarafından sal-
dırıya uğradı.

Sonra niye kadınlar tepki vermiyorsunuz diye so-
ruyor erkekler…

La havle, bu hayvanlıkları yapan sizin türünüz, 
sizin cinsiniz, onun derdinden dilinden hislerinden 
siz anlarsınız, biz kadınlar anlayamadık çözemedik 
derdini çünkü…

Erkekler bir ses verin artık, annenizin, kardeşini-
zin, kızınızın, sevdiğinizin, eşinizin ve hiç tanımadı-
ğınız her hangi bir kadın için ses verin, dur deyin, bu 
öfkeyi durdurun artık…

Biz kadınları mücadelemizde yalnız bırakmayın. 
Biz birlikte güçlüyüz…

Semra ATASOY

K A PA K
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DÜŞME

Ünzile YILDIRIM

Daha açmadan gözümü
Dimağıma düşüyorsun
Gün girmeden gözüme
Sabahıma düşüyorsun

Baktığım her yer sen
Gündüzüme düşüyorsun
Dinlediğim her şarkıma
Müziğime düşüyorsun

Akşam olunca benle
Yatağıma düşüyorsun

Düşüme, gözüme, gönlüme
Geceme de düşüyorsun

Düşme
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SORDULAR

NEYİN VAR DEDİLER
BİR RABBİM BİR DE CANIM VAR DEDİM.

OTURMUŞ NE YAPARSIN DEDİLER
SECDE EDER, RABBİME SIĞINIRIM DEDİM.

SORDULAR RESÜLU EKREMİ BİLİR MİSİN?
İSLAM İÇİN SAVAŞAN, ÜMMETİ İÇİN DUA EDEN,

RABBİNDEN BİZLER İÇİN CENNETİ İSTEYEN,
MUHAMMEDİM PEYGAMBERİM (S.A.V.) DİR O BENİM.

KURAN NEDİR DEDİLER?
AŞKTIR, YANMAKTIR, YANIP DA KOR OLMATIR,

ELİF İLE BAŞLAYAN VAV İLE DEVAM EDEN
BU YOLDA YÜRÜMEK İSTEYENE YOLDAŞTIR DEDİM. 

    EMİNE CEYLAN    
09.10.2017/11.30 
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SON - bir- BAHAR
Bak, veda şarkısı söylüyor rüzgâr,
Ben geldim sevgilim kapına diyor,
Başını göğsüme yasla da ey yar,
Seyret ki, sonbahar nere gidiyor.

Artık dönülmez bir yoldadır mevsim,
Ölüm en sevimli rengiyle geldi,

Ressamın her sene çizdiği resim,
Sarı renk hakimdir tabloya şimdi.

Dinle gönül, sessizliğin sesini,
Bütün fısıltılar onu söylüyor,

Verirken yapraklar son nefesini,
Her fani ölümü tadacak diyor.

Huzura varınca sorsa Yaradan,
“Kulum ne istersin söyle, buradan,”
Bir mevsim dilerdim sossuza kadar,

Bir sonbahar ikindisi dünyadan.
        

                                         Osman SÜZEN
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M.Tunahan PINARBAŞI

S İ N E M A

SPECTRE

Spectre, Eon Productions tarafından üre-
tilen yirmi dördüncü James Bond filmi. 

Daniel Craig’in James Bond olarak rol aldığı 
dördüncü filmidir. Ernst Stavro Blofeldrolünde 

Christoph Waltz filme eşlik etmiştir. Skyfall’un ar-
dından yaptığı ikinci James Bond filmi olarak Sam 
Mendes’in yönettiği ve John Logan, Neal Purvis, Ro-
bert Wade ve Jez Butterworth tarafından senaryosu 
yazılmıştır. Filmin dağıtımı Metro-Goldwyn-Mayer 
(MGM) ve Columbia Pictures tarafından yapılmıştır. 
245-250.000.000 $ arasında bir bütçe ile, şimdiye 
kadar yapılmış en pahalı James Bond filmlerinden 
biridir.

Hikâye, 1971 yapımı Ölümsüz Elmaslar filminde 
ilk kez gösterildiğinden beri, küresel suç örgütü 
Spectre ile James Bond’un ilk karşılaşma hikâye-
sini anlatmaktadır.

Spectre, dünya çapında bir tanıtımın ardından, 
aynı gece Londra’daki Royal Albert Hall’da dünya 
prömiyeri yapılarak İngiltere’de 26 Ekim’de 2015 
tarihinde gösterime girdi. Film eleştirmenle-
rinden genellikle orta düzeyde eleştiriler aldı 
ve son üç James Bond filmine bakıldığında 
Quantum of Solace’dan sonraki Daniel Cra-
ig’in oynadığı en kötü Bond filmi olduğu 
söylense de kullanılan efektler olsun 
gerek senaryo olsun çok hoşuma gitti 
ama yine de  benim favorim tabi-
kide

SEAN CONNERY 

iyi seyirler dilerim…



SIR
HİZMETÇİ

Sultan Mahmut günün birinde çok acıkmış, patlıcan közlemesi ısmarlamışlar. Hoşuna gitmiş! 
Demiş ki: “Patlıcan iyi bir yemektir.” Hizmetçi başlamış patlıcanla ilgili destan söylemeye…

Sultan doyunca şöyle söylemiş: “ Patlıcan zararlıymış! 
Hizmetçi bu kez patlıcanın zararlarını anlata anlata bir türlü bitirememiş. Sultan demiş ki: ” O 

zaman  patlıcanı medh ediyordun , şimdiyse kötülüyorsun.”
Hizmetçi:” Ben senin hizmetçinim , patlıcanın değil! Ben senin hoşuna gideceği bir şey söylemeli-

yim başkalarının değil!.” cevabını vermiş.
*

PAHÂ
Günün birinde Behlül hamamda meşguldu, ansızın Harunurreşit ve arkadaşları hamama varıyor-

lar ve Harun Behlülle göz göze geliyorlar. Harun Behlüle şöyle sorar:
“Eğer beni parayla alabilseydin kaç paraya alırdın?”

Behlül der ki:
“Efendim 50 dinar !!!!”

Harun kızgın bağırarak şöyle der:” Aptal , 50 dinar  sırf benim peştemalımın fiyatıdır.”
“Zaten ben de ona paha biçtim. Sen beş para etmezsin.” diyor Behlül. 

*
İNSÎ ŞEYTAN

Çirkin ve geçimsiz bir kişi Behlülden sordu ki:”Şeytanı görmek  istiyorum.”
Behlül şöyle söyledi:

“Eğer evinde ayna yoksa , duru ve berrak suya bakarsan  şeytanı göreceksin!”
*

KİM DELİ
Behlül elinde altın bir akçe vardı ve onunla oynuyordu. Hokkabaz biri  Behlülün deli divane oldu-
ğunu duymuştu. İleri geldi ve dedi ki ona: “Eğer bu akçeyi bana verirsen ben tam 10 tane bunun 

renginde sana vereceğim.

Behlül onun akçelerini elinde görmüştü ve altından olmayıp , bakır olduğunu anlamıştı. Dedi ki:

“Bir şartım var sonra altınımı sana teslim ederim. Üç kere eşek gibi anıracaksın.”

Hokkabaz üç kere anırdı. Behlül ona dedi ki:

“Sen bu eşekliğinle benim akçemin altın olduğunu anlamışsın , neden ben bu halimle senin akçe-
nin bakır olduğunu anlamamış olabilirim!”...

Armita MERAM

SADİ’DEN SEÇMELER
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“Allahım! Bütün güzellik ve iyiliklerin 

hepsini senden isterim. Bütün çirkinlik ve 
kötülüklerin hepsinden sana sığınırım.” 
(Hazreti Ayşe)

“Allahım! Bana iyi işler nasip eyle, işle-
rimi senin rızana mahsus kıl. İçine gösteriş 
ve yalan karışmasından sakındır.” (Hazreti 
Ömer)

“Ya Rabbi! Hâlimi görüyorsun, çaresizli-
ğimi biliyorsun. Gizli yalvarışımı duyuyor-
sun. Beni senden ümit kesenlere katma, 
kusuruma bakma, daha fazla bekletme, 
ümitsizliğe atma. Rahmetine güvenim tam-
dır. Gönlümdeki aşk ateşini yandır, beni 
sevgine kandır, sevgini eksik etme. Senin 
büyüklüğün önünde boyun eğdim, secdeye 
kapandım, beni bağışla.” (Hazreti Ali)

“Kendisini zikredeni unutmayan Allah’a 
hamdolsun. Kendisine dua edeni boş çe-
virmeyen, yalvaranı ağlatmayan ve ümit 
edeni boş çıkarmayan Allah’a hamdolsun.” 
(Hazreti Hasan)

“En kötü arkadaş olan açlıktan ve hıya-
netten sana sığınırım. Tembellik, cimrilik, 
korku ve aşırı ihtiyarlıktan sana sığınırım. 
Hayat ve ölümün fitnesinden sana sığını-
rım.” (İmam Gazali)

“Allahım! İçimizi senden başkasının sev-
gisine mekân olmaktan temizle.” (Abdülka-
dir Geylanî)

“Ya Rabbi! Dua sendendir; o duanın ka-
bul ve icabeti de senden Ya Rabbi! Dua ve 
yakarışımızda sana lâyık olmayan sözleri 
söyleyip hatalarda bulunmuş isek, o keli-
meleri sen ıslah et ve kabul buyur. Çünkü 
sözlerin hâkim ve sultanı sensin.”

