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MELHAME-İ KÜBRA (ARMAGEDDON)
Yavuz Selim PINARBAŞI

Hz. Peygamberin (s.a.v.) konu hakkındaki hadislerine göre kıyamete yakın Ortadoğu’da büyük
bir harp olacaktır. Bu savaşın içinde bütün dinlerin
inananları vardır. Melhame-i Kübra’da beklenen
tebliğci olan Hz. Mehdi hazır bulunup yıkıcı harpte
İslam’a karşı olanlar görülmemiş bozgun ve hüsrana
uğrayacaktır. Büyük kargaşa üçüncü dünya savaşı
veya dünyanın sonu olacaktır. Ne zaman olacağı,
zamanının gelip gelmediği de Allah’u alem.

SIR

Hz. Peygamber (s.a.v.) ( Armageddon ) Melhame-i Kübra “Big Fight”ı bilgisini verirken ‘Şam’a
dikkat çeker. “Şam’a bakınız” der.

“Garptan gelen bir fitne, şarktan gelen bir fitne
ile karşılaşınca” sözüyle yine hadisenin merkezinde
Ortadoğu olacağını söyler. Büyük harpte Şam’a gelecek orduların(o günkü Şam Lübnan’a kadar olan
bölge) Arap olmayan süvarilerden bahsedilir. Bahsi geçen orduların uzak doğu ve kuzeyden gelecek
kara sancaklı Türklerin olacağı biliniyor.
Başka bir rivayette; Amik ovasına, Şam’a ve Kudüs’e dikkat çekilip bu üç şehrin merkez olacağı
anlatır.
İstanbul’un yeniden fethinden ve Medine’nin
tahrip edileceğinden bahsediliyor. Daha sonra ise
Deccal’in devreye gireceği de bu bahiste geçer.
Melhame-i Kübra (Armageddon ); kıyametten
önce Ortadoğu’da gerçekleşecek, bütün dünyayı
etkileyecek. Yahudi ve diğer milletler arasında yapılacak son büyük savaş anlamında kullanılmıştır.
Bu savaş, Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarında
‘Armageddon’ ismiyle anılmıştır. Onlara göre Armageddon, Hz. İsa ve muhalifleri arasında olacak
büyük savaşın adıdır.
İslamiyet öncesi kaynaklar ( Tevrat, İncil ) , bunu
şöyle naklediyor: Dünyanın cennet olması için önce
üzerindeki habis insanlar tamamen yok edilmelidir.
(Mezmur, 37; 38) burada kullanılan şu söz etkileyicidir: Habis insanları yok etmek. Evanjeliklere ve
hatta eski ABD Başkanı R. Reagan’a (20 Ocak 1981
-20 Ocak 1989 ) göre bu savaş çok yakındır.

Bu savaşın ahir zamanda olacak savaş olması düşünülür. Bu savaşta İslami kaynaklara göre Hz. Mehdi saf tutacaktır. Bu savaşın zamanının yakın veya
uzak olduğunu sadece ğaybdır. Bu hususta bir tarih
belirtmek doğru değildir. Çünkü neticede ‘gaybı’ bilen Allah’tır. Bu savaştan mecaz kastedilmiştir diyen
alimler de vardır.
Kıyamete dair veya kıyamet öncesi hadiselerin
tarihi cetvelini -zaman açısından ebcetini yapmak
alimlerin işidir. Hz. Peygamber’in ( s.a.v.) sözleri bir
çok zaman aralığına işaret edebilir.
“Melahim (şiddetli ve kanlı savaşlar)-Armageddon - meydana geldiği zaman Allah Mevali’den
(Arap olmayan Müslümanlardan) öyle bir ordu
gönderecek ki, atların cinsi yönünden Arapların en
kıymetlisi ve silah yönünden onların en iyisi olup,
Allah İslam dinini onlarla güçlendirecektir.” Bu son
ordunun içinde, TÜRKLERİN önemli bir yer tutacağı
bilgileri de hadislerde geçmektedir.
Son söz ; kişinin ölümü kendi kıyametidir. Ne
mutlu kıyamet gelmeden ona hazır olanlara.
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N’OLACAK BU DÜNYANIN HÂLİ
Akif CEMİL

Dünyanın imarı için yaratılan insan, dünyanın tahribine sebep olarak sonunu hazırlıyor. Hatta
bir komplo teorisine göre bazıları kıyametin kopması için gayret ediyor.
Hayatımızı kolaylaştırması gereken bilim, fen ve teknoloji hayatı giriftleştiriyor. Bunun farkında olan sinema sektörü de fantastik filmlerle kabusu derinleştiriyor.
Kendi kıyameti olan ölümünü düşünmesi gereken insan dünyanın kıyametini daha çok merak
ediyor.
İlmi ve dini olarak kıyametin kopacağı kesin. Bu konuda onlarca ihtimal ileri sürülmüş durumda. Hatta yaklaşık tarihler bile verilmiş. Kur’an’da yüzlerce kıyamet ile ilgili ayetler vardır ve
müstakil olarak bir “Kıyamet Suresi” mevcuttur.
Çevre felaketleri, afetler bir sinyal sayılmakla birlikte sosyal olaylardan da yola çıkılarak kıyamet alametlerinin zuhur etmeye başladığı ifade edilir olmuştur. Bu yüzden günümüze “AHİRZAMAN” ismi verilmiştir. Hatta bu süreç asırlarca önce başlamış ve son Nebiye “Ahirzaman Peygamberi” denmiştir. Hatta ve hatta Efendimizin haber verdiği kıyamet alametlerini sahabe, Asr-ı
Saadette zuhur ettiğini ifade etmişler; Mehdî ve Deccal meselesinde olduğu gibi...
Peki bu asrın insanı olarak bu durumda ne yapmalıyız? Hayat devam ettiğine göre yaşantımızı
sırat-ı müstakim üzre, hiç kıyamet kopmayacakmış gibi dünya için, yarın kıyamet kopacakmış gibi
ahret için yaşamalıyız vesselam.

SIR
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KIYAMET
Ahmet YÜTER

Kıyamet; kalkıp dirilmektir.
Kıyamet; mahşere doğru yürümektir, dirilmektir.
Kıyamet; ruhların ahiret alemine göçüşüdür.
Kıyametin vaktini, her şeyi ve kıyameti yaratan bilir.
Kıyamet; haşrin habercisidir, mahşerin görüntüsüdür.
Kıyamet; elbet bir gün kopacaktır, varlıklar onu tadacaktır.
Kıyamet; ölüme ve ölüm ötesi hayata “hazırlanın”
mesajıdır.
Kıyametin hadiseleri olağanüstüdür, harikuladedir.
Kıyamet; insanların cehaletidir, enaniyetidir, nefsaniyetidir.
Kıyamet; insanlar dünyevileşmesi ve ahrevileşmekten uzaklaşmasıdır.
Kıyametin bütün alametleri insanlara yapılan en
son uyarılardır.
Kıyamet; imtihan ahvalinin esrarıdır, insanların da
imtihanıdır.
Kıyamet; yüce yaratıcının huzurunda hüşü ve hudü
ile duruştur.
Kıyamet; dünyanın ölümüdür, alametleri ise ölüm
hastalığının belirtileridir.
Kıyamet; inceden inceye mesajını veren hakikatin
ta kendisidir.
Kıyamet; anlatan “yarın” için ne hazırlığının bilincinde olandır.
Kıyamet; “gece”dir, “gecenin sabahı” ise diriliştir.
Kıyamet; “saniye”lerin, “dakika”ların ve “saat”lerin
duruşudur.
Kıyameti yaşayanlar yaşarlar, onu anlamayanlar şaşarlar.
Kıyametin kopacağı kesindir, bütün dinlerin tespitinde böyledir.
Kıyamet; “uzak”, “orta” ve “yakın” alametleri vardır.
Kıyamet; insanların eliyle adaletin, ahlakın ve insani
değerlerin yok edilmesidir.
Kıyamet; unutmadır, unutturmadır, uyutmadır,
uyuşturmadır.
Kıyametin küçük alametleri;
-“Din”i “dünya” için satmadır.
-“Haram”ı “helal”e katmadır.

-“Çalışma”dan yatmadır.
-Cimriliği artırmadır, fitneyi çoğaltmadır.
-Adam öldürmektir, anarşi çıkartmaktır.
-İslam’ı yaşanmaz hale getirip, zorlaştırmaktır.
-Yoksulluğu artırmaktır, fakirleşmektir.
-Hırsı, kini azdırmaktır, insanları hak yoldan saptırmaktır.
-Müslümanların birbiriyle uğraşmasıdır, birbirini öldürmesidir.
-Müslümanların Müslümana zarar vererek düşmanın yüzünü güldürmesidir.
-İlimsizliktir, irfansızlıktır, bilgisizliktir, hikmetsizliktir.
-Zinanın,içkinin, kumarın, katlin ve oburluğun artmasıdır.
-Zamanın kısalmasıdır, zamanın israfedilmesidir.
-Dünya sevgisine bağlanmadır, ölümden hoşlanmamadır.
- Depremlerin çoğalmasıdır, felaketlerin artmasıdır.
-Mala, mülke, binaya, puta tapanların artmasıdır.
-Selamdan, sulhten, sükunetten uzaklaşmadır.
-Akraba ve aile ilişkilerinin zayıflamasıdır.
-Okuyanların azalmasıdır, yazanların çoğalmasıdır.
-Güvenin sarsılmasıdır, emniyetin ortadan kalkmasıdır.
- Yalanın ve yalancıların meşhurlaşmasıdır.
-Günahkarın önemsenmesidir, sevabkarın horlanmasıdır.
-Ehliyetin ve liyakatin ortadan kaldırılmasıdır.
Kıyametin o kadar çok küçük alametleri
var ki; biz-bize ayrılan sütunumuzun hacmi gereği-bu kadarıyla yetiniyoruz.
Mühim olan; kıyamete “hazır” olmaktır,
Herkesin iyiliği için “hızır” olmaktır.
Ölümün uzak olmadığını unutmayıp “vızır” olmaktır.
Kıyametin sonunda mahşerde “huzur”
bulmaktır.
Ahir kelam,
Vesselam!

SIR
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KIYAMET VE ZAMAN KAVRAMI
Sabit Osmanoğlu

Kıyametin ne zaman kopacağı, Müslümanların
sürekli ilgi ve merak konusu olmuştur. Bunun için
kıyamet alametleri ile ilgili hadisler ve bununla ilgili
Hz. Mehdi ve İsa Peygamberin yeryüzüne inmesi konuları, adeta bir komplo teorisi gibi insanların kendi
yaşadıkları döneme işaret ettiği gibi sunulmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’in 75. Suresi olan ve Allah’ın insanları yeniden diriltmeye muktedir olduğunu bildiren
ayetlerle başlayan Kıyamet Suresi’nde (*) ağırlıklı
olarak kıyamet koparken evrende meydana gelecek
olaylar, ölmek üzere olan insanın halleri, öldükten
sonra dirilme ve hesap konuları ile inkârcıların ahirette karşılaşacağı zorluklar, mutlu ve mutsuz insanların halleri ele alınmaktadır. Müslüman için önemli
olan; kıyametin ne zaman kopacağını, dolayısıyla
ahiret hayatının ne zaman başlayacağını bilmek değil, onun kopmasıyla başlayacak olan ebedî hayata
inanmak ve ona gerektiği şekilde hazırlanmaktır. Nitekim; her fıkrası, güldürmesi kadar, oldukça felsefi
bir derinlik ve zenginlikle düşündüren Nasreddin
Hoca’nın bu konudaki şu fıkrası bir önemsemezlik
veya umursamazlık değildir. Hoca’ya: -Kıyamet ne
zaman kopacak? diye sorunca: -Hangi kıyamet? demiş, Hoca. - Hocam, demişler, biz bir tane biliyoruz,
kaç tane kıyamet var? -Sizin bildiğiniz kıyamet başka, demiş, Hoca: -Benim bildiğim iki kıyamet var;
hatun ölünce küçüğü, ben ölünce büyüğü kopacak!