“Rabbim! Ben vücudumu pisliklerden yı-
kadım, arıttım. İçimi de kötülüklerden sen 
yıka, arıt.” (Mevlâna)

“Ya Rabbi! Biz, başkasına değil, yalnız se-
nin rab oluşunu kabul eder ve ancak sana 
boyun eğeriz. Ancak sana itaat etmekle iç 
huzuru ve gönül ferahlığı buluruz. Çünkü 
bütün korku ve ümidimizin ilk ve son kay-
nağı yalnız sensin. Sen korku vermezsen 
korku yok. Sen ümit vermezsen ümit yok. 
Sen lezzet duyurmadın mı her şey elem, 
Sen elem duyurmadın mı her şey lezzet.” 
(Muhammed Hamdi Yazır)

İslam büyüklerinin duaları
Emrullah ÇINAR

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

SEVGİLİM
Hisseder yüreğim gördükçe seni
Yalnızlık ne imiş, çokluk içinde
Bu aşkı kalbime veren güzeli
Bir ömür sevseydim, dizi dibinde

Gözlerim günlerce boşluğa bakar
Günlerce beklerim uzun yolunu
Sevgilim şu zaman üzülme akar
Sen ve ben gün olur, geçer sonsuzu

Ağladım dün gece görüp düşünü
Veda ediyor gibi sarıldın bana
Düşündüm dün gülen güzel yüzünü
Hüzüne döndüren bahtsız insana

Sevgilim dünyalar viran olsa da
Karanlığı getirse uzun gelecek
Haykırır kalbimiz göklerde sedâ
Aşkımız sonsuza kadar sürecek
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O T O M O T İ V

Maserati Quattroporte, Maserati tarafından üretilen full-size lüks otomobil modelidir. Ara-
cın adı İtalyancada dört kapı anlamına gelmektedir. Araç günümüze kadar altı nesilde üretil-
miş olup ilk nesli 1963 yılında ve son nesli ise 2013 yılında tanıtılmıştır.

Nesilleri
Quattroporte I (1963–1969)
Quattroporte II (1974–1978)
Quattroporte III (1976–1990)
Quattroporte IV (1994–2001)
Quattroporte V (2004–2012)
Quattroporte VI (2013–günümüze)

Maserati Quattroporte Mehmet ŞAHİN
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Yazan ve Çizen: İsmihan Meryem BOYRAZ

O gün Maya rehberi Reflect le birlikte 
bir anıya girmek için randevulaşmıştı. Anı-
lar, ormanın çeşitli yerlerinde şeffaf pırıltılı 
kürelere yüklenmiş olarak bulunuyordu. 
her bir anı bir ders demekti ve düşünmek 
için oralara yerleştirilmişlerdi. Rehberinin 
Mayayı bugün oraya götürmek istemesinin 
nedeni ise Mayanın ‘’iç içe alemler’’ hak-
kındaki sorusuydu.

 ‘’Anı küreleri tam da bu konuya ışık tu-
tabilecek özelliklerde yaratıldı.’’ diye söz-
lerini tamamladı Reflect, Maya ile birlikte 
onlardan birine girmek üzerelerken.

 Bu anı, ikilinin bir kaç yıl öncesine ait 
sohbetlerinden birinin kaydıydı. İçeri gir-
diklerinde kendilerini uçan bir gölde yüzen 
dev bir Lotusun ortasındaki rahat minder-
lere oturmuş konuşurlarken buldular. 

Gölün etrafı tropikal çiçeklerle çevre-
lenmişti ve lila tonlarında bir gökyüzü-
nün ortasında duruyordu. Yakın bir yerde 
durdular ve konuşulanları dinleyip yorum 
yapmaya başladılar. Mayanın sorusu mad-
di varlıkların gerçekte uzayda yer kaplama-
dıklarını ve madde gibi mekan ve boyut-
ların da soyut birer algı olduğunu henüz 
kavrayamadığını gösteriyordu. Oysa o sıra-
da bulundukları yer bunu açıkça kanıtlıyor-
du. buraya ufacık bir bilye büyüklüğündeki 
küreden girmişlerdi ve bu koca gökyüzü 
nasıl olur da bir bilyenin içine sığardı. 

İşte, dedi Reflect Mayaya dönerek. 
ağaçta asılı duran bir ufacık kürenin için-

desin bir şeyleri fark edebildin mi? diye 
sordu. Maya sorunun cevabını kavramıştı. 
maddesel büyüklüklere asla takılmamak 
gerekiyordu. Maddi varlıkları oluşturan 
Ruh tu. Ruhun ise maddesel bir yapısı ve 
mekanı yoktu. Duyularımız kapsamına gi-
ren somut alem ise ruhun yorumundan 
başkası değildi. 

Reflect ona ruhunu tanıyıp farkına var-
dığında Allahı tanıyabileceğini söyledi. 
ÇÜNKÜ RUH, ALLAH’A AİTTİ.

Onlar, dünya hayatından (yalnızca) dış-
ta olanı (zahiri) bilirler. Ahiretten ise gafil 
olanlardır. ‘Kur’an 30,7

 ‘Andolsun, sen bundan gaflet içindey-
din; işte Biz de senin üzerindeki örtüyü 
açıp-kaldırdık. Artık bugün görüş-gücün 
keskindir...  ‘Kur’an 50,22..

DEVE İĞNE DELİĞİNDEN GEÇEBİLİR Mİ?

D E N E M E
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Bisiklet, iki tekerlekli bisikletin gelişmesi sonu-

cunda ortaya çıkmış bir spor dalıdır. Eğlence, ulaşım 
ve yarışma amacıyla bisiklet sürmenin giderek yay-
gınlaşması bisiklet sporunu daha da geliştirmiştir. 
Ama bu yaygınlaşmada, bisikletin yeni gelişmelerle 
daha rahat ve kolay kullanılır bir araç haline gelme-
sinin de etkisi olmuştur.

Bisiklet yarışları
Bisiklet sporunun yüz yılı aşan bir geçmişi vardır. 

Bu spor özellikle Avrupa ülkelerinde çok sevilmekle 
birlikte, başka ülkelerde de ilgi sürekli artmaktadır. 
Dünyanın pek çok yerinde, amatör ve profesyonel 
bisikletçiler için çeşitli yarışlar yapılır. Bisiklet ya-
rışları, yol yarışları, pist yarışları, bisikletli koşu ya-
rışları, dağ bisikleti yarışları ve BMX yarışları olarak 
düzenlenir. Bisiklet yarışları Türkiye Bisiklet Fede-
rasyonu ve UCI yönetmelikleri ile düzenlenir.

Başka bir kaynakta bisiklet yarışları; yol yarışları, 
velodrom (pist), ve bisiklet krosu olmak üzere baş-
lıca üç biçimde düzenlenir. Profesyonel yarışçılar bu 
yarışların tümüne katılırlar. Bayanlar amatör olarak 
sadece velodrom ve yol yarışlarına katılabilirler. 
Olimpiyat programında bayanlar sadece yol yarış-
larında mücadele eder.

Velodrom yarışları: 1000 metre sürat yarışı, 
4000 m.takım sürat yarışı, 1000 metre ferdi saa-
te karşı yarış, 4000 metre ferdi sürat yarışı, puanlı 
yarış, çifte (tandem). Velodrom: Oval biçimde,içe 
doğru eğimli 333 metre uzunluğunda, 7 metre ge-
nişliğindeki bisiklet yarış pisti.

Tandem (çifte) yarışlar : İki kişilik bisikletlerde, 
sürat yarışının kurallarına göre yapılır. Ancak mesa-
fe 1500 metredir.

Yol yarışları: Ferdi ve takım halinde yolda yapı-
lan yarışlardır. Mesafe bayanlarda 70 km; erkekler-
de 190 km, profesyonellerde ise 280 km’yi aşamaz. 
Yolun genişliği starttan itibaren en az 5 metre, son 
kilometrede en az 8 metre olmalıdır. Takımlar 4-12 
bisikletçiden oluşur.

Bisiklet Krosu: 32 kilometrelik özel bir parkurda, 

normal yolların geçilmesi, çitlerin, sulu engellerin 
ve devrilmiş ağaçların aşılması biçiminde yapılır.

Yol yarışları
Erkekler arası amatör bisiklet yarışları, 1896’dan 

beri Olimpiyat Oyunları’nda yer alır. Kadınlar arası 
yol yarışları ise 1984’te Olimpiyat Oyunları kapsa-
mına alınmıştır. Bisiklet sporunda ayrıca amatör ve 
profesyonel dallarda dünya şampiyonaları düzen-
lenmektedir.

Zamana karşı
Zamana (saate) karşı yol yarışlarında, her bisik-

letçi kısa aralarla peş peşe çıkış noktasından hare-
ket eder. Takım ya da bireysel olarak yapılabilir.

Tek günlük yol yarışları
Yol yarışlarında, tüm sürücüler toplu biçimde 

aynı anda yarışa başlar. Bu tür yarışlarda bitiş çizgi-
sine ilk ulaşan yarışı kazanır. Klasik yarışlar 250 km 
mesafede yapılabilir.

Pist yarışları
Oval biçimindeki pistlerde yapılan bisiklet yarış-

ları kısa mesafeli yarışlardır. Pistin bir tur uzunluğu, 
katları 1000’i verecek şekilde, 500, 400, 333,3 ya da 
250 metre olabilir. Bisiklet pistleri, dış kenarı yük-
sek olacak biçimde içe doğru eğimlidir ve bir fincan 
tabağını andırır. Bu eğim, yarışçıların köşeleri hızla 
dönerken savrulmalarını önler. 500-1000 metre 
arasındaki kısa mesafeli yarışlar, sürat yarışlarıdır. 
Sürat yarışlarında, bitiş çizgisinde bisikletin hızı sa-
atte 65 kilometreye kadar ulaşabilir. 4.000-5.000 
metre yarışları takip yarışlarıdır. 5 km, 10 km ya da 
20 km’lik orta mesafe yarışlarında ise, zamana kar-
şı yarışılır. Bu yarışların tümü tek kişilik bisikletlerle 
yapılan yarışlardır. Aynı zamanda iki kişilik bisiklet-
lerle yapılan yarışlar da vardır.

Dağ bisikleti yarışları
Dağ sürüşlerinde her türlü arazide yol alınır. Son 

zamanlarda yaygınlaşan bisiklet sporlarından biri 
de maratondur. İlk dağ bisikleti Dünya şampiyonası 
1990 yılında düzenlenmiş, 1996 yılında ilk defa At-
lanta Olimpiyat Oyunlarında yer almıştır.

Bisiklet Sporu

Onur TAŞKIRAN

S P O R
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İLGİNÇ BİLGİLER

Ortalama bir insan, ömrü boyunca dünyanın 
çevresini yaklaşık üç defa dolaşacak kadar yürür.

İneklerin en iyi arkadaşları vardır ve onlar-
dan uzaklaştırıldıklarında stres yaşarlar.

İnsan yılda en az 1460 rüya görür.

Bir yılan 3 yıl uyuyabilir..
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S İ L A H

M4 Carbine

Çeşidi: Saldırı tüfeği
Uyruğu: Amerika Birleşik Devletleri
Tasarımcı: Colt
Üretim adedi: 8.000.000+
Ağırlık: 2.7 kg
Mühimmat: 5.56x45 mm NATO
Etkili Menzil: 350 m

M4 Carbine, Amerikalı Colt firması tara-
fından geliştirilmiş M16A2 piyade tüfeğinin 
Carbine versiyonudur. Günümüzde Amerika 
Birleşik Devletleri’nde standart piyade tü-
feği olan M16’dan sonra en çok kullanılan 
tüfektir. Türk Silahlı Kuvvetleri dahil birçok 
ordunun envanterinde bulunan bu silah, özel 
kuvvetlerin en çok tercih ettiği silahlardandır. 
Gaz işleme ve geri tepme tekniğini kullanarak 
çalışır. Kişiye göre ayarlanabilir dipçiğe sahip-
tir. Oldukça ergonomik bir tasarıma sahiptir. 
Fakat tekli atışlarda atıcının fiziki gücüne ve 

deneyimine bağlı olarak değişse bile sert ge-
riye vurma söz konusudur. M4, tam otoma-
tik, yarı otomatik ve 3’lü yarı otomatik gibi üç 
ayrı atış sistemine sahiptir. Ayrıca bir de kilit 
sistemine sahiptir. Silahın üstündeki ve nam-
lusunun arkasındaki bu tırtıklı bölüm silaha 
değişik nişangahlar takılması için yapılmış-
tır. Bu sistem sayesinde silaha lazer, bomba 
atar, gece görüş, aydınlatma feneri, lazer işa-
retleme takılabilir. Şu anda Amerika Birleşik 
Devletleri ve İngiltere’de en çok kullanılan tü-
feklerden biridir. Türk ordusu, M4’leri sade-
ce özel kuvvetlerinde kullanmaktadır. Tüfek, 
Afganistan (2001), Irak (2003)’ta kullanılmış 
ve halen kullanılmaktadır. Bu modelin atası 
olan M16’nın otomatik ateş modunda kabza-
sının çok ısınıp elde tutulamayacak hale gel-
mesi gibi bazı teknik sorunlar M4 Carbine’nin 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Böylelikle M4 
Carbine atası M16’dan çok daha iyi bir grafik 
çizmiştir.

Kıvanç KARADAĞ
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T E K N O L O J İ

Yerli arama motoru Yaani tanıtıldı

Yerli arama motoru Yaani tanıtıldı. Arama motoru Yaani hakkındaki detaylar habe-
rimizde. Bakalım Yaani bizlere neler sunuyor?

Turkcell, bugün düzenlemiş olduğu etkinlikte yerli arama motoru Yaani’yi tanıttı. Yerli arama motoru 
Yaani, sunduğu özellikler ile ön plana çıkıyor. Peki, yerli arama motoru Yaani’nin diğer arama motorlarına 
göre farklılıkları neler ve kullanıcılara neler sunuyor?

Yaani neler sunuyor?

Yaani; aile koruma modu, konum bazlı arama, 
en yakındaki vizyon filmleri arama, kota yemeyen 
arama, sosyal medya gündemi ve alışverişte en 
ucuz seçenek gibi opsiyonları bünyesinde barındı-
rıyor. Ayrıca Turkcell kullanıcıları Yaaniuygulaması 
ile arama yaparken, internet kotalarından harca-
mıyor.

Yaani’nin App Store ve Google Play Store’da 
uygulaması da bugünden itibaren indirilebiliyor. 
İlerleyen dönemlerde yerli telefonlarda, Yaani uy-
gulaması kurulu olarak gelecek.

Yaani kullanan kullanıcılar, önemli buldukları her şeye tek bir yerden erişim sağlayabilecekleri kişiselleş-
tirilmiş bir internet deneyimine de sahip oluyor.

Yaani ile istediğiniz bilgiyi arayabilir, güncel haberleri okuyabilir, anında bulunduğunuz lokasyondaki 
hava durumunu öğrenebilir, size yakın restoranlar arayabilir, en yakın sinemada oynayan filmleri ve seans-
ları öğrenebilir, aradığınız müziği Fizy ile dinleyebilir, favori sitelerinizi kaydedip arkadaşlarınızla paylaşa-
bilirsiniz.

Yaani’nin en önemli özelliklerinden biri, Türkçe’nin farklı dil 
bilgisi yapısını anlayabilecek şekilde geliştirilmiş olması. Böylece 
Yaani Türkçe aramalarda çok daha doğru sonuçlarla kullanıcıla-
rın karşısına çıkacak. Türkiye’yle özdeşleşen bir sembol olarak 
nazar boncuğu ikonu kullanılan Yaani, kullanıcıların aramalarına 
göre bir süre sonra alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak is-
tediklerini öğreniyor. Daha önce yapılan aramaların benzerleri 
daha arama yaparken kullanıcıya gösteriliyor.

M. Batuhan PINARBAŞI
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AYYÜZLÜ

Senin başörtün vardı ve ben kendi kendime dedim ki;
Gök mavisi, Ay’a ne kadar yakışıyor.

AŞKIN KANUNU

Kalbim kırılmış sonbaharın narı gibi;
Kırmak en güzel adabdır sevenler için.

SEN’İM

Benim gönlüm artık benimle yürümüyor;
Sabahtan itibaren sen hayalimde yürüyorsun.

DÎL

Ben seni her dile çevirdim;
Adın Aşk oldu...

VUSLAT

Ben Kuzeydeyim ve  Sen güneyde....
Ahh ne olurdu biri bu haritayi ortadan katlasa!

GÖKYÜZÜ GÖNÜLLÜM

Bir yıldız düştü gökyüzünden yere,
Bir çiçek oldu g(ön)ül bahçemde.

Leyla Beşiri MERAM
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Durup dururken ansızın 
Özlüyorum gözlerini 

Durup dururken ansızın 
Özlüyorum o sesini

Durup dururken ansızın 
Bir şarkı çalar derinden 
Durup dururken ansızın 

Vurulur kalb bir yerinden

Durup dururken ansızın 
Bir selam ver haber yolla 
Durup dururken ansızın 

Bir aşk büyür sol yanında

Durup dururken ansızın 
Özle beni en derinden 

Durup dururken ansızın 
Bir şarkı çal kederlerden

Durup dururken ansızın 
Tebessüm koy dudağına 
Durup dururken ansızın 

Bir duayım avucunda

Durup dururken ansızın 
Bir uğur ol günlerime 

Durup dururken ansızın 
Düş kalbimin derinine

Durup dururken ansızın 
Bir şiir düşer kaleme 

Durup dururken ansızın 
Bir mısra olursun Dilime

ANSIZIN

Fatma YAŞAR
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KÖTÜ GÜNLER

Hep ağlıyor yüreğimin köşesi.
Ne huzuru kaldı ne de neşesi.

Ne Fatması mevcut ne de Ayşesi.
Bir onu özledim bir de ölümü.

Ölüm acımı ki bunun yanında.
Sızlıyor durmadan bir şey bağrımda.

Susmaz ihanetler akar kanımda
Bir onu özledim bir de ölümü.