SIR

Tekrar belirtmek gerekirse önemli olan; ister
kendi ölümümüze ister bilfiil gerçekleşecek olan
kıyamete her an hazırlıklı olmamız gerektiğidir. Bir
hadis-i şerifte, Hz. Câbir (r.a.) anlatıyor: “Ben size,
kıyamet şu iki parmak kadar yakınlaşmış olduğu bir
zamanda peygamber gönderildim.” der ve şehadet
parmağı ile orta parmağını birbirine yaklaştırarak
gösterirdi. (Müslim, Cuma 43) Anlaşılacağı üzere;
Peygamber Efendimiz (sav), “Zafer” işareti (İngilizcesi olan “Victory”nin ilk harfi V’ye benzeterek
yapılan işareti) yaparcasına iki parmak yakınlığı bir
zamanda kıyametin kopacağını belirtmektedir. Bu
itibarla; kıyamet konusunda zaman kavramı çok
önemlidir ve burada Peygamberimiz (sav), buna
da vurgu yapmaktadır. Dünyaca ünlü fizikçi Albert
Einstein’ın da kuramlaştırdığı üzere, Kur’an-ı Kerim’de zamanın izafiliğine dair şu ayetler vardır: Hac

6

suresinin 47. ayeti: “Allah katında bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir.” ile Meâric suresinin 4.
ayeti: “Melekler ve Ruh (Cebrail) oraya, miktarı elli
bin sene olan bir günde çıkarlar.” gibi. Zamanın izafiliğine -hatırlayabildiğimiz kadarıyla- rüyalarımızda
tanıklık ederiz; günler, haftalar, hatta aylar geçen
macerayı bir rüya süresinde yaşarız. Son olarak,
zamanın izafiliğine dair, -belki farkında olmadançocukluğumuzda dinlediğimiz masalların başlarındaki tekerlemede (**) rastlamıştık. “Evvel zaman
içinde, kalbur saman içinde; pireler berber, develer
tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar
iken...” Aslında bu tekerlemenin, yukarıda bahsettiğimiz Einstein’ın İzafiyet (Görelilik) Kuramını sanki
atalarımızın binlerce yıl öncesinde bildiğini göstermektedir. Yani; ışığın boşlukta bir saniyede yaklaşık
olarak aldığı 300 bin kilometre mesafe olan ışık hızının üzerinde hareket edebildiği takdirde zamanın
gerisine yolculuk yapılabilir ve annesinin bebekliğini görebilir.
Dolayısıyla; benim bu yazı ile ilgili olmayan dilek,
temenni ve beklentim: bu teoriyi gerçekleştirecek
bir aracın en kısa sürede yapılarak, en az 1438 yıl
öncesine giderek Peygamberimizin (sav) hicretini
ve hayatını bir film şeridi gibi yerinde görebilmektir.
(*):
https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/75-kiyamet-suresi
(**):
http://aregem.kulturturizm.gov.tr/
TR,12777/masallar.html
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KIYAMET:SONUN BAŞLANGICI
Yavuz Selim MUSTAFAOĞLU

Kıyamet, an itibariyle bildiğimiz, bilmediğimiz
var olan her şeyin tümüyle düzeninin bozulması
ve altüst olmasıdır.Her ne kadar insan nazarında
imkansız gibi görünse de Kıyameti koparmak yani
var ettiği her şeyi tümüyle altüst etmek alemlerin
Rabbi için zor değildir.Nitekim bir şeyi yıkmak yapmaktan daha zordur, düşüncesiyle bakacak olursak
bile sonsuz evreni yaratan Rabbimiz, onu tümüyle
yok etmeye de muktedirdir.

O gün muhakkak tüm şiddetiyle gelecektir.Zira
Rabbimiz dediğini yapandır.
(Ey Muhammed!) De ki: “Allah sizi diriltir. Sonra
sizi o öldürür, sonra da geleceğinde şüphe olmayan
kıyamet gününde (diriltip) bir araya toplar. Fakat
insanların çoğu bilmezler. (CASİYE/26)
İşte Rabbimiz de buyuruyor, insanların çoğu
bunu bilmezler diye.Çünkü insanın aklının alabileceği bir şey değildir.Hele itikattan, imandan nasiplenmemiş olanlar hiç bilmezler, inanmazlar,inanmak istemezler.Çünkü bu işlerine de gelmez.

SIR

Kıyamete inanıp inanmamak itikat meselesidir.
Bir müslümanın şartsız inanması da kaçınılmazdır.
Zira Allah (c.c) Kur’an-ı Kerim’de:

Ve: “Eğer gerçekçiyseniz bu vaad ne zaman olacak?” diyorlar.
De ki: “Size vaad edilen öyle bir gündür ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.” (SEBE/29-30)
Kıyametin ne zaman kopacağına dair farklı şeyler duysak ve okusak da kıyametin kopma zamanı
Allah (c.c) katında mahfuzdur.Zira Rabbimiz:

İnsanlar sana kıyamet saaatini soruyorlar. De ki:
“Onun ilmi ancak Allah’ın nezdindedir. Ne bilirsin
belki kıyamet yakında olur.” (AHZAB/63)
Rabbimiz açık bir şekilde kıyamet zamanının
yalnızıca kendisin bildiğini buyurmuştur.Asıl üstünde durmamız gereken konu kıyametin kopması kadar kıyamete ne kadar hazır olduğumuzdur.
Hepimizce malumdur ki kişinin kıyameti de
ölümüdür.Öldüğümüz an bizim için sonun başlangıcıdır.O ebedi hayata ne kadar hazır olduğumuz
her şeyin ötesinde önem arz eder.Kişinin ömrünü
nerede nasıl geçirdiği de son derece mühimdir.Allah rızasının gözetilmediği bir hayat, Allah (c.c)’tan
habersiz geçen bir ömür HİÇ hükmünde ve bedbahttır.
Resulullah (s.a.v) “Kişi uykudadır, ölünce uyanacaktır.” buyurmuştur. Yani dünya dediğimiz bu hayat tamamen aldatıcıdır.Bizim için gerçekten ibaret
değildir.Gerçek olan ise küçük kıyamet dediğimiz
‘ölüm’ den sonrasıdır.

Alemlerin Rabbi mü’minleri o dehşet gününün
azabından uzak eylesin.Öyle ki;
Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman.

O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. (ZİLZAL/1-5)
Ey Peygamber! Sakın zalimlerin yaptıklarından
Allah’ın gâfil olduğunu sanma! Ancak Allah, onların
cezalarını, gözlerin dışa fırlayacağı güne erteler.
O gün, başlarını dikerek koşacaklar, gözleri kendilerine bile dönmeyecek ve gönülleri bomboş kalacaktır. (İBRAHİM/42-43)
Allah (c.c) açık ve net bir şekilde bizleri uyarmaktadır.Kıyametin ne zaman kopacağına dair bir
delil yoktur.Rabbimiz bunun zamanının sadece
kendisinde olduğunu belirtmiştir.Bir müslümanın
her daim bunu bilmesi ve buna göre hayatını idame etmesi lazımdır.
Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimizin ayaklarımızı İslam yolu üzerine sabit kılmasını dileyerek
ve o dehşetten gözlerin dışarı fırlayacağı günde yüzümüzün akıyla huzura çıkmayı nasip etsin. (Amin)
Vesselam…
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Kıyamet Nasıl ve Ne zaman Kopacak, İnsanlığa Ne
Olacak? İşte 4 Bilimsel Teori
N. Kemal HÜRDOĞMUŞ

İlim adamları kıyametin kopacağından emin. Ancak olacak olan tüm felaketlerin ne zaman ve nasıl
olacağından çok emin değiller. Bu konuda her bilim
insanının yaptığı gibi kuramlar, teoremler, tez ve anti
tezler ileri sürüyorlar. Kıyamet teorileri sadece dünyanın yok olmasına odaklanmıyorlar. Evrenin değişimi ile beraber yaşanacak olan geniş bir yıkımdan
bahsediyorlar. Bunu kelebek etkisi olarak görmek de
mümkün.
Yakın zamanda kıyamet teorileri yeniden gözden
geçirildi. Bu teoriler dünyanın ve evrenin nasıl yok
olacağı hakkında ilginç ancak bir o kadar da ürkütücü sonuçları göz önüne seriyorlar. İnsan ırkının ve
bilinen tüm evrenin yok oluşuna dair teoriler şöyle
sıralanıyorlar.
Büyük Donma
Teorilerden biri şöyle; evrenin sonu ile ilgili ilk
ipucu termodinamiğe, yani ısı devinim bilimine dayanıyor. Ancak dünyanın ısıya dayalı yok oluşundan,
ateşte yanıp kavrulmasından, dev patlamalardan
bahsedilmiyor. Yani bu teoriden Hollywoodvari bir
kıyamet anlaşılmamalı. Tersine ısı farklarının ölümü
olarak teorilendirilmiş. Bu kulağa daha az korkunç
gelse de, aslında ısı ölümü yanıp kül olmaktan çok
daha kötü. Çünkü hayattaki her şey ısı farklılığına
ihtiyaç duyuyor. Örneğin arabanın çalışması için motorun içinin dışından daha sıcak olması gerekiyor.
Yediğimiz besinler güneş ile evrenin diğer kısımları
arasındaki büyük ısı farkı nedeniyle var olabiliyorlar. Evrende ısı ölümü baş gösterdiğinde her yerde,
her şey aynı ısıda olacak. Tüm yıldızlar ölecek, her
madde çürüyecek, geriye parçacıklardan ve radyasyondan oluşan seyrek bir çökelti kalacak. Hatta bu
kalıntılar da evrenin genişlemesi nedeniyle zamanla
son bulacaklar, her şey hemen hemen sıfıra indirgenmiş olacak.
“Büyük Donma” sonunda evren, her yanı soğumuş, ölü ve boş bir hale gelecek. 1800’lerde termodinamik bilimi geliştikten sonra, evrenin ancak bu
şekilde sona ereceği düşünülüyordu. Fakat 100 yıl
önce Albert Einstein’in geliştirdiği genel izafiyet teorisi evren için daha kötü bir son öngörüyor.

İzafiyet teorisine göre Büyük Çöküş
Einstein’ın genel izafiyet teorisi, madde ve enerjinin uzayı ve zamanı yamultup çarpıttığını ifade eder.
Uzay-zaman ve madde-enerji arasındaki bu ilişki tüm
evren için geçerlidir. Birbirlerinden zincirleme reaksiyonlarla etkilenirler. Einstein’a göre evrendeki tüm
maddeler, evrenin kaderini belirleyecek tek unsur.
Bu teoriye göre evren bir bütün olarak ya genişliyor ya da daralıyor; aynı büyüklükte kalmıyor.
1917’de bu sonuca varan Einstein, kendi teorisine
inanmakta aslında zorluk çekiyordu. Ancak, 1929’da
Amerikan gökbilimci Edwin Hubble, evrenin genişlediğine dair delilleri ortaya koydu. Eğer evren genişliyorsa aslında bir zamanlar daha küçük olmalıydı.
Buna dayanarak Büyük Patlama teorisi ortaya çıktı.
Bu teoriye göre, bir zamanlar inanılmaz küçük olan
evren kısa sürede büyümüştü. Büyük Patlamadan
geriye kalan parıltıyı bugün bile kozmik mikrodalgalarla arka planda görmek mümkün olabiliyor. Bu
noktada evrenin sonu basit bir soruya bağlı, “Evren
genişlemeye devam ediyor. Peki ama, bu genişleme
ne kadar hızlı gerçekleşiyor?” Teorisyenler cevabı
şöyle veriyorlar. Evren ışık ve maddelerle dolu. Bunlara “şey” adı veriliyor. Bunlar yıldızlar, gök taşları,
galaksiler ve everni oluşturan her şey olarak açıklanabilir. Bu şeylerin miktarı kritik eşiği geçmediği sürece evren sonsuza kadar genişlemeye devam edecek ve sonunda ısı ölümüyle donma noktasına gelip
yok olacak.
Fakat evrende bilinenden daha çok “şey” varsa,
bu genişleme yavaşlayacak ve son bulacak. Sonra evren aksi istikamette, giderek küçülmeye başlayacak,
ısınacak, yoğunlaşacak ve kendi içine çökecek, yani
Büyük Patlamanın tersine Büyük Çöküş yaşanacak.
Evrende şaşırtıcı değişiklik
20. yüzyılın büyük bölümünde astrofizikçiler bu
senaryoların hangisinin gerçekleşebileceğini bir türlü kestiremiyorlardı. Bunun için uzayda ne kadar şey
olduğunu tespit etmeye çalıştılar. O kritik eşiğe çok
yakın olduğumuz sonucuna vardılar. Yani evrenin
sonu belirsizliğini koruyordu.
Ancak, 20. yüzyıl sonunda durum değişti. 1998’de
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birbiriyle rekabet halinde olan iki ayrı astrofizik ekibi
şaşırtıcı bir açıklama yaptılar. Onlara göre evrenin
genişlemesi hızlanıyordu. Normal madde ve enerji
evrenin bu şekilde davranmasına yol açmamalıydı.
Bu durum “karanlık madde” (dark matter) olarak
ifade edilen yeni bir enerji türünün varlığını bilim
kitaplarına soktu.
Karanlık madde, yayılabilen sübjektif bir enerji
yoğunluğuydu ve evreni sürekli genişletiyordu. Karanlık maddenin ne olduğu konusunda henüz fazla
bir şey bilinmiyor, ama evrendeki şeylerin yüzde
70’inin karanlık madde olduğu ve bu oranın giderek arttığı ölçümlenebiliyor. Bilim adamları karanlık
maddenin tüm evreni kapsadığını ve giderek büyüdüğünü keşfettiler. Karanlık maddenin varlığı, evrendeki şeylerin miktarının onun nihai kaderini belirlemeyeceğini gösteriyor. Çünkü sanılan akine evreni
bu karanlık madde ve yaydığı enerji kontrol ediyor ve
genişlemesini sürekli hızlandırıyor. Bu durum Büyük
Çöküş senaryosunu devre dışı bırakıyor.
Fakat bu teori hala Büyük Donmanın kaçınılmaz
olması anlamına gelmiyor. Başka olasılıklar da mümkün.
Büyük Değişim
Evrenin sonu ile ilgili ileri sürülen bir başka teori
ise evrenin değil de atom altı parçacıkların incelenmesiyle ortaya atıldı. Yani işin çekirdeğine iniildi ve
evren ile empati kurulmaya çalışıldı. Daha çok bilim
kurgu hikayelerini andıran bu teori evrenin sonuna
dair en tuhaf öngörülerden biri olarak nitelendiriliyor.
Teori şöyle açıklanabilir; saf suyu tertemiz bir
cam bardağa koyup, santrifüj makinasında döndürerek sıfırın altı bir dereceye kadar soğutursanız, su
donma noktasının altında bile süper soğuk bir halde
sıvı olarak kalmaya devam eder. Suda herhangi bir
parçacık olmadığı ve bardakta da pürüz bulunmadığı için buzun oluşması da mümkün olmaz. Fakat bu
bardağa bir tane buz kristali bıraktığınızda su hızla
donar. Hareketinin manası kalmaz.
Aynı şey uzayda da olabilir. Kuantum fiziğine
göre, tümüyle bol bir vakumda az da olsa bir miktar
enerji bulunabiliyor. Fakat daha az enerjisi olan başka bir vakum ile karşılaştığında sonuç felaket olabiliyor. Yani evren örnekte anlattığımız bir bardak süper
soğuk su gibi, ancak daha az enerjili vakum ortaya
çıkana kadar varlığını sürdürebiliyor.
Yine kuantum fiziğine göre, daha düşük enerjili
bir vakum evrende var ise, bir gün evrende bir yerde ortaya çıkabilir ve aynı su deneyinde olduğu gibi
doğal oluşumu yok edebilir. Bu Büyük Değişimde insanlar, gezegenler ve hatta yıldızlar yok olacaklar. Bu

değişimin ardından karanlık enerji de muhtemelen
farklı hareket ederek, evrenin genişlemesini hızlandırma yerine evreni kendi içine doğru emerek Büyük
Çöküşe yol açacak.
Büyük Parçalanma
Dördüncü ihtimal ise yine karanlık madde ve
enerjiyle ilgili. Bu teori biraz ihtimal dışı görülse de
henüz tümüyle bir antitez oluşturulmuş değil. Büyük Parçalanma teorisine göre karanlık madde sandığımızdan daha güçlü bir enerjiye sahip olabilir ve
Büyük Değişim, Büyük Donma ya da Büyük Çökme
olmadan da kendi başına evrene son verebilir.
Karanlık maddenin ilginç bir özelliği var. Evren
genişledikçe yoğunluğu sabit kalıyor. Yani hacmi artan evrende aynı yoğunluğu korumak için zamanla
daha fazla karanlık enerji ortaya çıkıyor. Bu durum
herhangi bir fizik kuralına aykırı değil.
Peki, evren genişledikçe karanlık enerjinin yoğunluğu da artsa, yani karanlık enerjinin artış miktarı
evrenin genişlemesinden daha hızlı olsa ne olurdu?
Bugün karanlık enerjinin yoğunluğu dünyanın yoğunluğundan, hatta dünyadan daha az yoğun olan
Samanyolu galaksisinin yoğunluğundan daha düşük
olarak ölçümlenmiş. Fakat zamanla artan bu karanlık yoğunluk evreni parçalayabilir. Bu teoriye göre
yoğunluğu artan karanlık enerji Samanyolu galaksisini parçalayıp içindeki yıldızları savuracak, sonra
da karanlık enerjinin çekim gücü, güneşin dünya
üzerindeki çekim gücünden fazla olduğu için güneş
sistemini bozacak Bunun kaçınılmaz sonucu olarak
da ardından dünya patlayacak. Bu teoriye de Büyük
Parçalanma adı verilmiş.
Son teori
Bütün bu teorilerden yola çıkarak evrenin sonunu muhtemelen bir Büyük Donma, ardından gelen
Büyük Değişim ve son noktayı koyacak olan bir Büyük Çöküşe bağlamak mümkün. Yani bir kombo kıyamet söz konusu olabilir.
Ama sakin olalım. Bilimsel temellere ve fizik kurallarına dayalı bu teoriler trilyonlarca yıl sonrasında
yaşanabilecek türden olaylar. İnsan ırkının endişelenmesi gerekmiyor. Zaten o tarih gelmeden önce
insanın yaşayacağı genetik değişim muhtemelen
onu tanınmaz kılacak, ya da bütün bunlar olmadan
biz birbirimizi çoktan yok etmiş olacağız.
Ama kısaca anlıyoruz ki, fizikçiler karanlık enerjinin keşfinden sonra evrenin sonu sorusunun cevabına biraz daha kötümser bakıyor. Evrenin genişlemesi
hızlanıyorsa, diğer galaksilerden uzaklaşacağımız ve
alabileceğimiz enerji miktarının azalmasıyla bir sona
yaklaşıyor olacağımız kesin gibi.

SIR
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KUR’AN’DA KIYAMET ÂYETLERİ
Faik DAVUD

Güzel Kur’an-ı Kerimimizde kıyamet ile alakali
tahmini 100 ayet geçiyor:
2:85 - 113 - 174 2:212 - Dünya hayatı, inkar edenler için bezendi.
(Onlar), iman edenlerle eğleniyorlar. Halbuki takva
sahibi olan o müminler, kıyamet günü onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
3:55 - 77 - 161 - 180 -

4:87 - Kendinden başka ilâh olmayan Allah, sizi
kıyamet gününde mutlaka biraraya toplayacaktır.
Bunda asla şüphe yoktur. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?
4:109 - 141 - 159 5:14 - 36 - 64 -

6:12 - De ki: “Göklerde ve yerde olanlar kimindir?” “Allah’ındır” de. O, rahmet etmeyi kendi nefsine yazmıştır. Sizi, varlığında asla şüphe olmayan
kıyamet gününde toplayacaktır. Ama kendilerini
zarara sokanlar inanmazlar.
7:32 - 167 - 172 -

10:60 Allah’a yalanı iftira edenler kıyamet
gününü ne sanıyorlar? Allah, insanlara çok ihsanda
bulunmuştur, lâkin insanların çoğu şükretmezler.
11:60 - 98 - 99 12:107 - Yoksa bunlar Allah’ın azabından hepsini saracak bir felaket gelmesinden veya farkında
değillerken ansızın başlarına kıyametin kopuvermesinden güven içinde midirler?
16:25 - 27 - 124 17:13 17:58 -
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17:62 - 97 18:21 - 36 - 105 19:75 - 95 -
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3:185 - Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet
günü ecirleriniz size eksiksiz olarak verilecektir. Kim
cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o,
gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı
zevkten başka birşey değildir.
3:194 -

gününden önce biz onu helak etmeyelim, yahut
şiddetli bir azab ile azablandırmayalım. Bu, Kitap’ta
(Levh-i Mahfuzda) yazılıdır.

Hiç bir şehir (halkı) yoktur ki, kıyamet

20:15 Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir.
Onun vaktini gizli tutuyorum ki, herkes yaptığının
karşılığını görsün.
20:100 - 101 - 124 21:47 -

.

21:49 Onlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar, kıyamet saatinden de titrerler.
22:1 Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının; şüphesiz o kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir
şeydir.
22:7 Kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir.
22:9 - 17 -

22:55 İnkâr edenler de, kendilerine ansızın
kıyamet gelinceye veya akîm (kısır) bir günün azabı
gelinceye kadar, Kur’ân’dan şüphe etmekte devam
edip giderler.
22:69 - 16 25:11 Fakat onlar o saati (kıyameti) de yalanladılar. Biz ise o saati yalanlayanlara çılgın alevli
bir ateş hazırladık.
25:69 28:41 - 42 - 61 28:71 (Resulüm!) De ki: “Düşündünüz mü
hiç, eğer Allah üzerinizde geceyi tâ kıyamet gününe
kadar aralıksız devam ettirse, Allah’tan başka size
ışık getirecek tanrı kimdir? Hâlâ işitmeyecek misiniz?”
28:72 29:13 - 25 -
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30:12 Kıyamet saatinin gelip çattığı gün
suçlular, her ümidi keserler.

arz ederiz.” derler.

30:14 Kıyamet saatinin gelip çattığı gün
varya, o gün (inananlarla inanmayanlar) ayrılırlar.

42:17 Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren
Allah’tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır!

30:55 Kıyamet kopacağı gün günahkarlar
dünyada bir saatten fazla durmadıklarına yemin
ederler. Onlar önceden de böyle haktan çevriliyorlardı.
31:34 Şüphesiz ki, kıyamet saatinin bilgisi
Allah yanındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde ne
varsa (erkek veya dişi oluşunu, renk ve özelliklerini)
O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez.
Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır.
32:25 -

34:3 İnkâr edenler: “Bize o kıyamet saati
gelmez.” dediler. De ki: “Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbim hakkı için kıyamet size mutlaka gelecektir. O’nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar
bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük
ne varsa, hepsi muhakkak açık bir kitaptadır.”
39:15 - 24 - 31 - 47 39:60 -

42:18 O’na inanmayanlar kıyametin çabuk
gelmesini istiyorlar. İnananlar ise O’ndan korkarlar
ve O’nun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki, kıyamet
saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.
42:45 43:61 Gerçekten o, (İsâ’nın yere inişi) kıyâmetin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyâmet hakkında şüpheye düşmeyip, bana uyun, bu
doğru yoldur.
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33:63 İnsanlar sana kıyamet saaatini soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Allah’ın nezdindedir.
Ne bilirsin belki kıyamet yakında olur.”

35:14 -

41:50 -

39:67 Allah’ı hakkıyla takdir edemediler.
Halbuki bütün yer kıyamet günü O’nun avucundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve çok yüksektir.
40:32 “Ey kavmim! Ben size gelecek o çağrışma gününden (kıyamet gününden) korkuyorum.”
40:46 Onlar, sabah akşam ateşe arzolunurlar. Kıyamet kopacağı gün de: “Firavun hanedanını
azabın en şiddetlisine tıkın!” (denilecektir).

40:59 Herhalde o saat (kıyamet) muhakkak
gelecektir. Onda şüphe yok. Fakat insanların çoğu
inanmazlar.
41:40 41:47 Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah’a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve
kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara: “Bana koştuğunuz ortaklarım
nerede?” diye seslendiği gün, onlar: “Senin ortağın
olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana

43:66 Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyâmetin başlarına gelmesini mi bekliyorlar?
43:85 Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın şanı
yücedir. Kıyâmet saatinin bilgisi de yalnız onun yanındadır. Siz sadece O’na döndürüleceksiniz.
45:17 - 26 -

45:27 Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah’ındır. Kıyâmetin kapacağı gün varya, işte o gün
batıla sapanlar hep hüsrana düşecekler.
45:32 Allah’ın vaadi gerçektir. “O kıyâmetin
geleceğinde şüphe yoktur.” denildiğinde “Kıyamet
nedir bilmiyoruz.” Yalnız bir zandan ibârettir sanıyoruz. Fakat bu hususta kesin bir bilgimiz yok.” derdiniz.
46:5 47:18 Artık onlar, kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelivermesine mi bakıyorlar? Şüphesiz
onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine
gelip çatınca anlamaları neye yarar?
56:1 -

Olacak vak’a olduğu zaman

58:7 60:3 68:39 69:15 75:6 -

O kıyamet günü ne zaman? diye sorar.

79:42 Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman
kopacak diye.
88:1 O her şeyi kuşatacak olan Kıyamet’in
haberi sana geldi mi?
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AHİRZAMAN HADİSLERİ

Mehmed ALACADOĞAN

*İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile
tozu onlara bulaşacaktır.
• Birçok kişi, az bir dünyalık karşılığında dinini feda edecek.

kınmayacak ve fakirler de namaz kılmayacak.
• Akrabalık bağlan kopacak ve selâm, sadece tanıdık olanlara verilecek.
• Zenginler ticaret için, hafızlar riya ve gösteriş için hacca gidecekler.