Necmiye EROL
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Öğrendikçe Sen

Aşılmaz dağları düz göreceksin
Farz kılınan ilmi öğrendikçe sen

Her varlıkta haktan iz göreceksin
Farz kılınan ilmi öğrendikçe sen

Cahillik, tembellik ne işe yarar? 
Haydi kalk yerinden! Boş durmak zarar

Ruhunu, kalbini bir huzur sarar
Farz kılınan ilmi öğrendikçe sen

Benlikten geçersin, zandan kaçarsın
Manevi deryaya yelken açarsın

Tebessüm ederek umut saçarsın
Farz kılınan ilmi öğrendikçe sen

Korkutamaz seni hiç bir karanlık
Ne tahtadan binek, ne kabristanlık

Hayatı anlarsın dersin bir anlık
Farz kılınan ilmi öğrendikçe sen

En kıymetli servet kalpteki iman
Mevlanın aşkıyla köşk olur zindan
Bulacaksın elbet derdine derman
Farz kılınan ilmi öğrendikçe sen

Sırtında dünyanın yükü var sanki
Şimdi mavi küre, sana dar sanki

Dersin kara toprak bana yar sanki
Farz kılınan ilmi öğrendikçe sen

Bu dünya geçici inan ki bomboş
Beşikten mezara ilme doğru koş

Zaman öldürmeyi görürsün nahoş
Farz kılınan ilmi öğrendikçe sen

Emine Yılmaz Dereci
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Seyyah 

Ben bir seyyahım .
Ezelden ebede göçebe ,

Her çağda yaşamış .
Her olaya müşahid .

Zümrüdüankayla yoldaş .
Abı hayat peşinde bir ömür .

Sırların sırrına talip bir derviş ,
Aristo’yla dost sohbetlerimizde ,

Sabahlardık Makedonya dağlarında ,
Platon’a neden karşı olduğunu,

İskender’i nasıl büyük yaptığını , 
İlk bana anlattı aziz dostum. 

Marco Polo’yla gezdim dünyayı ,
Karış karış tarayıp keşfettik Asyayı, 
Çin’i ziyaret edip tanıdık Kubilay’ı  ,

Evliya Çelebi’nin rüyasına ortak oldum. 
Diyar diyar kültür kültür dolaştık. 

Cilt cilt sayfa sayfa paylaştık.
Surlarda cesur bir kadın gördüm. 

İngilizlere karşı özgürlük ateşini yakan 
Aynı ateşle diri diri yanan Jean Darc.

Azize olup uçtu göklere usul usul. 
Ulu Hakanımı gördüm secdede  , 

Milleti milleti diye inleyen , ağlayan. 
‘Beni anlamıyorlar evlat ‘ dedi hüzünle. 
Bir siyaset dehası gördüm payitahtta. 

Çok insan gördüm tanıdım sevdim.
Tarihi heybemde taşıdım . 

Şaban Mortaş
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M Ü Z İ K

TÜRKÜ ÖYKÜLERİ

SARI GELİN TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ

Eski dönemlerden birinde,Çoruh nehrinin 
kıyılarında yaşayan Kıpçak beyinin sarı saçlı 
kızı vardır.Erzurumlu bir genç Kıpçak beyinin 
kızına aşık olur.Hem Erzurumlu  gencin ailesi 
hem de Kıpçak beyi karşı çıkar bu sevdaya.Ka-
vuşmalarına engel olurlar.Erzurumlu genç ise 
sevdasının peşinden gitmeye karalıdır.Sevdi-
ği Kıpçak  kızına şiir yazar ve daha sonra kızı 
kaçırır.Kaçan iki sevdalı gencin peşine Kıpçak 
beyinin adamları düşer.Kovalamaca sonucun-
da Erzurumlu genç,beyin adamları tarafından 
öldürülür.Bu sevda da tarihin hüzünlü ve acılı 
sayfaları arasındaki yerini  alır…

Sarı Gelin türküsünün hikayesi hakkında 
çeşitli rivayetler vardır.Kızın Türk değil Gürcü 
olduğu,Ermeni türküsü olduğu gibi veya fark-
lı versiyonları vardır. Şeyh Abdülkadir Gey-
lanî’nin müritlerinden Sananı’nin başından 
geçen bir sevda hikayesi olarak da anlatılır.Bir-
çok türkünün,birden çok hikayesi vardır.Bu bir 
hikayenin doğru,diğerlerinin yanlış olduğu an-
lamına gelmez.Bu o türkünün ne kadar zengin 
olduğuna işaret eder.Çünkü Tarih deki benzer 
acılar ve mutluluklar farklı,zamanlarda, farklı 
insanların kaderi olmuştur…

Kim bilir belkide sadece bir çiçeğe yazılmış-
tır...

Sarı Gelin

Erzurum çarşı pazar
Leylim aman aman leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin

İçinde bir kız gezer
Hop ninen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim

Elinde divit kalem
Leylim aman aman leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin

Katlime ferman yazar
Hop ninen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim

Palandöken yüce dağ
Leylim aman aman leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin

Altı mor sümbüllü bağ
Hop ninen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim

Seni vermem yadlara
Leylim aman aman leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin

Nice ki bu canım sağ
Hop ninen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim 

Seyfullah GEZMİŞ

57



sirdergisi.com
Aralık 2017 /  Rebîulevvel 1439

SIR
TAK! 

Etraf simsiyahtı . 
Gözlerimi açtığımda  küvet ağzına kadar buzlarla doluydu. 
Vücudum soğuktan morarmış , dilim tutulmuş ellerim olduğu yere yapışmıştı. 
Bir de üstüme beyaz birşey örtmüşlerdi. 
Ama sessizdi  ve oldukça soğuktu. 
Bağırıyordum evet ama kendi sesimi  kendim duyamıyordum. 
Sesler geliyordu dışarıdan ama onlar benim sesimi duymuyordu. 
Kitlememişlerdi oysaki çıkamıyordum kalkamıyordum. 
Biri girdi içeri 3 numara diyip aniden aldılar beni. 
Konuşuyorum ama anlamıyor. 
Bana bakarken sanki hergün böyle birisi varmış gibi bakıyor, yani alışkanlığıymışım gibi bakıyordu. 
Daha soğuk biyere kapattılar. 
Buz yerine artık üzerime su döktüler. 
Gece 3tü. 
Kafamı kaldırdığımda, toprağın altındaki tahtaya çarptığımda, anlamıştım nerede olduğumu... 

İrem Damla DAR- İSTANBUL

SIRdaş

S İ Z D E N  G E L E N L E R

SIR 
Susma sen söyle
Işık ol her yere
Rüyalar güzel seninle.
   *
ATATÜRK
Mutluluk sundun cihana
Umut doldu vatana
Sevgi verdin insanlığa
Tatlı bakışlım benim.
Aşkın gönülde senin
Farkın, nadir oluşun
Allah özenmiş seni

Kullar kıskanmış seni.
Emelimizi tamamladın
Mest ettin alemi
Aydınlık sunduk sevgiliye
Lale sümbül gül gibi.

Aheste koku sundum
Tutan silah erlere
Aman vermedin düşmana
Tartıştın Yılmaz’ın vermedin
Ümit dolu topraktan
Rahatlık sundum Türkiye’ye
Korkmadan yılmadan ATAM!

Necibe A.-İSTANBUL

Sayın YDY ve SIR Dergisi Yetkilileri,

Diriliş Postası Gazetesindeki ilanınız üzerine  kitaplarını-
zı alıp bir solukta okudum. Uzun süredir böyle şeyler oku-
madım. Ruhumu rahatlattı. Bunun üzerine ikinci kampan-
yanızdaki yeni eserlerinizi de sipariş verdim. Böyle faydalı 
eserler yayınladığınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun.

Emine YILDIZLI-İZMİR

SEVGİLİ OKUYUCULARIMIZ

SIRDAŞ köşemizde sizlerin yazı, şiir, deneme, hikaye ve 
mektuplarınıza yer vereceğiz.

Çalışmalarınızı sirdergisi@gmail.com adresine bekliyo-
ruz. Selam ve başarı dileklerimizle...

SIR DERGİSİ
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SIR DERGİSİ ETKİNLİKLERİ

E T K İ N L İ K L E R İ M İ Z

Yazarlar Kahvaltısı Haberleri Yokmuş Gibi

Gönül Kıraathanesi’nde A Haber Tarih Programı Öncesinde 
Çekim Ekibiyle
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K A PA K

ASRIN HASTALIGI: GIYBET, DEDİKODU

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi 
Rabbil Âlemin. Vessalatü vesselamü ala Ra-
sulina Muhammedin ve sahbihi ecmain.  De-
ğerli sır okuyucuları geçen ayki sayımızda dil 
belası isimli makalemizden bahsetmiştik. Yine 
bu makaleye paralel olarak dil ile alakalı olan 
gıybetten bahsedeceğiz. Gıybet nedir? Bu sa-
yımızda İnşallah sizlerle bunu hasbihal edece-
ğiz. Allahu Teâla okuduklarımızla tesirlenmeyi 
ve bununla beraber amel edebilmeyi Rabbim 
nasip eylesin. Her zaman söylüyoruz bir in-
san âlim olabilir. İlmi seviyesi yüksek olabilir. 
Ancak bildiği ile amel etmiyorsa kıyamet gü-
nünde öğrenmiş olduğu dini ilimler kendisine 
zarar olacak. Ha buradan şunu anlamayalım 
bilmek daha büyük bir vebal hayır. Bilmemek 
daha büyük bir vebal.  Onun için Rabbim biz-
lere öğrenmeyi, öğrendiklerimizi hayata tatbik 
edebilmeyi nasip eylesin âmin. 