SIR

• Kazanç, belirli kişiler arasında dolaşacak,
dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecek.
• Kabirler süslenecek ve Kur’an, kazanç getiren bir meta hâline gelecek…
• Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecekler.

• İnsanlar, kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacaklar ve iyiliği emretmeyecekler.

• Kur’an’dan bir resim, İslâm’dan bir isim,
Müslüman’dan bir cisim kalacak.

• Minareler çoğalacak, camiler süslenip ziynetlenecek (kilise ve havralar gibi) ve içlerinden yüksek sesler gelecek.

• Üç şey çok kıymetlenecek; Helâl para,
kendisiyle amel edilen sünnet ve candan bir
dost.

• Hâinlere emin, emin olanlara hâin denilecek ve “şurada emin bir insan vardır” denilecek kadar emin insan sayısı azalacak.

• Ecnebiler çoğalacak ve müslümanlara galebe edecekler.

• Kişiye, şerrinden korkulduğu için ikramda
bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında
düşman insan sayısı artacak, sözler hep yalan
ve birbirine muhalif olacak, amir ve memur
çok, doğru iş yapan az olacak.

• Sonradan gelen nesiller, önceden gelenlere sövüp sayacaklar.
kumsaati• Mihnet, belâ, musibet artacak,
rahat ve huzur kalmayacak, kimse eliyle bunları önleyemeyecek.
• Bir Müslüman, koyundan daha âciz olacak, hor ve hakîr görülecek.
• İlim azalacak, cehalet, anarşi ve cinayetler
artacak, adam öldürmek, hafif bir suç sayılacak.
• Hilesiz iş yapılamayacak, tacirler ve yazarlar artacak kalem bollaşacak.
• Kişi, elbisesini sakındığı kadar dinini sa-
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• Büyükleri merhametsiz, küçükleri hürmetsiz olacak çocukları terbiye, köpekleri terbiyeden daha zor olacak.

• Yıldızlar (fal) doğrulanacak ve kader yalanlanacak.
• Allahü Teâlâ (C.C.) apaçık inkâr edilecek.
• Âlicenaplık, izzet-ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığında
satılır hâle gelecek.
• Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit olacak, hafızlar çok, ama âlim bulunmayacak.
• Zenginlere itibar edilecek, cimrilik artacak, zekât ağır bir borç olarak kabul edilecek.
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• Âlimler, para ve dünyalık karşılığında ilim
öğretecek, âhiret ameli ile dünyalık talep edecekler.
• Dinden gayrı hususlar için öğrenim yapılacak.
• Erkekler kendilerini kadınlara, kadınlar da
erkeklere benzetecekler.
• Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla
münasebetsiz alâkalar kuracak.

• Herkes “kazanamadığından ve geçinemediğinden” şikâyetçi olacak.
• Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak,
ani ölümler sık görülecek.
• Mal çoğalıp sel gibi akacak, mal sahibi malına tapacak ve tüccarların çoğu hilekâr olacak.
• Kişi, karısına itaat edip anasına âsi olacak
ve arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaşacak.

SIR

• Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek.
• Söz kadınlarda olacak ve zina yaygınlaşacak.
• Kadınlar, saçları deve hörgücü gibi, sokaklarda dolaşacaklar.
• Haram işlemeyi kolaylaştıran imkânlar artacak, gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyledecekler.
• İmanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak, kişi gece mü’min yatacak, sabah kâfir olarak kalkacak veya bunun
tersi olacak.

• Dünya işlerine dalınıp âhiret unutulacak,
Allah’ın kitabıyla hükmetmek, ayıp sayılacak.
• Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve
bunlardan dolayı sokaklar daralacak.
• Yırtıcı hayvanların derileri tabaklanarak
çeşitli giyim eşyası yapılacak. (Kürk, manto ve
benzeri…)
• Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen
elbise başka olacak. Önünüze yemeklerden birisi gelip diğeri gidecek ve Kabe’nin örtüldüğü
gibi, evlerinizin duvarları halılarla süslenecek.
• Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ve
semizleşecekler.
• Dedikodu, yaygın bir hâl alacak.

• Gönüller birbirini sevmez olacak, dinde
ve dünyalık işlerde muhtelif görüşler belirecek, kardeşler bile dinde ve mezhebde ihtilâf
edecekler.
• İmar edilen şeyler harap edilecek, harap
olanlar ise imar edilecek.
• Fâsıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitab edecekler.
• Arap arazisinin çölleri, nehirlere ve yeşilliklere kavuşacak.
• Köylüler şehirlere akın edecek ve ne idüğü belirsiz deve çobanları, bina yaptırmakta
birbirleriyle yarışacaklar.
• Faize alış-veriş, rüşvete hediye denecek,
tefecilik artacak, helal-haram unutulacak,
para gelsin de nerden gelirse gelsin denilecek.
• Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir
ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek,
bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması
kadar çabuklaşacak, hiçbir şeyde bereket kalmayacak.
KAYNAKLAR: 1- Riyâzüs-Salihîn, İmam Nevevi, Terc: Mehmed Emre. 2- Tezkiret-ül-Kurtubî, imam Şaranî. 3- Kıyamet Alâmetleri Râmuz el- Ehadis’ten Dersler, ist. 1983 4- Kitab
ül-Keşf, Celâleddin-i Suyutî, El yazma eser
Süleymaniye Kütüphanesi. 5- Kıyamet Alâmetleri, Muhammet! el-Hüseyni, Terc: Naim
Erdoğan.
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KIYAMET VE KIYAMET
SENARYOLARI
Bekir KORKMAZ

Kıyamet, kelime olarak baktığımızda, dünyanın
sonu, gürültü, patırtı, ayağa kalkmak, durmak, Allah
huzurunda sevgiyle duracakları gün, dikilmek, dünyadaki her canlının ölmesi, sonra tüm canlıların yeniden diriltilip hesaba çekilmesi gibi karşılıkları olan
bir kavramdır. Yani yaratan, yaşatan Yüce Allah, her
şeyin mutlaka bir gün son bulacağını haber veriyor.

mize de baktığımız zaman, geçmişten bu güne gelinceye kadar Alla’a asi gelen ve zalimlik yapan tüm
günahkar kişi ve kavimlerin başına bu olayların benzerlerinin gelmiş olduğunu görüyoruz. Nuh Tufanı,
Ad ve Semud Kavimlerinin akıbetleri, Lut ve Hud a.s
‘ mın kavimlerinin helak olmaları ve Firavun’un başına gelenler bu olaylarla ilgili en bilinen örneklerdir. Zİra bu olaylardan Yüce kitabımız Kuranı Kerim
de bahsetmiştir.

SIR

Kur’an-ı Kerim’ de kıyametle ilgili ayetlere baktığımızda genel olarak kıyametin çok dehşet verici,
insan idrakının ve hayallerinin dışında aklın tasavvur edemeyeceği şey olarak görmekteyiz.
“Sana kıyameti sorarlar, ne zaman kopacak
diye. Onun ilmi Rabb’e aitttir.” (Naziat 42/44)
“Bu kitabı hakkıyla indiren Allah’ tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır.” (Şura 17)

Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi, kıyamet saatinin çok yakın olması ve bu bilginin sadece Allah’a
ait olduğu anlaşılmaktadır. Oysa insnaların en çok
merak ettiği şeylerin başında, kıyametin ne zaman
kopacağı ve kıyamet koparken neler yaşanacağıdır.
bu sorulara da Kur’an şöyle cevap vermektedir;
16)
18-20)

“O gün gmk yarılmış, sarkmıştır.” (Hakka 13“ Dağlar yürütülüp serap olmuştur.” (Nebe

“O gün gkler eritilip maden gibi olur. Dağlar
da atılmış renkli yün gibi olur.” (Mearic 8-9)
İşte bu aytlerden anlaşıldığı gibi, kıyametin
kopuşunda; göklerin parçalanıp dağılması, dağların
yerlerinden sökülüp un ufak olması, güneş, ay, yıldızlar ve tün galaksilerin darmadağın olması, denizlerin kaynaması, yer kürenin içindeki tüm maddeleri dışarı atması ile beraber dünya üzerinde yaşayan
hiç bir canlının kalmaması gibi olayların yaşanacağı
son derece şiddetli ve dehşetli bir gün olacağını
görmekteyiz.
Değerli okurlarım, bu anlatılan gerçekler büyük kıyametin kopuşu ile ilgilidir. Ama bizler tarihi-
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Günümüzde bir çok kıyamet senaryosu anlatılmaktadır. Ancak burada dikkate alınması gereken
bir husus da vardır ki, insanlar olarak bizler kendi
sonumuzu kendimiz hazırlamaktayız. Kainatın dengesini bozucu icatların ve günden güne sayıları
artan akıllı robotların insan hayatına etkisi azımsanamayacak kadar fazladır. Nükleer silahların her
geçen gün dünyayı tehdit eden boyuta ulaşması,
kimyasal atıkların doğaya ve atmosfere verdiği
ciddi zararları ve ilaç üretimi ve satışı adına bilinçli
olarak meydana çıkan salgın hastalıları da göz ardı
edemeyiz. Doğaya verilen zararlar neticesinde değişen iklimleri de düşünecek olursak, insanlığın kendi
akıbetini yine kendi eliyle hazırlamış olduğunu -ne
yazık ki- görüyoruz.
Kıyametin kopması ile ilgili bilgileri Kuranı Kerim’den aldığımız gibi, öncesinde yaşanacak alametleri de sevgili Peygamberimizin hadislerinden
öğreniyoruz. Nitekim bu konuyla ilgili bir çok hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Allah Rasulu kendisine
kıyametten sorulduğu zaman, kıyamet alametlerini
ikiye ayırarak şu bilgileri vermiştir;
“Dini emirlerin ihmaledilmesi, ahlakın bozulması, bilgisizliğin artması, içkinin ve zinanın açıktan yapılması, ehliyetsiz kişilerin söz sahibi olması, adam
öldürmenin ve dünya malına olan ilginin artması ve
zekat verilecek kimselerin bulunmamasını “küçük
alametler” olarak anlatmıştır. (Müslim 39).
Yine Peygamberimiz “ Şu şeyler gelmedikçe
kıyamet kopmaz.” buyurarak, kıyametin “büyük alametlerini de şu şekilde sıralamıştır;
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SIR

1) Yer yüzünü bir dumanın kaplaması. Bu duman, müminler için nezleye tutulmuş gibi, kafirler için de
sarhoş edici bir etkiedeceği buyrulmuştur.
2) Deccal’in çıkması,

3) Dabbetül Arzın çıkması,

4) GÜneşin batıdan doğması,

5) İsa a.s ‘nın yer yüzüne inmesi,
6) Yer çöküntülerinin olması,

7) Ortadoğu yani Hicaz bölgesinden ateş çıkması,
8) Mehdi’ nin gelmesi,

9) Yecüc ve Mecüc’ ün ortaya çıkması. (Müslim, Fiten 39)
İşte tüm bunların yer yüzünde zuhur etmesi ile beraber kıyamet kopacaktır. Kıyamet suresinde bu
konu ile ilgili şu bilgiler yer alır; “ İnsan kıyamet ne zaman kopacak diye sorar. İşte, göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman. O gün insan kaçacak yer neresidir diye sorar. Hayır! Hayır!
sığınacak yer yoktur! O gün varıp durulacak yer sadece Rabb’in huzurudur. (Kıyamet 6-12 )
Değerli okurlarım, şunu da unutmamak gerekir. Kıyamet, küçük kıyamet ve büyük kıyamet olmak
üzere ikiye ayrılır. Küçük kıyamet kişinin kendi ölümü iken, büyük kıyamet bahsetmiş olduğumuz ve bize
haber verilen bu şiddetligündür.
Kişinin küçük kıyameti, yani, kendi ölümü ile birlikte insan için yaşama dair her şey bitmiş demektir.
Geriye dönüşü olmayan bir yolculuk başlamıştır ve bu yolculuk o kişinin bu dünyadaki sonu yani kıyametidir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki; bize düşen aslında kıyametin ne zaman ve nasıl kopacağını araştırmak
değil, kendimizi kıyamete hazırlamaktır. Dönüşü olmayan bir yola çıkarken azığımızın güzel olması, rıza-i
ilahiyeye mazhar olabilmek bizim için yegane amaç olmalıdır. Rabbimiz hepimize merhamet etsin. Çünkü O, rahmetinden ümit kesilmeyen Rahman ve Rahim olan Allah’tır. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
Esenlikle kalın...
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Kenan Rifai Hazretleri
Nuri KAHRAMAN

1867 tarihinde Selanik’te dünyaya gelen
Ken’an Rifai,
Filibe hanedanından
Hacı Hasan
Bey’in oğlu
Abdülhalim Bey’le Hatice Cenan Hanım’ın çocuklarıdır.

leri’ne göre bütün dinler sırası ile mana eğitiminin
tamamlanması için birer basamaktır. Bundan dolayı
aralarında sadece derece farkı vardır.
Onbir aylık Balıkesir devri, Genç Müdür’ün Allah
velisi anne eliyle yükselen manevi temelinin, artık
mürşidi Edhem Hazretleri’nin taş taş işlenme mesuliyetini bütünü ile üstüne aldığı devirdi. Hocası kendilerinin maddi ihtiyaçlarını kısıtlayarak, en azla yaşamanın temizleyici zevkini tattırıp (riyazat), ileride
halkının bütün acılarını paylaşacak olan o mürşid-i
kamili bir manevi abide derecesine ulaştırmıştır.
Yine burada bir san’atkardan musiki nazariyatı öğrenmesini ve ney meşk etmesini istemiş, daha sonra da keman ve piano çalmayı öğrenerek manevi
feyzini öğrencilerine aktarmanın diğer bir yolu olan
musikiyi, bestelediği ve güftelerini yazdığı ilahileri
ile çevresine akıtmıştır.

SIR

İstanbul’da Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra
Babıali Hariciye Kaleminde vazife almış, Acem Mektebi’nde tabiat muallimliği yaparken Posta – Telgraf
Nezareti’nde Alman müşavir Groll’ün muavinliğine
getirilmiş, bu arada da Hukuk Fakültesi’ne devam
etmiştir.
Oğlunun ilk mürşidi annesidir. Kendisine manevi dünyanın, Allah yolunun kapılarını açan annesi
Hatice Cenan hanım daha sonra O’nu kendi mürşidi Şeyh Ethem Efendi’ye teslim etmiş, bu suretle
Ken’an Rifai’nin manevi şahsiyeti bu iki mürşid tarafından oluşturularak kemale ermiştir.

Madde ve mana dünyasını et ve tırnak bilen
Ken’an Rifai, günün birinde kendini maarif çatısı
altında bularak sırası ile Balıkesir İdadisi, Adana,
Manastır, Üsküp, Trabzon Maarif Müdürlükleri,
daha sonra Numune-i Terakki ve Medine-i Münevvere İdadi-i Hâmidi Müdürlükleri yapmıştır. Tekrar
İstanbul’a döndükten sonra Erkek Muallim Mektebi
Fransızca hocalığı, Tedkikat-ı İlmiye Encümen Azalığı, Darüşşafaka Müdürlüğü ve Meclis-i Maarif Azalığı vazifelerinde bulunmuş, emekliliğinden sonra
da onüç sene Fener Rum Lisesi’nde Türkçe hocalığı
yapmıştır. Bu lisede yaptığı çalışma, dinleri bir bütün olarak kabul ettiğinin ve “insana hizmet (hangi
dinde olursa olsun) Hakk’a hizmettir” sözünü benimseyip benimsetmeye çalıştığının delilidir. Kendi-
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Manastır Maarif Müdürlüğü sırasında Mürşidi
Edham Şah cemale yürümüş, kendisine yerini bıraktığını, mana aleminden haber vererek dünyadan
göçmüş olduğunu bildirmiştir.
Medine-i Münevvere’de İdadi-i Hamidi müdürlüğü yaptığı dört sene zarfında Şeyh’ül Meşayih
Seyyid Hamza Rifai hazretlerinden , dört sene hizmetlerinde bulunduktan sonra, icazet almışlardır.
Bir gün Hamza Rifai Hazretleri: “Oğlum, bilmem
ki ben mi senin şeyhinim , yoksa sen mi benim ?”
demekle Ken’an Rifai’nin vasıl olduğu mertebenin
yüceliğine pek güzel bir şekilde işaret etmiştir.
İstanbul’a avdetlerinden sonra Valide Sultan Hatice Cenan Hazretleri’nin inşa ettirdikleri Altay Dergah-ı Şerifi’nde irşad vazifesine başlamıştır.
Kendi’leri Fransızca, Almanca, İngilizce(80 yaşından sonra öğrenerek), Arapça, Farsça, Rumca, Çerkeşce’yi ana dili gibi bilmekteydiler.
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Bism-i Hûu...

EYLÜL: BİR KUTLU SIR RUHUMDA-2
Hatice Kübra DAYI
Mecnûn makamında; vaktiyle Leylâ
derdiyle çoook koşmuş ve Leylâ olmuş
bir cân dururdu. Leylâ ilinin susuz çöllerinde, her zerresinde vuslat hayaliyle
yanmış ve aşk derdiyle kavrulmuş bir
Leylâ… Her kavruluşunun, savruluşu
vardı bir de; diyar-ı yârdan gelen güllerin
kokusu ile. Eser mi sanırsın çölde rüzgâr? Gelen gül kokusunu getiren nedir o
vakit? Değil rüzgar! Gönül içre gönülde
oturan Mecnun’un ta kendisidir; sapsarı
bir çölün ortasında, çöl gibi Eylül sarısı
güllerin kokusunu Leyla’ya sunan. Kimi
vakit kokusudur sunduğu, kimi vakit tomurcuk güllerin kendisi.
İşte Leyla makamında oturan bir
vakitlerin Mecnun’u vardı şimdi. Sordu
aynı soruyu, açmış kollarını koşup gelen
Leyla’ya, bir vakitler kendisine sorduğu
gibi Leyla’nın.
- Nereye koşarsın?
- Sana.
- Ne var bende?
- Aşk var, aşkı görürüm sende.
- Bu koşmak bana mıdır? Bende gördüğüne mi? İyi düşün. Eğer aşk giderse
benden bir gün, ya da gün gelir göremezsen bende aşkı; bırakır gider misin sımsıkı sardığın kollarının yerine soğuk bir
rüzgar ve bir kahır bırakarak?
- Baktı Mecnun öylece… Sustu önce.
Gözleri ışıl ışıl, gözleri muhabbetle parlayan güneş gibi. Leyla ay gibi yansıtmakta aşkın güneşini geceye. Mecnun ve
Leyla’nın gözleri muhabbetle tutuşmuş
yangın yeri. Baktıkça yakar ve baktıkça
yanar ikisi de. Gönüllerinde bir serçe
kuşu çırpınır ve çırpındıkça tokmak vuruşlu ritimler eşlik eder nefes alışlarına.
İkisinin de sol yanı volkanik dağlar gibi
birer alev parçası.
Baktı Mecnun yaşlı gözlerle. Çok ağladı Leyla ilinde vaktiyle, anımsadı Leyla’nın gözlerinde. Bildi Leyla’nın halini.
Ve söyledi ki:
- Ah Leyla! Beni mi istersin, bendekini mi? Bendekini istersen, Leyla mevsimi
bitince gitmek mi düşer bana?
- “Olmaz Leylam” dedi Mecnun,
gözünden muhabbet yaşları süzülerek,
olmaz Leylam! Ey alev parçası, sana
dokunamayacak mıyım? Hem seni hem
sendekini isterim. Ateşin etrafındaki

pervane böceği gibidir halim. Ateşe dokunmak ve yanmak isterim. Sende kavrulmak ve seninle bir olmak isterim. Kanatlarım sende yansın ki uçmasın başka
ile, sen son Leyla ilim ol isterim.
Mecnun kor gibi kelimelerle söyledikçe, kavruldu Leyla. Gitmek yok sana.
Hem seni isterim, hem sendekini. Sendekiyle yansın gönlüm kavrulsun, seninle sonsuza dek uçsun isterim. Yağmurda,
boranda, karda kışta, zorda darda, fırtınada çamurda, baharda ve kışta… Seninle bir olmak isterim.
- Katlanabilir misin? Bu ne demek
bilir misin?
- Bilirim Leylam, bilmiyorsam da bilmek isterim. Gitmem, gitmek istemem.
Gitsen, gitmeni istemem. Vermem seni
kimseye.
- Peki öyleyse Mecnun, verme beni
kimseye. Bendeki kutlu bir armağan,
sen de vermelisin başkalarına. Ama beni
verme, verme beni sen gibi! De öyleyse
kimsin sen?
- Ben mi? Ben yok! Seninim.
- Kimsin?
- Senim!
Açtı Mecnun sonuna dek kollarını
Leylasına! Açtı Leyla Mecnun’a kollarını.
Sarıldılar kocaman bir hasretle! Sarıldılar kocaman bir vuslatla! Bildi Leyla sırlı
sözü. Bildi Leyla aşkın sır sözünü. Her
Leyla gelirdi kapıya ve seslenirdi Mecnun’a bin yıllık hasretle. Sorardı Mecnun:
- Kimsin?
- Aç kapıyı Leyla!
- Kim o?
- Benim; Mecnun.
- Git burdan!
- Mecnun ben Leyla, aç kapıyı.
- Git burdan!
Ve bu cümleler uzar gider, Mecnun’lar gelir geçerdi Leyla kapısından. Bu
defa bildi Mecnun. “Senim” dedi. “Seninim! Bir’iz seninle. Aşkta birim seninle.
Ne sen varsın ne ben: BİR’İZ seninle.
Ezelden bir cânız seninle!”
Ağladı Mecnun muhabbetle parlayan gözlerinden inci gibi dökülen yaşlarla.
- Senim Leyla, Seninim. Ezelden bir
cânız seninle. Ne sen varsın ne de ben:
BİR’İZ seninle…

Bir oldu leyla ve Mecnun aşk ile kutlu
bir Eylül vaktinde. İşte Eylül’ün adı vuslat: Aşk dilinde! Nisan’da dolar, Eylül’de
yağardı aşk! Şimdi Mevsimlerden AŞK.
Şimdi mevsimlerden EYLÜL!
Eylül öper ellerinden şairin bir Nisan
vakti...
Muhabbet pınarından su içer gibi.
Edep kapısında boyun büker gibi.
Bir gönüle gönlünü yaslar gibi.
Bir düşün ellerinden tutar gibi...
Eylül benzeyendir bir anneye.
Ve Eylül en çok babaya benzeyendir.
Çünkü Eylül’ü en çok babalar sever.
Çünkü Eylül en çok babaları sever.
Anneler zaten hepsini severlerdir.
Eylül hüzündür.
Eylül güvendir.
Eylül yağmurdur.
Eylül huzurdur.
Eylül mahsun,
Ve Eylül masumdur…
Eylül en çok gökyüzüne benzeyendir
Ve yeryüzüne sonra...
Eylül rüzgardır,
Eylül hazan ve hüzün müdür bir tek ?
Eylül hasattır, başaktır…
Eylül muştudur,
Göklerde kuştur.
Gözlerde huzurdur.
Eylül başlıbaşına bir mevsimdir.
Eylül koca bir yıl ve ömürdür.
Çünkü tüm ayları seven ve hepsini
kucaklayandır.
Ve Eylül, gözleyendir yolları...
Eylül can içre bir can
Mevsim-i canan.
Gülümser mevsimler içinden.
El sallar, göz kırpar...
Eylül, bir ömür sığar içine.
Hüzün hazan sanırsın;
Hüsn-ü cânandır.
Eylül öper ellerinden şairin.
Gönlünün kırgınlığından,
Bir çocuğun gözünün yaşından öper.
Bir anneye, sonra en çok babaya
benzeyendir Eylül.
Sen ne güzelsin Eylül...
Eylül bir dua.
Eylül öper bir babanın ellerinden.
Eylül öper bir annenin ellerinden.
Ve Eylül öper şairin ellerinden.
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KIYAMET VE ALAMETLERİ
Hamza ALGÜL