Öncelikle Gıybet nedir? Gıybet bir insanın 
gıyabında yani olmadığı yerde o kimsenin 
hoşlanmayacağı bir sözü toplulukta, bir Üçün-
cü şahsa zikretmektir. Allahü Teâla Hazretleri 

insanları bundan sakındırmaktadır. يَن ِ الَّ َا  �أيُّ  َي 

ّنِ آَمنُوا اْجتَِنُبوا َكِثرًيا ِمَن الظَّ � “Ey iman edenler zandan 
sakınınız! Çünkü zannın bazısı günahtır.” Bura-
daki zannın bazısından kasıt suizandır. Suizan 
bir şeyin hakikatine varmadan o iş hakkında 
fikir yürütmektir. Allahü Teâla Hazretleri Bu 

ayeti kerimede ki  ٌْث
إ
ا ّنِ  الظَّ بَْعَض  نَّ 

إ
-Zannın ba“ ا

zısı günahtırdan” kastettiği suizan. Bir örnek 
verecek olursak, bir adam elinde bir poşetle 
gidiyor. Poşet koyu içinde ne olduğunu bilmi-
yoruz ama bir şişe görünüyor diyoruz ki; “Bu 
adam kesin poşetin içine içkiyi koymuş. İçki 
içmeye gidiyor” Hâlbuki adamın aldığı zeytin-
yağı şişesi. Şimdi burada ne oldu? İnsan bilme-
diği bir şey hakkında fikir yürüterek günaha 
girmiş oldu. Baktığımız zaman sosyal paylaşım 
sitelerinde bir yığın yalan dolan var. Aslı as-
tarı olmayan bir sürü mesnetsiz sözler. Bunu 
dinleyenin ulaştıranın vebali nedir? Günaha 

ortaktır. ُسوا َتَسَّ -Casusluk yapmayınız! İn َوَل 
sanların kusurlarını araştırmayınız. Bir kişinin 
bir açığını görüp onu ifşa etmeyiniz. İsa Aley-
hisselam bir gün havarileri ile sohbet eder-
ken şöyle bir soru sordu. “Bir arkadaşınızın 
geceleyin soğuk bir havada üstünün açıldığını 

görseniz ne yaparsınız? Bunun üzerine havari-
leri: “Ey Ruhullah Bizler o insanın üstüne he-
men örteriz” İsa a.s “İşte sizler de bu şekilde 
insanların ayıplarını ve kusurlarını örtünüz!”  

dedi. بَْعًضا بَْعُضُكْ  يَْغَتْب  -Bazınızı bazınızın gıy“ َوَل 

betini yapmasın” َمْيتًا �أِخيِه  لَْحَم  يَ�أُكَ  �أْن  �أَحُدُكْ  بُّ   �أُيِ

-Sizden biriniz kardeşinin ölü etini ye“ فََكرِْهُتُموُه
meyi ister mi çirkin gördünüz tiksindiniz değil 
mi?”  Kuranı azimüşşan bize burada teşbihte 
(benzetmede) bulunuyor. Yani bir insan bir 
kardeşinin gıybetini yaptığı vakitte Sanki onun 
etini yemiş gibi olur. Bu ayeti kerimenin iniş 
sebebi şu şekilde zikredilmektedir. Rasulullah 
Efendimiz Aleyhisselam Ashabı kiramın zengin 
olanlarını fakir olanlarıyla eşleştirmişti. Şöyle 
ki zengin olanlar mallarıyla fakir olanlar da 
onlara hizmet etmekle yardımcı olacaklardı. 
Selman-ı Farisi fakir olması hasebiyle onlara 
yemek yaparak hizmet edecekti. Kendisi yo-
lun verdiği yorgunluktan olsa gerek uyumuş 
yemek yapamamış onlara hizmet edememişti. 
Zenginler geldiğinde Selman-ı Farisi uyurken 
görürler o da üzgün bir şekilde uyuya kaldığını 
görevini yapamadığını söyler. Bunun üzerine o 
zenginler “Git Rasulullaha durumu haber ver” 
derler. Rasulullah efendimize gelen Selman-ı 
Farisi durumu anlatır. Tabii o esnada zenginler 
Selman-ı Farisi Radıyallahu Anh ‘ın arkasından 
“Bu adam akan bir nehrin içine girse o nehri 
kurutur” gibi bir söz sarf ederler. Allah Rasulü 
Aleyhisselam onları çağırır ve yüzlerine baka-
rak: “Size ne oluyor ki bir şey yemediğini söy-
lüyorsunuz. Hâlbuki ben sizin ağzınızda et par-
çaları görüyorum.” Şaşırmışlardır ağızlarından 
tükürdüklerinde et parçası olduğunu bizzat 
kendileri de müşahede etmiştir. 

İşte bunun üzerine kardeşinizin gıybetini 
yapmayın sizden biriniz ölmüş kardeşinin eti-
ni yemeyi ister mi tiksindiniz değil mi? Ayeti 
iner Başka bir rivayete göre de Mekke’nin fethi 
olununca Bilal Habeşi Radıyallahu An Kâbe’nin 
üzerine çıkıp ezan okuduğunda birtakım in-
sanlar: “Bu siyah kölenin Kâbe damına çıkıp 
okuması nedir? Diye aralarında konuşmuşlar-

dı. Bunun üzerine Allahü Teâla Hazretleri: َّن
إ
 ا

 Ey insanlar muhakkak ki Allah“ َخلَْقنَاُكْ ِمْن َذَكٍر َو�أنَْث
sizi erkek ve kadından yarattı”  diyerek yeni bir 

Hamza ALGÜL
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Hamza ALGÜL

ayetin devamı insanlara cevaben indirilmiştir. İşte dostlar gıybetten son derece sakınmamız ge-
rekmektedir. Gıybet edilen bir meclis gördüğümüz zaman güzel bir usulle insanları uyarmamız 
gerekmektedir. Bu, müminin vazifelerinden bir tanesidir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam 

ميَاِن ْن لَْم يَسْسَتِطْع فَِبَقلِْبِه , َوَذِلَ �أْضَعُف اْلإ
إ
ْن لَْم يَسْسَتِطْع فَِبِلَساِنِه، فَا

إ
ُه ِبَيِدِه , فَا ْ  Sizden biriniz bir“ َمْن َر�أى ِمنُْكْ ُمنَْكًرا فَلُْيَغرّيِ

kötülük gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin. Eğer gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Eğer buna 
da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu da imanın en zayıf noktasıdır”  buyurmuştur. Burada 
insan muhakkak ki diliyle engellemeye muktedir olabilir. İnsanlar ne derlerse desinler. İşte “sen 
hoca mısın?” “Başımıza Hoca kesildin.” falan filan bir sürü sözler söylerler. Böyle bir sözle karşı-
laştığınız zaman dalga geciyorlar baktınız ki sizi dinlemiyorlar o zaman o meclisten ayrılın. Çünkü 
gıybeti sadece yapan günah kazanmaz aynı zamanda dinleyen de o günaha ortak olmuş olur.

Peygamberimiz،ُن ِبَك؛ فَاٍن ِا�ْسَتَقْمُت ِا�ْسَتَقْمنَا ََّما َنْ ن
إ
َِّق هللَا ِفينَا، فَا َِّساَن تَُقوُل ِات نَّ الأْعَضاَء ُكَّهَا تَْكُفُر الل

إ
َدَم فَا آَ َذا �أْصِبُح ِاْبَن �

إ
 ا

ِاْعَوَجْجنَا ِاْعَوَجْجُت    نَّ 
إ
 Âdemoğlu sabahladığı zaman azalarının tamamı şöyle der ey lisan bizim“ َوا

hakkımızda Allah’tan kork biz sana tabiyiz Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz eğer sen 

yanlış olursan biz de yanlış oluruz”   ؛ فَاٍن ِا�ْسَتَقْمُت ِا�ْسَتَقْمنَا  Eğer sen doğru olursan ey dil biz de doğru 
oluruz. Asrın en büyük belasıdır bu gıybet birde nemime vardır.    Bu da çok büyük bir fitnedir. 
Nemime insanlar arasında söz gezdirerek arayı açmaya denilir. A şahıstan alır b şahsa gider der 
ki A senin için böyle böyle diyor b şahısta kızar ona ne var ne yok hepsini döker. O da b’den alıp 
a’ya gider. Bu şekilde insanları birbirine düşürür. Gıybeti sınıflandırılacak olursak bedenin gıybeti 
insanın vücudu ile alakalı olan bir eksikliği bir kusuru başkalarına söylemesi gıybet dâhilindedir. 
Şayet insan başka bir özelliği ile anılmıyor ise vücudundaki bir arızadan dolayı zikredilmesi gıy-
bete dâhil değildir. Kolu çolak olan kimse gibi. Nesep bakımından gıybet etmek kişinin babası-
nı annesini bu şekilde zikrederek o kimsenin gıybetini yapmak. Allah Rasulü bir gün ashabına 
sordu: ”Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Sahabe” Allah Ve Resulü daha iyi bilir” dedi. 
Rasulullah Efendimiz: “Kardeşinizin hoşlanmayacağı şekilde arkasından konuşmanızdır.” bunun 
üzerine sahabe Ya onda o özellik varsa yine de gıybet etmiş olur muyuz? Rasulullah Aleyhisse-
lam: “Eğer onda o özellik var ise gıybet etmiş olursunuz Ama eğer onda o özellik yok ise o zaman 
iftira atmış olursunuz.”. 
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SIR

SIR ÇOCUK

İMECE

1976 yılında beş yaşında idim. Kastamonu’nun şirin bir 
köyünde büyükçe ahşap bir evde yaşıyorduk.  Kocaman 
bir aileydik. Kış aylarında köyde yapacak fazla bir iş olmaz-
dı.  Yalnız son zamanlarda halamlar, akşamları erkenden 
bir yerlere gider olmuşlardı. Bazen fısıl fısıl konuşuyorlar, 
arkasından gülüşüyorlardı. İyice merak etmiştim. Gözüm 
onların üstündeydi, ne diyorlar ne konuşuyorlar bilmek 
istiyordum. Bir gün dedem Halime halama,

-Akşam kime gittiniz imeceye, işlerinizi bitirebildiniz 
mi? diye sordu.