Değerli Sır okuyucuları hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu ayki makalemizde Kıyamet
alametlerini işleyeceğiz. Öncelikle kıyametin saati,
ne zaman kopacağı hususunda bir malumat yoktur.
Allahü Teâla Kıyamet saatini ancak kendisi biliyor…
Cebrail Aleyhisselam Rasulullah efendimize kıyametin ne zaman kopacağını sormuş, bunun üzerine
“Soran sorulardan daha iyi bilmez” diye cevap vermiştir. Kuranı azimüşşan da kıyamet vaktini ancak
Allahü Teâla Hazretlerinin bildiğini beyan etmektedir. Ancak kıyametin yaklaştığını dair olan alametleri Rabbimiz, gerek Kuranı Kerim’de, gerekse Peygamberimiz hadisi şeriflerinde beyan etmişlerdir.
Onun için bizler Kıyametin alametlerini öğrenerek
kıyametin yaklaştığını ya da daha henüz gelmediğini anlayabiliriz. Belli başlı kıyamet alametleri vardır.
Bunları sizlere beyan edeceğiz.
1-)Rasulullah Aleyhisselam’ın gönderilmesi,
Allah’ın indirdiği diğer semavi kitaplarda peygamberimiz zikredilmiştir. Allah Rasulü Aleyhisselam Tevrat’ta Muhammed İncil’de Ahmet diye
anılmıştır.
Rasulullah Efendimiz:
“Ben babam İbrahim’in duası, İsa’nın havarilerine müjdesi, dünyaya gelirken annemin Şam köşklerini nurlarla kapladığını gören (müjdesiyim)” 1
2-)Rasulullah Aleyhisselam’ın ölümü,
Allahu Teala Hazretleri:
“Habibim sen öleceksin onlarda ölecek”2
3-) Beyti Makdis ’in yani Filistin’in Müslümanlar
tarafından fetih olunması,
Allah Rasulü aleyhisselatu vesselam Kudüs’e
beyti Makdis’e ayrı bir önem vermişti
“Üç Mescit dışında hiç bir mescit için ziyaret etmek doğru olmaz! Mescidi Haram. Bu mescit (Mescidi Nebevi) ve Mescidi Aksadır “ 3
Rasulullah efendimiz aleyhisselatu Vesselam
‘ın bu hadisi şerifine binaen Hz Ömer efendimiz
zamanında Amr Bin As komutasında olan ordu ile
alınmıştır. Yalnız burada bu hadisi Şerif’te diğer
mescitler ziyaret olunmaz diye anlamayalım sadece
namaz kılmaya ibadet etmeye gidilmez demektir.
Yoksa insan tarihini geleneğini göreneğini iyi bir şekilde öğrenmesi geçmişe sahip büyüklerinin yapmış
olduğu yapıtları ziyaret etmesinde bir beis yoktur.
4-) Taun hastalıklarının Zuhur etmesi hastalıklar
sebebiyle toplu ölümler meydana gelmesi,
5-)Malın çoğalması insanların mala mülke muhtaç olmaması,

6-)Fitnenin yayılması,
Fitnenin toplumsal çekişmenin bir takım sebepleri vardır insanların nezaketi yumuşaklığı terk etmesi
Rasulullah Efendimiz Aleyhisselam:
“Yumuşaklık kimde bulunursa o onun için bir
süstür. Yumuşaklık kimde bulunmazsa sertlik o kimse için yüktür.”4
“Kim yumuşaklıktan mahrumsa o bir çok hayırdan mahrumdur” 5
Muaviye Bin Ebu Süfyan bir insanın yumuşaklığın cehaletine Sabrın şehvetine galip gelmediği
müddetçe sağlıklı bir şekilde karar veremezsin
Fitrenin en büyük sebebi de Allah ve resulüne
tabi olmamak
Allahu Teala:
Bir işte çekiştiğiniz (ihtilafa düştüğünüz) zaman
onu Allah ve Resulüne ve onlardan olan Emir sahiplerine iletin6
Elbette ki onlardan görüşlerinde isabet sahibi
olan kimseler bir görüş bildirselerdi onlar elbette ki
bunun çözümünü bilirlerdi 7
İnsan bir iş yapacağı zaman istişarede bulunması
ve bilen bir kişiye sorması en doğru olandır. Fitne
zamanında ibadete yönelmek
Sizden sadece Zalimlere isabet etmeyecek olan
fitneden kendinizi koruyunuz8
İnsanın buradaki fitnelerden kendisini koruması ancak ve ancak İslamiyet’e ve ibadet vazifelerini
fazlalaştırmasıyla olur
Bugün ne yazık ki insanların bir çoğu kendilerine
menfaat ve fayda vermeyecek şeylerle uğraştığını
görmekteyiz. Böyle bir durumda insanın bu fitnelere maruz kalmaması için ibadet ve taat’e yönelerek
kendisine menfaat veren şeyi alıp zarar ya da kendisine fayda vermeyecek şeyi bırakmasıdır
İbni Arabi Rahmetullahi aleyh.
Toplumun fitneleri farklı farklıdır. Haberlerle fitneye düşenler. Bazıları musibetlerle, mallarla, evlatlarla, küfürle. Bazı topluluklar görüşlerinde ki ayrılıklarla. Ama netice şudur ki fitne büyük bir ateştir.
Allah Azze ve celle fitneye düşmekten bizleri sakındırmaktadır.
Fitne adam öldürmekten daha şiddetlidir 9
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SIR
Sır asırlarca usulca gizlendi .
Sır dervişlerce usulca izlendi .
Sır Mevlâna’yı alimken ‘sultan ‘ etti.
Sır Şems’i yok yere canından etti.
Sır Yunus’u bir aşkla yollara düşürdü.

SIR
İbnül Arabi sırrı aradı karış karış ,
Sır yıllar süren engin bir arayış ,

Sır Hacı Bayram’ı çadırlarda sınadı.
Akşemseddin sırrı bitkilerde aradı.

Sır Somuncu Baba’yı ateşlerde pişirdi.

Sırrı bulanlar ölmeden önce ölenlerdi.

Sırrı bulanlar kalp kırmamayı bilenlerdi.
Sırrı bulanlar vazgeçmeden arayanlardı.
Sırrı bulanlar buldum demeyenlerdi.
Sır bir yoldur gitmesini bilene ,
Sır bir aşktır sevmesini bilene ,
Sır bir şiirdir yazmasını bilene ,
Sır bir ömürdür yaşamasını bilene ,
Sır bir sevgidir kıymetini bilene ,
Sır kainatın kadim şifresidir .
Sır insanlığın ortak mirasıdır.

Şaban Mortaş
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Charlottesville: Irkçılık belası Amerika’yı terk etmedi
Adem YAKUP

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nin
Charlottesville kentinde yaşanan iç savaş ortamı dünyanın gözünü bir kez daha ABD’deki ırkçı ideolojilere ve
yapılanmalara çevirdi. Özellikle, barışçıl bir şehrin sokaklarının ağır silahlı milisler tarafından kuşatılması ve
insanlara terör estirilmesi birçokları tarafından kaygı ile
karşılandı. Uzun yıllardır sosyal barış konusunda dünyaya örnek olmuş bir ülkenin birkaç ay içinde şiddet gösterilerine maruz kalması akılları zorluyor. ABD hükümeti,
hem yükselen ırkçılık hem de karşısında yükselen şiddet
yanlısı gruplar konusunda acilen tedbirler almalı. Dünyanın aklı selimin hakim olduğu bir ABD’ye ihtiyacı var.
ABD belki de ırkçılık konusunda en kötü tarihe sahip
ülkelerden biri. Amerikan halkı sadece 150 yıl önce kölelik temelli bir iç savaşla birbirini kırdı. 4 yıl içinde her
iki taraftan 1 milyon Amerikalı can verdi. Güneyin zengin ve verimli toprakları ve alt yapısı harap oldu. Savaşın
sonunda kölelik yasal olarak kalksa da gerçek hayata
yansıması için 1 yüzyıl daha geçmesi gerekti. Bu dönemde Ku Klux Klan gibi zenci karşıtı örgütler, yasal alanda
kazanılan hakların sosyal alana uygulanmasını önlemek
için çaba sarf ettiler. 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Öjeni (Eugenie) ve ırk hijyeni gibi hareketler de ırkçı
yaklaşımlardandı.
Irkçı şiddet başta güney bölgeler olmak üzere ABD
topraklarından II. Dünya Savaşı sonuna kadar hiç eksik
olmadı. Beyazlar ile siyahilerin aynı okulda okumaları,
aynı otobüste seyahat edebilmeleri, aynı restoranda yemek yemeleri 1960’lardaki sivil halk hareketleri sayesinde gerçekleşti. Bugün hala toplumun bazı kesimlerinde
insanları renklerine göre ayrıştırmayı uygun gören bir
ideolojik alt yapı var. Bu şiddet iklimi ise 168 kişinin ölümüne neden olan Oklahama bombacısı Timothy McVeigh gibi kendini vatansever addeden teröristleri doğuruyor. Bu, ABD toplumunun kendi içinde çözüm bulması
gereken bir konu.
White Supremacy olarak adlandırılan ırkçı hareketler Nazi bayrağı taşıyorlar ve Svastika dövmelerine
sahipler. Saf kan ve saf toprak manasına gelen “kan ve
toprak” gibi Nazi sloganları atıyorlar. Charlottesville‘de
olduğu gibi anti-Semitik Musevi düşmanı fikirlere de sahipler. Bunlar ABD toplumunun bir parçası olmayan değerler, fakat ırkçı aşırı sağcı kesimde taraftar buluyorlar.
Radikal sağ teröristler son birkaç yılda birçok toplu
katliama da imza attı. 2012’de Wisconsin’de Sikh tapınağına yapılan saldırıda 6 Hintli can verdi. 2014 Musevi
toplum merkezi saldırısında da 3 masum Musevi katledildi. Son dönemin en büyük saldırılarından birini ise
Dylann Roof gerçekleştirdi. Charleston Güney Kaliforniya’da siyahilere ait bir metodist kilisesindeki katliamda
9 dindar Hristiyan can verdi. Tüm bu saldırıların arkasın-

daki isimler beyaz üstünlüğüne inanan organizasyonların takipçileriydi.
Bugün ırkçı hareket ABD sınırları içinde birçok küçük
yapılanmaya sahip. Bu grupların başını Neo Naziler çekiyor. Neo Naziler faaliyetlerini internet üzerinden koordine ediyorlar. Neo Nazilerin ardından gelen bir diğer ırkçı
grup ise beyaz milliyetçiler (White Nationalists). Bu hareket Neo Nazilere göre daha ılımlı, ama saf ırka dayalı
bir etnik devlet (ethnostate) oluşturmak için mücadele
ediyorlar. Bu grubun bir altında ise Neo konfederasyoncular var. Bu kadronun da hedefi aynı: beyazlara devlet
kurmak. İç savaş öncesi döneme nostaljik bir bağlılıkları
var. KKK hareketi de bunlar kadar yaygın olmasa da ülkenin belirli kesimlerinde faaliyetlerini devam ettirmekte.
Son dönemde daha modern ve şehirli bir hareket
olarak ortaya çıkan Alt-Right ise kendini ırkçı olarak
konumlandırmıyor. Liberaller, feministler, sosyal adalet
savaşçıları ya da göçmenler aynı fikirde değil.
Son 3 seçimde bu tartışmalar siyasete dahil oldu.
Sağ seçmen Obama’nın Amerikan değerlerine aykırı
olduğunu düşündüğü uygulamaları karşısında bir birlik
oluşturdu. Dindar ve muhafazakar seçmenin oyları ile
Donald Trump az bir farkla başkan seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla da sokaklar sol eğilimli seçmenlerin protestoları ile doldu. Radikaller protestoları şiddet
boyutuna taşıdı. Bugün şiddetin şiddeti nefretin nefreti
doğurduğu kısır bir döngü yaşanıyor. Çözüm üretmesi
gereken siyasetçiler, devlet adamları, aydınlar ise gün
geçtikçe aklıselimden uzaklaşıyor.
Bu akıldışı ortam, hem radikal sağ hareketleri, hem
de radikal sol hareketleri destekliyor ve büyütüyor. Bir
avuç şiddet yanlısının provokasyonuyla başlayan organizasyonlar, merkezi de içine alarak toplumsal tabanını
hızla genişletiyor.
Diğer yandan, radikal sağ eylemler şiddet yanlısı sol
bir hareket olan Antifa’yı ortaya çıkardı. Bugün nerede
sağ bir hareketlenme olsa, Antifa bunun karşısında maskelerle sopalarla dikiliyor. Muhafazakar kadroları ırkçı
ilan ediyor. Barışçıl protestoları savaş alanına çeviriyor.
Oysa, ABD tarihinde ırkçılığa karşı büyük başarılar,
barış yanlısı liderler tarafından kazanılmıştı. Ünlü Salem
yürüyüşü barışçıl bir hareketti. Kara Panterler gibi şiddet
yanlısı organizasyonlar ise sivil halklar arayışına sadece
zarar verdi. Benzer şekilde, bugün de şiddeti savunan
hiçbir tepki ve hareketin başarı kazanamayacağı açıkça
tecrübe edilmiş bir gerçek. Irkçılık sorunu, tarihte sadece akılcı, uzlaşmacı ve barışçıl yöntemlerle yenilmiştir.
Aynı şekilde, bugün de barıştan uzak bir modelin başarılı olması imkansızdır. Bugün yaşanan şiddet ırkçılığı
desteklemekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir.
Artık sesini yükseltmesi gerekenler, barış yanlılarıdır.
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Yapay Zeka, Robot, Kıyamet,
Kuran, Dabbetül Arz
Ayhan ÖZCİMBİT
ayhanozcimbit@gmail.com

İnsanın sol beyninin mantık ama sağ beyninin duygularını ifade ettiğini biliyoruz. İnsan soğuk bir akılla bir
konuda hayır (La) der. İnsan aklından geçirilen bir soru
ve sorun daha sonra kalbin onayını alarak evet (illa) der.
Bugün yapay zeka konusunda hızla ilerlemeler sağlanmakta. Japonya’dan Abd’ye, Çin’den AB’ye bir çok ülke
veya ülke toplulukları bu konuda hummalı çalışmalar
yapmakta. Özellikle askeri alanda üstünlük ve caydırıcılık için yapay zekaya sahip robot asker üretimi filmlere
de konu olan ve savaş sanayini ellerinde tutan ABD’li
silah şirketlerinin iştahını kabartmakta.

yaşamak ve İslam denince aklına bu kodlar gelen gürüh
asla sorgulamanın zirvesi olan 610, 622 yıllarını umursamayışının bedelini ağır ödeyebilir. Ancak düşünen ve
üreten akıllarla oluşturalacak ve Londra’nın başarısının temelini belirleyen Think Tank Müslümanlarda da
oluşturulmazsa sıkıntı büyük olacaktır. Bu nedenle Türkiye’de oy kaygısıyla geleneksel kesimlere teslim olma
hevesindeki Ak Parti bu duruma devam ederse Paralel
ve Bölücü tehlike bittikten sonra kendi kendini geleneksel dille bitirebilir.