İlk o zaman duymuştum imece ismini.
-Bitirdik baba, sonrasında da oturduk biraz.  Bu akşam 

da İbrahim amcanın kızları çağırdı, oraya gideceğiz.
Dedem gülümsedi.  Ben ise iyice meraklanıştım. Neydi 

bu İmece?  Düğünlerde şeker dağıtan kadının adı mıydı? 
Yoksa güzel masallar anlatan biri miydi? Halalarım imece-
ye her gidişlerinde çok mutlu dönüyorlardı.  Düşünüyor-
dum ama imecenin ne olduğu konusunda hiçbir fikrim 
yoktu. Öğrenmenin tek bir yolu vardı: imeceye gitmek.

Halamlar hazırlanmaya başlayınca merdivenin başına 
dikildim. Beni orada gören Halime halam onlarla gelmek 
istediğimi anladı.

-Seni götüremeyiz, sen çok küçüksün, uyayakalırsın 
orada, dedi.

Annem başını iki yana sallayarak,
-Bu da mı gidecekmiş, ne işi var orada! dedi.
Annem böyle kızınca Halime halam,
-Gelsin yenge, çok merak etmiş baksana. Uykusu ge-

lince yatırıveririm bir minderin üstüne.   
Halime halam hiç dayanamazdı üzülmeme, dayana-

mamıştı yine.
Evet, sonunda zafer kazanmış bir edayla merdivenleri 

indim. Gece karanlığını yaran fenerin ışığında İbrahim am-
caların evine doğru yol almaya başladık. Kapıyı Fatma abla 
açtı. Bana gülümseyerek baktı. Sonrada bizi büyükçe bir 
odaya aldı. Burası loş ve soğuktu. Etrafta küçük minder-
ler vardı. Kapının arkasına gelenlerin fenerleri dizilmişti. 
Halam bir minder alıp beni üstüne oturttu. Ben ise şaşkın 
şaşkın etrafı gözlemliyordum. Neredeydi bu İmece?

Evin kızı ortaya çok büyük bir örtü serdi. Gelenler örtü-
nün etrafına toplandılar. Biz de örtünün yanına geldik. Ör-
tünün ucunu kucağımıza doğru çektik. Yüzüm gülüyordu, 
işte imece nihayet gelecekti, hazırlıklar yapılıyordu. Sonra 
evin kızı koca bir çuval kabukları kurumuş fasulyeyi yaygı-
nın ortasına döktü. Sonra birkaç çuval daha... Önümüze 
dağ gibi fasulyeler yığıldı. Halama korkarak sordum:

-Şimdi ne yapacağız?
-Ayıklayacağız Emine, bak işte böyle, diyerek bir tane 

fasulye ayıkladı, fasulyeleri kucağına, kabuğunu fasul-
ye dağının ortasına konan kalbura attı. Ben de aynısını 
yapmaya çalıştım. Ne zordu. Acaba imece ne zaman ge-
lecekti? Tüm zorluklara dayanacak, imeceyi görecektim. 
Fasulyelerin hepsinin ayıklanması bir saati buldu. Yaygının 
etrafında bir sürü kız vardı. Konuşup gülüşüyorlar bir yan-
dan da fasulyeleri ayıklıyorlardı.  Çıkan hışırtı sesleri uy-
kumu getirmişti. Dayanmalıydım, fasulyeler bitmek üze-
reydi, bitti de. Ayağa kalktım, üstümü silkeledim. Kapıya 
yönelince halam sordu,

-Nereye Emine?
-Eve gitmiyor muyuz?
-Hayır.
Yüzümü asarak tekrar mindere oturdum. Evin kızı bu 

sefer çuval çuval kurutulmuş mısır döktü yaygıya. Eller 
birer ikişer mısırları kapıp başladı ovalamaya. Çıkan ko-
çanlarını da atıyorlardı kalbura. Artık dayanamayacaktım. 
Halama sokulup uyuklamaya başladım. Halimi gören Ayşe 
abla beni kucağına aldı. Merdivenlerden yukarı çıkarıp bir 
odaya götürdü. Beni sedire yatırdı. Üstümü örttü.

-Korkmazsın dimi burada? Bak soba yanıyor, gaz lam-
basını da söndürmeyeceğim. Biz birazdan hepimiz buraya 
geleceğiz, kestane pişireceğiz, çay içeceğiz. Sen o zamana 
kadar uyu burada tamam mı?

-Tamam.
Onun odadan çıkmasıyla uykuya daldım. Ne kadar 

uyudum bilmiyorum. Çıkan şen seslerle uyandım. Kızlar 
kocaman bir sofra etrafına toplanmışlardı. Kuzinede kes-
tane pişmekteydi. İki çaydanlık kuzinenin üstünde kaynı-
yordu. Evin kızı bana bakıp,

-Uyandın mı, haydi kalk, sana ıhlamur koyacağım, sof-
raya yaklaş, dedi.

Gözüm yarım açık yarım kapalı,
-Ben hamur içmem, dedim.
Odada bir kahkaha tufanı koptu. Ayşe abla tekrar sor-

du:
-Emine ıhlamurumuz çok güzel, bir bardak iç istersen.
Ben hamur içmem.
Ihlamura hamur dediğimi çok sonra fark ettim. Tabi 

epeyce güldüler bana. Kestaneler yendi, çaylar içildi. Soh-
betler yapıldı. Elişiler meydana çıkarıldı, çeyizler örüldü. 
Sabaha karşı eve döndük. O gün imeceyi görememiştim. 
Yine de çok mutluydum.

Yıllar sonra imecenin bir yardımlaşma olduğunu, birlik 
olduğunu, sevgi olduğunu öğrenecek ve imeceyi çok se-
vecektim.

Ö Y K Ü

Emine Yılmaz Dereci
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TEMİZ KALPLİ AİLE

Bir varmış bir yokmuş. Güzel bir köyde güzel bir 
orman içinde bir karı koca yaşardı. Bayram ile Cey-
lan. Bir gün Bayram der ki Ceylana:

“Ben çıkıyorum sen de evi koru dikkatli ol! Kapı-
ya cama dikkat et!”

Bayram çobandı, keçileri yaymaya götürdü. 
Ceylan da biraz sonra su kenarına pamuk yıkama-
ya gitti. Yıkarken su içinde pamuklar akıp gittiiiii… 
Kurbağalar su içinde oynuyorlardı. Bir taş aldı. Dedi 
ki kurbağalara:

“ Siz benim pamuğumu çaldınız. Ben de sizin 
taşınızı alıyorum.” Taşı aldı ve eve doğru gitti. Eve 
vardığında kocası evdeydi. Kocası dedi ki:

“Neden evi bırakıp gittin? Demedim mi sana sa-
kın evi yalnız bırakma!...”

Ceylan dedi ki:
“Ben kapıyı yanımda götürmüştüm, camı da 

yerinden çıkardım baksana.... Pamuk yıkamaya git-
miştim yaaa...Kurbağalar çaldılar benim pamuğu-
mu. Ben de onların taşını aldım.”

Kocası bir bakar ki taş dediği bir altın. Çok şaşırır 
ve kendisine der ki:

“Bu bir hazine, bunu gizliyelim.” Alır götürür ve 
saklarlar.

Akşam üstü akşam yemeği yerler, keçilerin  süt-
lerini sağarlar ve yatarlar.

Sabah olunca Bayram yine hayvanları otlatmaya 
gider. Ceylan evdedir. Dışarıdan bir ses duyar. Bakar, 
bir yaşlı adam pekmez satıyor. Dışarıya çıkar. Amca-
ya der ki:

“Pekmezi altına da veriyor musun?”. Bir kaç kere 
sorar:

“Amca  ne olur bir dinle beni. Benim param yok. 
Benim canım pekmez istiyor. Verir misin altına?? 
Taş altınım var amca verir misin?”

Pekmez satan adam der ki:
“Hanım ben senin ne dediğini anlamıyorum! 

Madem bu kadar canın istiyor. Getir bakalım altın 
taş ne imiş!!”

Ceylan çok sevinir ve koşarak eve doğru gidip ge-
tirir altın taşı. Adam taşı görünce çok sevinir. Anlar 
altın olduğunu...Ceylana der:

“Git bir tencere getir, pekmez vereyim sana, sen 
de bu  taşı bana ver.” Ceylan der ki:

“Yok, gerek yok ben burda içerim pekmezi…”
Akşam olur kocası eve gelir. Kapıyı çalar. Kadın 

açar. Bakar ki Ceylanın ağzında pekmez izi var. Ko-
cası der ki:

“Bu ne?”. Karısı:
” Pekmez” der. Bayram nereden bulduğunu so-

runca:
”Bir adam satıyordu, aldım” der.
“Paran var mı idi?” diye sorunca Ceylan:
”Taşı verdim.”der. Bayram bunu duyunca cok kı-

zar. Eşine der ki:
“Hemen burayı terk et.!” Ceylan koşar, ormana 

doğru gider.

Bir süre sonra bir dev çıkagelir. Yanında bir deve 
yükü hazine. Altınlar, gümüşler, mücevherler dolu.

“Gel gidelim.” der dev. Ceylan da onu kocasının 
gönderdiğini sanıp, evine götürür.