Yapay zekada ve robot teknolojilerinde en büyük
sorun aslında robotlardaki mekanizma ve hareket kabiliyeti değil. Geliştirilen ultra modern entegralerle çiplerle robotların hareketleri sağlanabilir. Bir robot elini
insandan daha iyi kullanabilecektir. Ayaklarını da insandan daha iyi kullanabilecektir. Bu konuda en büyük sorun Yapay zekanın insan duygularını ve evrene ait soyur
Adalet ve Etiklik gibi kavramları anlaması meselesidir.

Gelecekte asla popülaritesini yitirmeyecek olan
Mekanik Mühendisliği, Elektirik ve elektronik Mühendisliği, yazılım mühendisliği robot teknolojilerinin bel
kemiğini oluşturacak. Ancak felsefe çok önemli bir
konu. Zira sol beyinin kopyası olan Yapay Zeka’nın vicdanlı Sağ Beyinin de ona eklenebilmesi çok uzun bir zaman alacaktır. Zira insanlık Adalet, Etiklik, Eşitlik, Samimiyet, Mertlik, Cömertlik, alçak gönüllülük evrensellik
gibi kavramları ortak bir dilde içini henüz dolduramadı.
Bizans İmparatoru Konstantin’in ve kuklaları Pavlus ve
önceki Kukla Petrus’un ayarlarıyla oynadığı Hıristiyan
vicdanı adaletten çok uzakken, Emevi Sultanlığının Ebu
Hureyre ve Buhari ile abarttığı bir çok Hadis İslamda
Kur’ani evrensel dengeleri anlamaktan ziyade sarsma
ve hatta yanlış anlayıp yönlendirme cihetine gidilmiştir.
Mesela “Sizden olana uyun” ayeti “İmama itaat farzdır”
rivayetinin sisinde kaybolmuş ve direniş kültürü yerini
güce boyun eğme kültürüne dönüştürülmüştür.

SIR

Düşünün bir robot veya android diyelim çok üstün
yeteneklere ve silah gücüne ve kontrol gücüne sahipse
dünya tarihini bilen bir yapay zeka olarak insana bizzat
kendisini yaratan insana düşman olacaktır. Robot yaşanılan herşeyden İnsan ırkını sorumlu tutacak ve ona
kızacaktır. Aslında yapay zekanın bunu böyle algılaması
ve faşistçe tüm insan ırkının yok edilerek gezegeni kurtarma isteği kendince haklı mantıklı gerekçelere sahiptir.
Fakat bu adil ve etik bir yaklaşım değildir. Vicdani
değildir. Bu konular olmayınca Yapay Zeka kendisine
üstün zekadan kaynaklanan bir sorumluluk düştüğünü
düşünecektir ve insanın en büyük hasmı haline dönüşebilecektir.
Robotların (Yapay Zekanın) gelecekte kendi yaratıcısına olan hasmane tutumunu aslında İnsan da Allaha
karşı takınmaktadır. İnsanda yaratılıştan dolayı Allahı
suçlamaktadır. Çünkü varlığın zorluğunu ve dayanılmazlığını iliklerine kadar hisseden insan yaratmasından
ve sonrasında başı boş bırakmasından veya müdehale
etmediğini düşündüğünden dolayı Allaha kızmaktadır.
Bu durum elbette teistler için böyle olabilmekte. Geleneksel islamcı kesimin sorgulama veya düşünme gibi
dertleri olmadığı için gelecekteki yenilgilerinin temelini en çok bu oluşturacaktır. Zira NEDENSELLİK ilkesini
umursayamayan yenilgiye de mahkumdur. Şu an siyasal olarak 1453 yılını ve Osmanlıyı Neo Osmanlı olarak

Neyse konu siyaset ve tarih değil. Yapay zeka.

Birgün Yapay zekada sağ beyin (Duygular) da oluşturulabilirse Robotlara (Yapay Zekaya) din anlayışını
verecek olan sistem ona “Medineye varamadım gül
kokusu alamadım” moduna sokacaktır, yüklenilen bir
çok rivayetlerle Yapay zekanın kafası hepten karışacak
ve sünnete uymuyor diye değişik cezaları kendisi kesebilecektir. Şayet bu olacaksa insanoğlu sağ beyni icat
etmesin daha iyi.
Dabbetül Arz ( Yerden gelen dabbe) yerin altından
çıkan metallerle yapılmış yapay zeka sahibi robotların çıkaracağı cıngarı ifade ediyorsa her şekilde insan
tehlike altında demektir. Ancak insanoğlunun kendisini
daha kötü bir sona götürmesindense ilahi sorumluluk
ve ahlak sahibi Allah kıyameti elbette kendisi getirecektir...
Düşünenlere selam olsun...
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MEHDÎ İNANCININ KAYNAĞI
Bilal EREN
Mehdî inancı nereden doğmuştur. Bu inanç ilk defa nerede, ne
zaman ve kimler tarafından ortaya çıkarılmıştır.
Bu konuda ilim adamları uzun araştırmalar yapmışlar ve çeşitli
görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu görüşler başlıca iki gruba ayrılmaktadır.
1. Mehdî inancı Sümerlerde doğmuş, Babil’de ve Mısır’da gelişmiştir.
Bu konuda araştırmalar yapan Ekrem Kaydu’ya göre ‘Beklenen
kurtarıcı’ inancının ilk defa Sümerlerde doğup Babil ve Mısır’da
geliştiği görüşünü dile getiren tek kişi Alfer Jeremias’tir. Kaydu bu
konuda şöyle der:
“ Jeremias, Mehdî inancının izlerini Sümerlerde ve Babillerde
tespit ederek gün ışığına çıkar-mış ve diğer dinlerdeki Mehdî inançlarının doğuşu ile bağlantılar kurmuştur. Ona göre ‘zamanın günden
güne kötüleşeceği, günahların dünyayı saracağı, halkın beklediği
kurtuluşu ise Tanrının kendisi veya göndereceği bir hükümdarın gerçek¬leştireceği, dünyayı tekrar düzelteceği’ inancı Mezopotamya’da
yaygındır. Bu sebeple Kral I. Sargon (mö. 2350) kendisini, beklenen
hükümdar olarak hissetmiş ve kendi hakkında efsa¬neler söyletmiştir. Aynı şekilde Hammurabi (mö. 1728-1686) de, beklenen kurtarıcının kendisi olduğunu, Tanrı Şamaş’ın1 oğlu olarak dünyaya geldiğini
hissediyordu. Ülkede adâleti hâkim kılmanın, kötüleri ve zâlimleri
yok etmenin kendi vazifesi olduğuna inanıyordu. Taraftarları onun
ölü¬münden sonra tekrar geri dönmesini beklemişlerdi.
Hugo Gressmann ise bu konuda Jeremias’a itiraz eder ve Der
Messias isimli eserinde şöyle der: “Ya¬hudiler, Mehdî inancını,
Mısırlılar’dan değil Amurriler’den almış olabilirler. Yani Yahudiler,
Amurrilerden ilk hükümdar tasavvurunu almış ve “Melkizedek”i ilk
Kudüs hükümdarı olarak kabul etmişlerdir. Bu ilk hükümdar tasavvuru son hü¬kümdar tasavvurunu doğurmuş ve bundan Yahudilik
içindeki Mehdî inancı meydana gelmiştir.”2
2- Mehdî İnancı her dinin kendi içinde doğmuştur:
Başka bir görüşe göre de; ‘Mehdî inancı her dinin kendi içinde
doğmuş ve gelişmiştir. Bir dindeki Mehdî inanç ve düşüncesinin diğer dindekine tesiri yoktur.’
Ekrem Kaydu, bu konuda araştırmalar yapan Ariegg’in görüşünü
şöyle dile getirir: “Hinduizm’de Mehdîliğin menşei Vişnu’nun müstakbel avatarası inancıdır. Budizm’de ise, Buda Sakyomuni’den önce,
bir sıra Buda’ların dünyaya geldiği gibi, istikbalde de bir Buda’nın geleceği tasavvuru bu inancı doğurmuştur. Zerdüşlük’teki mesih inancı
ise kurucusunun şahsiyeti ile yakından ilgilidir. Menşe’ini Avesta’nın3
çekirdeği sayılan Gathalar4 teşkil eder.” 5
Yahudilikteki Mesih inancı şöyle dile getirilmektedir: “Yahudilikte mesih inancı kendi içinde Kral Davud özlemin¬den ve Tanrı’nın
ona hükümdarlığının ebedi olacağı hakkında¬ki va’dinin istikbalde
gerçekleşeceği ümidinden doğmuştur. Dış dünyanın tesiri olmamıştır.” 6
Hıristiyanlara göre ise, İsa Mesih’dir.7 İsa, insanoğlunun günahlarına kefaret olarak gelmiştir ve bunun için çarmıha gerilmiştir. Bu
inanç İncillerden kaynaklanmaktadır. İsa’nın kefaretinin teme¬linde
ise, Allah’ın beşeriyete olan sevgisi vardır. 8 Buna göre İsa, Allah’ın