Bayram uzaktan geldiklerini görünce yanlarına 
gider. Karısına:

“Bunlar ne?” deyince, Ceylan:
“Beni geri getirmesi için sen göndermişsin ya!” 

diye cevap verir. Bayram da:
“Oo hoşgeldiniz o zaman!” diye sevinir.
Eve geçerler. Dev de onların hizmetçisi olur. Zen-

gin ve rahat bir hayat yaşarlar.

M A S A L

Emine Yılmaz Dereci Müluk ARYAPUR
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S A Ğ L I K

Harika PINARBAŞI

Türkiye antibiyotik direncinde Avrupa birincisi

Türkiye’de antibiyotiğe yılda yaklaşık 1,5 milyar 
lira harcandığını söyleyen İlaç Bilincini Geliştirme ve 
Akılcı İlaç Derneği Başkanı Prof. İsmail Balık, Türki-
ye’nin antibiyotik kullanımı ve direnç sorunu konu-
sunda Avrupa’da birinci sırada yer aldığını belirtti.

İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başka-
nı ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
İsmail Balık, antibiyotik kullanımının, insanlık tarihinde 
sağlık açısından bir dönüm noktası olmasına karşın, 
bugün gereksiz ve yanlış kullanımından ötürü de aynı 
zamanda ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Artan antibiyotik direncinin, dünyada ve Türkiye’de 
insanlığı tehdit eden ciddi bir sorun haline geldiğine 
dikkati çeken Balık, “Dirençli bakterilerin yol açtığı en-
feksiyonlar, hastalık ve ölüm oranlarının artmasına ve 
hastanedeki yatış sürelerinin uzamasına neden olmak-
tadır. Bu sorunu bu kadar ciddi kılan bir başka durum 
da, mikroorganizmaların çok hızlı direnç geliştirmesine 
karşın dirençli enfeksiyonların tedavisinde kullanıla-
bilecek yeni antibiyotiklerin az geliştirilmesidir” diye 
konuştu.

“ANTİBİYOTİKLERİN TÜMÜNE DİRENÇLİ BAKTERİLER 
GELİŞİYOR”

Balık, artık mevcut antibiyotiklerin tümüne dirençli 
bakterilerin geliştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Günümüzde, neredeyse hiç tedavi şansı olmayan 
enfeksiyonlar gözleniyor. Antibiyotiklerin hem insan 
sağlığı hem de tarım ve hayvancılık sektörlerinde ge-
reksiz yere ve uygunsuz kullanılması, turizm, göçler, 
uluslararası yolculuklar, hijyen eksikliği gibi birçok 
konu, sorunun artık küresel bir sorun haline gelmesine 
neden oluyor. Ayrıca sadece insanlar ve hayvanlardaki 
antibiyotik kullanımı değil, bunların ekolojik döngü içe-
risindeki dönüşümleri de antimikrobiyal direnç üzerin-
de etkili oluyor.

Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar, özel-
likle de yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi 
zayıflamış hastalarda ciddi bir sağlık tehdidi oluşturu-
yor. Dirençli bakterilerin neden olduğu bu hastalıklar, 
tedaviye dirençli olup hastanede yatış sürelerinin uza-
masına ve bununla ilgili komplikasyonların gelişmesi-
ne, ölüm ve hastalığa yakalanma oranlarında artışa yol 
açıyor.”

“TEK ÇARE, ANTİBİYOTİKLERİN AKILCI KULLANIMI-
DIR”

Yanlış ya da gereksiz antibiyotik kullanımının bak-
terilerin yapısında ciddi değişikliğe yol açtığını belirten 
Balık, “Antibiyotiklerin yanlış tüketilmesi ya da yeterli 
dozlarda kullanılmaması, gün içerisinde gerektiği sa-
atlerde veya gerektiği gün sayısında alınmaması gibi 
durumlar, bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliş-
tirmesine neden oluyor.” uyarısında bulundu.

Balık, bunun sonucunda ilaç kullanımı ve tedavi 
harcamalarının her geçen gün arttığına işaret ederek, 
Avrupa genelinde dirençli bakteriler tarafından enfekte 
olan hasta sayısının arttığını ve antibiyotik direncinin 
halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini gösterdi-
ğini aktardı.

İsmail Balık, “Dirençli bakterilerin gelişmesinin dur-
durulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkin-
liğinin sürdürülebilmesi için tek çare, antibiyotiklerin 
akılcı kullanımıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin antibiyotik kullanımı ve direnç problemi 
konusunda Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer 
aldığı bilgisini veren Balık, “Yaklaşık her üç reçetenin 
birinde antibiyotik yer almaktadır. Hatta, Güneydo-
ğu’daki bazı illerimizde bu oran yüzde 50’leri bulmakta-
dır. Yılda yaklaşık 250 milyon kutu civarında antibiyotik 
kullanılmaktadır. Bu da yaklaşık 1,5 milyara mal olmak-
tadır” dedi.
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Y E M E K

Malzemeler:

250 g et
Bir adet büyük soğan
Bir bardak doğranmış yeşil fasulye
Bir yemek kaşık salça
Bir yemek kaşık demlenmiş safran 
suyu
Yarım limon suyu
Tuz
Tarçın
Zerdeçal
Toz Kırmızı biber

Hazırlanışı:

Öncelikle yeşil fasulyemizi biraz su, 
tuz ve tarçınla pişirip suyunu bo-
şaltıp bir kenara koyuyoruz. Şimdi 
kabımızın içerisine biraz yağ koyu-
yoruz. İçine eti ve rendelenmiş ve 
suyunu aldığımız soğanı ekliyoruz. Sonra tuz,biber,zerdeçal ve tarçını ilave ediyoruz 
ve bir kaşık ta limon suyunu içine sıkıyoruz. Sonra etimizin pişmesi için bir bardak su 
ilave ediyoruz. Etimizin suyu bitene kadar bekliyoruz. Sonra önceden hazırladığımız 
yeşil fasulyemizi et harcımıza ilave edip ve salça ve safranı da harcımıza ekliyoruz. 
Yaklaşık 2 dakika sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Harcımız hazır!
Şimdi pilav hale getirilmesi için tenceremizin dibine biraz yağ ve su koyup ve sonra 
süzdüğümüz pirinç ve bu harcı kat kat döküyoruz ve demlenmeye bırakıyoruz.

Leyla BEŞİRİ

Taze Fasulyeli Pilav
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KİTAP

Kitap Adı: Sekiz’in Dokuz’u Gibi Ola Mısın?
Yazar: Kaan Metin Çelik
Sayfa Sayısı: 184
Basım Yılı: 20. Baskı 2016

Kasabanın vicdansız zenginleri, bütün davalarda 
haklı olduklarını savunur, her türlü rezilliği yapar-
dı. Tabii hâkimler sayesinde de her zaman haklı 
çıkarlar ve tüm davaları kazanırlardı.
Sekiz’in Dokuz’u Gibi Ola Mısın? / Sayfa: 9
Yaklaşık otuz beş bin nüfuslu bir kasabayı üç yüz 
kişi yönetiyordu.
Sekiz’in Dokuz’u Gibi Ola Mısın? / Sayfa: 9
Tefeciler, zenginler ve siyaset adamları. Tabii buna 
yönetmek denilebilirse! Çünkü yaptıkları yönet-
mekten ziyade sömürmekti.
Sekiz’in Dokuz’u Gibi Ola Mısın? / Sayfa: 9
Sayıları üç yüzü geçmeyen zenginler sadece kendi-
lerini düşünürlerdi. İnsanların aç veya tok olması 
vergi koruyucuların hiç mi hiç umurunda değildi.
Sekiz’in Dokuz’u Gibi Ola Mısın? / Sayfa: 10
Kahramanlarımız işsiz güçsüz iki kafadardı; doğ-
ru dürüst bir meslekleri yoktu. Beraber otururlar 
bazen koyun güder bazen de tarlalarla çalışırlardı. 
Kimi zaman da odun kırar o gün bulup o gün yer-
lerdi. Bazen de mezar kazıcılığı yaparlardı. Kulü-
beleri kasabanın biraz dışında, mezarlığın yanın-
daydı.
Sekiz’in Dokuz’u Gibi Ola Mısın? / Sayfa: 10
Kasabalı, vefat eden yakınlarını geleneklerine uy-
gun bir şekilde altın, gümüş ve takıları ile bera-ber 
gömdürürdü.
Sekiz’in Dokuz’u Gibi Ola Mısın? / Sayfa: 11
Takılar ve altınlarla gömülmenin bir yararı yoktu. 
Halbuki kasabada o altınlara ihtiyacı olan in-san 
sayısı hayli fazlaydı.
Sekiz’in Dokuz’u Gibi Ola Mısın? / Sayfa: 11
İki ay önce yaşanan bir davanın sonucu bugün 
mahkeme tarafından açıklanacaktı. Verilecek ka-
rarı halk merakla bekliyordu. Çünkü Con’un ha-
yatı buna bağlıydı. Ya kuşlar kadar hür olacak ya 
da çile doldurmaya daha doğrusu kölelik yapmaya 
devam edecekti. Bu yüzden önemliydi.

Sekiz’in Dokuz’u Gibi Ola Mısın? / Sayfa: 19
Yargıcın kararına göre; Con tefecinin izni olma-
dan hiçbir yere gidemeyecek ve şayet kaçmaya 
yeltenirse de karar gereği burada asılarak idam 
edilecekti.
Sekiz’in Dokuz’u Gibi Ola Mısın? / Sayfa: 20

- Bu haksızlık ve zulüm ne zaman sona erecek kim 
bilir? Sömürü düzeni dünya döndükçe de-vam mı 
edecek? Haklı olan hakkını hiçbir zaman alama-
yacak mı? Yoksulun da bu dünyada yeri yok mu? 
diye söylene söylene dağıldılar.
Sekiz’in Dokuz’u Gibi Ola Mısın? / Sayfa: 20
Kısa zamanda “Sekiz’in Dokuz’u gibi ola mısın” el-
den ele, dilden dile dolaşmaya başladı. Varat kasa-
basında yargının adaletli bir şekilde işlemeye baş-
lamasını sağlayan isimsiz kahramanlar; Deur’la 
Şiyan’dır.
Sekiz’in Dokuz’u Gibi Ola Mısın? / Sayfa: 71
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DERGİ

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; İslâm Dünya Görüşü çerçevesinde, “Din, Dil ve 
Tarih Şuuru”nu kaleme aldı.
Mevlânâ’dan Sır ve Hikmet İncileri’nde; “Bâtınî Haramlardan Riyâ” işlendi.
Lisan üzerine doyurucu yazılar dosyamızda…
• Osmanlıcanın ehemmiyeti…
• Harf inkılâbının lisânımızda açtığı rahneler…
• Uydurukçaya sadece dînî ve millî değil, lisânî ve ilmî sebeplerle de karşı çıkmamızın gerekli 
olduğu,
• Söz varlığımızdaki inanç dünyamız,
• Peyami SAFA’nın lisan yaklaşımının esasları…
Eğitimde müfredat ve hadîs-i şeriflerde kadın mevzularında da gündemin meselelerine, doğru 
ve sağlıklı bakışlar…
Şairlerimiz, lisânı işleyen arılar…
Petek petek ballarıyla dergimizde…

Yüzakı’ yla…

Ahmet Bilgehan ARIKAN Ahmet Bilgehan ARIKAN

“Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi 
Yüzakı
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Ahmet ÇAKIL

SIR KARİKATÜR
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KÜLTÜR - SANAT

Ahmet ÇAKIL

Van Gölü’nde 3 bin yıllık 
kale bulundu

Türkiye’de en büyük Van Gölü’nün sırlarını orta-
ya çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Daha önce 
hummalı çalışma ile boyları 10 metreyi aşan ‘Su altı 
peribacaları’ diye bilinen dikitler olan mikrobiyalitler 
(Kayaç benzeri yapılar) tespit edilirken, Van Gölü’nde 
Urartular dönemine ait 3 bin yıllık kale görüntülendi.

Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’ne gelen Sualtı Görüntüle-
me Yönetmeni Tahsin Ceylan ve beraberin-deki Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim 
görevlisi Yard.Doç.Dr. Mustafa Akkuş, Dalış Eğitmeni 
ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kulakaç ve 
dalgıç Cumali Birol, Van Gölü’ne dalış yaparak Urartu-
lar dönemine ait 3 bin yıllık kaleyi görüntüledi.

Yapılan çalışmaları Adilcevaz Kaymakamı Arif Ka-
raman da izledi. Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, 
yapılan çalışmaların önemli olduğunu ifade ederek, 
şöyle dedi:

“İlçemizde bulunan tarihi Urartu Kalesi’nin su al-
tında kalan kısmı gün yüzüne çıkarıldı. Bu yaklaşık 3 
bin yıllık bir kaledir. Yapılan bu çalışma ilçemizin tarihi 
açısından önemli bir çalışmadır. Bu tarihin gün yüzüne 
çıkarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum.”

Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ise, 
Van Gölü 600 bin yıllık bir tarihe sahip oldu-ğunu ifade 
ederek şöyle konuştu:

“Van Gölü’nün etrafından birçok uygarlık ve top-
lumlar yaşamıştır. Bu toplumlar Van Gölü’nü yukarı 
deniz olarak isimlendirmiş ve Van Gölü’nün kalbinde 
birçok gizemi barındırdığına inanmıştır. Bizler de bu 
noktadan hareketle Van Gölü’nün yani yukarı denizin 
kalbindeki sırları açığa çıkarmak için çalışmalar yap-
maktayız. Bildiğiniz gibi Van Gölü’nde yaklaşık 10 yıla 
yakın yaptığımız çalışmalar ile İnci Kefali, Mikrobiyalit-
ler ya da Van Gölü Mercanları ve Rus Batığının su altı 
görüntülerini çekerek bütün dünyaya duyurduk...”

“...Bugün burada Van Gölü’nün suları altında kalmış 
bir kaleyi keşfetmekle Van Gölü’ne ait sırlardan birisini 
daha açığa çıkarmanın heyecan ve mutluluğunu ya-
şıyoruz. Bizde bu tarihi parça parça araştırıp üstüne 
gidiyoruz. Van Gölü’nde bulunan bu kalenin yanı sıra 
daha önce tespit edilen mikrobiyalitlerin bölgenin 

ekonomisine ve turizmine önemli katkılar sağlayaca-
ğını düşünüyorum. Su altında bu kaleye rastlamamız 
mucizevi bir olay. Bu kalenin tarihi hakkında arkeolog-
lar gelip araştırma yapacak ve buranın tarihi hakkında 
da önemli bilgiler edinmiş olacağız. Kaledeki surun taş 
yapısı daha çok Urartular döneminde kullanılan kesme 
taşlardır...”

“...Bu nedenle bu kalenin bir Urartu kalesi olması 
daha ağır basıyor. Burada bulunan kalenin surları çok 
geniş bir alanı kaplamaktadır. Van Gölü suyu sodalı bir 
su olması dolayısıyla kalenin yapılarında bir bozulma 
söz konusu değildir. Bu nedenle kale yıllardır suyun al-
tında tahrip olmadan ilk günkü gibi özelliğini korumak-
tadır. Adilcevaz kaymakamımız Arif Karaman’ın daveti 
üzerine yapmış olduğumuz dalış ile Van Gölü’nün su-
ları altındaki kalenin yerini kesin olarak belirleyerek su 
altı görüntülerini çektik...”

“...Elde ettiğimiz bulgular ile bir yıla yakın süren 
araştırmalarımız ileri bir boyuta taşınmış oldu. Bu aşa-
madan sonra arkeolog ve tarihçilere yeni bir araştırma 
alanı açtığımıza inanıyoruz. Van Gölü sırları ile bizleri 
büyülemeye devam ediyor. Gölün derinliklerine indik-
çe bir anlamda tarihe bir yolculuk yapmış oluyoruz...”

“...Su altında bir kaleyi görüntülemek ve tarihin 
parmak izlerine dokunabilmek muhteşem bir duygu. 
Kalenin yanı sıra etrafındaki yer alan mikrobiyalitleri-
de görüntüledik. Bu manzaralar insanı büyüleyen Van 
Gölü’nün adeta sıralarının bir araya geldiği muhteşem 
manzaralar. Dilerim bu kayıtlar bölgenin daha fazla ta-
nınması ve daha fazla dalış severin bölgeye gelmesine 
neden olur.”

DHA

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) Eleştirmenin işi, münekkitlik (Ortadaki resim). 2) 
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevle-
rinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse. – Evlilik ve 
kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasın-
daki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük bir-
lik. – Tantal’ın simgesi. 3) Bak, işte! - Kapitalist ekonomide, 
artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın 
fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli, ürem, nema. 4) Ör-
düğü kozalardan ipek elde edilen, kanatları pullu böcekler 
sınıfından, dut yaprağıyla beslenen bir cins kelebeğin tır-
tılı. – Sodyum’un simgesi. 5) Sevgili; uçurum. - Su içinde 
ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde 
oksitlenme sonucunda oluşan madde. 6) Anlayışlı, kavra-
yışlı, sezgili. 7) Sporcuların arasında yaşa ve yaşasın yerine 
alkış için ya kelimesinin üç kez tekrarından sonra yine üç 
kez tekrarlanarak söylenen bir söz. - Cümle içinde aynı gö-
revde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir 
söz. 8) Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen 
yaratıcı duygu, ilham. - İnce perde veya örtü. 9) Gemi barı-
nağı. - Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bırak-
tığı belirti, nişan, alamet, emare. 10) Asker. – Aşağı yukarı, 
yaklaşık olarak. 11) …den bu yana. – Bir nota. – İstenç. 12) 
Sürekli olarak itmek, kakmak. – İddia, tez.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Elli yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezmiş 
ve gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde toplamış 17. 
yüzyılın önde gelen gezgini. 2) Pars. - Bir kimsenin ahlakı, 
karakteri, kişiliği, davranışı. 3) Ezmekten emir. - Belli iki yer 
arasında gidip gelebilme, ulaşım, muvasala. – Bir nota. 4) 
Ortak koşma. – Bağnaz. 5) Türkiye’nin uluslararası plaka 
kodu. – Kelimenin önüne getirilen olumsuzluk takısı. 6) 
İneğin sesi. – Güreşte bir oyun. 7) Eski Mısır’da güneş tan-
rısı. - Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini 
de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi. 8) 
Omurgalı hayvanlarda sindirim kanalının yemek borusun-
dan sonra gelen torba biçimindeki şişkin kısmı. 9) Yabancı. 
- Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzan-
tısı. 10) 4. Murad zamanında yaşamış, Divan Edebiyatının 
başarılı şairi. – Altın. 11) Elektrik akımı almak için fişin so-
kulduğu yuva. – Dogma, inak. 12) Özen, titizlik. – Mikros-
kop camı. – Rusça’da evet. 13) Osmanlı Devleti’nde şeri 
davalara bakan askeri hakim, kadıasker. - İnişli yer, bayır.
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