oğlu olarak babasının yanında bulunmuş ve Allah’a eşit bir halde
iken, Allah’ın emri ile gökten inerek, insanları kurtarmak için onlara benzer hale getirilmiştir.9 Beşeriyetin Âdem’den beri sırtında
taşıdığı günahı, kendi canı ile ödeyen İsa Mesih çarmıha gerilmiş10,
gömülmüş ve sonra diriltilerek görevini tamamlamış ve Allah’ın sağına oturmuş¬tur. Oradan ölüleri ve dirileri yargılamak için tekrar
gelecektir. 11
Bir değerlendirme
Bütün toplumlara peygamber gönderildiğini Kur’an-ı Kerim’den
öğreniyoruz. Yüce Allah, bütün peygamberlere, kendilerinden sonra
gelecek olan peygamberi haber vermeleri konusunda onlardan söz
almış (misâk), onlar da toplumlarına beklenen peygamber geldiğinde ona uymalarını tavsiye etmiştir. Ayrıca yine her peygamber Son
Peygamber’in geleceğini de müjdelemiştir.
Bundan başka peygamberler ‘Deccal fitnesi’ hakkında da toplumlarını bilgilendirmişler ve dikkatli olmaları konusunda onları
uyarmışlardır.12
Yine Hz. Peygamber (sav) insanlık tarihinin en büyük fitnesinin Deccal Fitnesi olduğunu beyan buyurmuştur. Deccal ve Mehdî
bir gerçeğin iki yüzü gibidir. Yani birbirinden ayrılmaz iki gerçektir.
Çünkü biri, diğeri sebebiyle vardır. Birinin yıktığını diğeri yapacaktır.
Bu sebeple her türlü kötülüğün sembolü ve düzen bozucusu olan
Deccal’den bahsetmek aynı zamanda onun tam tersi bir misyona
sahip olan Mehdî’den de bahsetmek demektir. Ve büyük ihtimal
ki Peygamberler Deccal’dan bahsettikleri gibi Mehdî konusunda da
toplumlarına bilgi vermişlerdir.
Bütün bunlardan anlıyoruz ki, insanlık bu konularda aynı kaynaktan bilgi almıştır. Her ne kadar ilerleyen zaman içinde bu bilgiler
özündeki doğruluğunu ve temizliğini kaybetmiş olsalar da temelde
bir öz’de birleşmektedirler. Yani, bu bilgilerin bir toplumdan diğerine
geçmesi yerine her topluma gönderilen İlâhî elçiler tarafından bildirilmiş olduğu fikri en akla yatkın olanıdır.13
Kaldı ki, birinci görüşün dayandığı sağlam bir delil de yoktur; bir
kişinin varsayımlarından ibarettir.
Mevdûdî bu konuda şöyle demektedir:
“Dünyadaki hayat son bulmadan, İslam’ın dünya dini olarak
zuhur edeceğini, keder ve ümitsizliğe kapılmış insanın kendi icadı
ve inancı olan bir sürü ‘izm’leri’ denedikten sonra, Allah’ın dinine
iltica¬ya mecbur kalacağını, bu işin tahakkuku ise, Peygamber (sav)
tarafından ortaya konulan ölçülerle hareket edecek, çalışacak ve İslâm’ı asıl hüviyeti ile yayacak olan bir lider tarafından mümkün olacağını, Peygamberimiz gibi, ondan evvel gel¬miş olan peygamberlerin de kendi cemaatlerine söylemiş ola¬bileceği kanaatindeyim.
Hem de böyle bir müjdenin batılla ne ilgisi var ki?”
Mevdudi’ye göre, Mehdî inancının bütün toplumlarda bulunuşu, onların bu düşünceyi diğer peygamberlerden gelen rivayetlerden aldıklarını açıkça göstermektedir. Fakat daha sonra buna hurafeler katarak yorumlamış ve bu müjdeyi aslından uzaklaştırmalardır. 14
Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta Mehdî (mesih) inancı
İslam kültüründe ‘Mehdî’ kelimesi ile ifade edilen ‘beklenen
kurtarıcı’ inancı her toplumda farklı kelimelerle ifade edilmiştir. Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta bu kurtarıcıya ‘Mesih’ denmektedir. Bu
sebeple bu inancın Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta nasıl olduğunu biraz
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1 “Şamaş”; Aka Mitolojisinde, Ay İlahının oğlu olarak telakki edilen, her şeyi gören, adâletli,
hâkim, kanunları bildiren ilahtır. Bkz.: Annemaria. s, 190.
2 Kaydu. s, 18; Bkz.: Kuzu, 37-39
3 Avesta: Zerdüşt’ün sözleri olduğu inanılan kutsal kitap.
4 Gatha: “Gatha”, Avesta’nın önemli bölümünü teşkil eden dinî ilahi.
5 Kaydu, s. 18; Kuzu, 39 vd.
6 Kaydu. S. 19; Bkz.: Kuzu, 39 vd.
7 Bkz.: I. Yuhanna. 5/l, 5/6.
8 Bkz.: 1, Yuhanna. 4/10; Bkz.: Kuzu, 39 vd.
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9 Bkz.: Filibelilere, 2/6-11).
10 Bkz.: Matta 27/45-50.
11 Bkz.: I. Korintoslulara. 15/3-4; Markos 16/19; Kuzu, 39 vd.
12 Bkz.: Buhari, Tevhid. B, 17; Ebu Davud, Sünnet. B. 29, H. 4756.
13 Bkz.: Kuzu, 39 vd.
14 Bkz.: Kuzu, 39 vd.
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daha yakından incelerken Mehdî yerine Mesih kelimesini kullanacağız.
1- Yahudilikte Mehdî (mesih) inancı
a- Mesih kimdir?
Tevrat’ta açıkça “Mesîh” isminde bir kurtarıcıdan bahsedilmiyorsa da buna işaret eden farklı ifadeler vardır. Bu ibareler de Yahudilerin Babil ve Fars esaretinden sonra ortaya çıkmıştır. 15
Bu inanç Kral Davud özleminden ve Tanrının ona, ‘hü¬kümdarlığının ebedi olacağı’ hakkındaki va’dinin gerçekleşeceği ümidinden
doğmuştur.16
Yahudilere göre; Mesih, Davud soyundan gelecek ve Betlehem’de bakire bir kızdan doğacaktır. İsmi, İmmaniel (Allah bizimle)
olacaktır. 17
Yine onlara göre; Mesih bir insanoğludur. İnsanî bir tabiata da
sahiptir. Fakat O, meshedilmesi sebebiyle kutsal güce de sahip bulunmaktadır. Bu güç sayesinde, Tanrı Yahve’nin18 temsilciliğini yapacaktır.
Me¬sih’in, İlahî ve cismanî olarak iki yönü bulunacaktır. Bir yö¬nüyle Yahve’nin hizmetkârı olup Tanrının benliğini ruhunda taşımaktadır. Cismanî Mesih ise, Davud (as) soyundan bir kral olacaktır.19
Tanrının himayesi sayesinde O, günah işlemez, masum¬dur.
Tanrı her an O’nu günahtan korur. Mesih’i diğer insanlar¬dan ayıran
husus, O’nun, Tanrı’nın yeryüzündeki vekili olma¬sı, özel lütfuna sahip bulunmasıdır. 20
Mesih ne zaman gelecek?
Yahudilerin, Mesih’in ne zaman geleceği hakkındaki görüşlerinin
özü şöyledir: “Mesih’in ne zaman geleceğini ancak Allah bilir. Her
an gelebilir.” 21
Bununla birlikte Yahudiler Mesih’in geleceği zamanla ilgili olarak
bazı tahminlerde veya öngörülerde bulunmuşlardır. Bazı Yahudiler
Mesih’in geleceği zamanı Kabbala’ya22 başvurarak hesap etmeye
çalışmışlardır.
Öngörülen bu tarihler gelip de beklenen Mesih gelmeyince bazı
tevillere başvurulmuş ve her defasında tarih ileri alınmıştır. Bu durum defalarca tekrarlanmış, nihayet Yahudiler Mesih’in gelmeyişini
kendi günahları (meselâ, cumartesi gününün kutsallığına gereği gibi
saygı göstermemeleri) yüzünden Tanrının onları bir nevi cezalandırması olarak değerlendirmişlerdir.23
Bazılarına göre Mesih, herhangi bir Nisan ayının 14. gecesinde
gelecektir. Çünkü Allah, İsrailoğullarını, bu ayda ve bu günde kurtarmıştır. Şimdiye kadar o günün gelmemesinin sebebi ise halkın
günahkâr oluşudur. Bir veya iki sebt (cumartesi) gününe gerçekten
riayet etseler, Mesih hemen gele¬cektir. Bu geliş, Nisan veya Ekim’e
rastlayacaktır. Yahudi¬lerin kurtuluşu da bu ayda olacaktır. Bazıları
Onun geliş ta¬rihini, 240 veya 471 yılı olarak belirlemişse de ‘Mesih’in, beklenmedik bir anda geleceği’ inancından dolayı buna da
itiraz edilmiştir.24
b- Mesih gelmeden önce dünyanın durumu
Mesih’in gelişinden önce dünyanın durumu İşâyâ’da, şöyle tasvir edilmiştir:
“Mesih dünyaya gelmeden önce, dünyaya dinsizlik, ahlâk¬sızlık
hâkim olacak ve Allah’ın düşmanı olan kuvvetler Ku¬düs’e saldıracaklar, insanlarda utanma hissi azalacak, pahalı¬lık artacaktır. Ülke
zındıklığa gömülecek, hakka fazla kulak verilmeyecektir. Felaketler
birbirini kovalayacak, savaşlar ve hastalıklar insanları saracaktır.
Dünyanın verimi azalacak ül¬ke çöle dönecek, tarla ve bağlar ba-

kımsız kalacaktır. Kudüs harap olacak, yabani eşeklerin gezinti yeri,
sürülerin otlağı olacaktır. Sınır halkları sefalet içinde, şehirden şehire
dolaşa¬cak, yüzlerine bakan olmayacaktır. Babilliler İsrail ülkelerine
ayak basacak, Fars atlıları İsrail mezarlarını çiğneyecektir.” 25
“Mesih, Tanrının yeryüzündeki vekilidir. Bu sebeple O, hem Yahudi milletine, hem de Yahudi olmayan milletlere hâ¬kim olacaktır.
Hâkimiyetini kabul etmeyenler karşılarında İla¬hî cezayı bulacaklardır. “Mesîh” adil bir hükümdar olarak Davud tahtında ülkeyi idare
edecektir.” 26
c- Mesih Devri
Mesih devrinin ne kadar süreceği konusunda farklı görüşler (40
yıl, 70 yıl gibi..) olmakla birlikte genel olarak onun devrinin 400 yıl
süreceği kabul edilmiştir. 27
Mesih geldiğinde dünyada nasıl bir değişiklik olacağı hususunda
da şunlar söylenmiştir:
“Mesih devrinde sular fışkıracak, steplerden dereler aka¬cak,
derelerden göller meydana gelecektir. O gün dağlar, tatlı şarap damlatacaktır. Tepeler de süt akıtacaktır. Rabbin evinde bir kaynak çıkacak, “Şittim Vadisi”ni sulayacaktır. Âdem’in günahı ile değişen tabiat
eski halini alacaktır. Ayın ışığı, güneşinki gibi parlak olacak, güneşin
ışıkları şimdikin¬den yedi kat artacaktır.”
“Lübnan bahçeleri orman¬dan farksız olacak, çöllerde akasyalar, zeytinler yetişecek, ağaçlar devamlı meyve verecektir. Yeryüzü,
bitkilerin aromatik kokuları ile dolacak, hububat bol ve yerdeki otlar
gibi çok olacaktır.
“Hayvanların vahşilikleri kay¬bolacaktır. Kurt kuzu ile beraber
bulunacak, kaplan oğlakla be-raber yatacak, küçük çocuklar aslanları ve sığırı bir arada güdecek. Çocuklar karayılanın deliğinde oynayacaklar, ellerini engereğin kovuğuna soktukları halde hiçbir zarar
görmeyeceklerdir.”
Mesih dünyadan her türlü zulmü kaldıracak, adâleti hâkim kılacaktır. Halkı fakirlikte kurtaracaktır. Ülkenin toprakları güllük gülistanlık olacak.
Ülkesini zelzele, açlık ve hastalık gibi her türlü felaketten emin
kılacaktır. O’nun getirdiği barış ortamı yalnız insanlar arasında değil, hayvanlar arasında da görülecektir. Vah¬şi hayvanların vahşeti
de kalkacaktır.
Bütün bunlardan daha önemlisi de; Mesih insanlara Allah’ı tanıtacak, O’nun (cc) marifetini öğretecek, O’nun varlığını, kâinata
hâkimiyetini, insanlara anlatmaktır. Hakkı ve doğruyu tebliğ edecektir. O’nun döneminde denizin su ile dolu olması gibi, ülke iman¬la
dolacaktır. 28
Yahudilerce Mesih’in öncüsü “İlia”dır.29 Peygamber Malaki,
Mesih’den biraz önce İlia’nın geleceğini müjdelemiştir: “İşte, Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce, ben si¬ze peygamber
İlya’yı göndereceğim. O, Mesih’in gelmesin¬den üç gün önce, Filistin
dağlarında görünecek ve Mesih’in geleceğini müjdeleyecektir. Daha
sonra Mesih’e baş kâhin ola¬rak hizmet edecek, Yahudilerin aile
hayatlarını düzenleyecek, şer’i ve dini meseleleri halledecektir.” 30
Mesih, Yeruşalim’i (Kudüs) düşmandan temizleyecek ve Yahudileri oraya yerleşecektir. İsrâiloğulları dünyanın her tarafından gelip
Filistin’e yerleşecekler ve işte o zaman yeniden dirilme zamanı da
gelmiş olacaktır. Süleyman’ın inşa ettiği Mabed yeniden bina edilecek, Allah’ın Nuru (sekine) yine onun üzerine yerleşecek, genç-ihtiyar, efendi-köle, bütün İsraillilere nübüvvet nuru ihsan edilecektir.
Bu mukaddes de¬vir, zamanın sonuna, yani kıyamete kadar devam
edecektir.31
Yahudilerin bu Mesih bekleyişi Yahudi tarihinde yüzyıllar boyu
pek çok Mesih’in doğmasına ve hatta Mesih inancının iman esasları
içine girmesine sebep olmuştur. 32

SIR

15 Ahmet, Ali el-Bisatî, Mukarenetü’l-Edyan. s, 101; Bkz.: Yaremya. 23/5-6; Örs, Hayrullah,
s, 428: Bu ifadelerde Mesih, icraatlarıyla birlikte nebi¬lerin sözleri arasında ideal bir kral
olarak geçmektedir.
16 Kaydu. s, 19; Bkz.: Kuzu, 44 vd.
17 İşaya 7/14-16; Mika 7/2; Bkz.: Kuzu, 44 vd.
18 Yahve; Midyan kabilesinin bir aşiret ilahı, yahut Tur dağında yerleştiri¬len bir fırtına ilahı
olan Yahve, Musa’nın zamanından beri tarihte faal ve müessir olan İsrail’e bağlı bulunan tek
hakiki ilah şeklinde kendini gös¬termiştir. Bkz.: Annemaria s, 194; Bkz.: Kuzu, 44 vd.
19 Küçük, Abdurrahman. s, 145; ve yine Bkz.: Isıdore, Epstain. s, 139-140.
20 Kaydu. s, 77; Bkz.: Kuzu, 44 vd..
21 Kutluay, Yaşar, s, 150; Bkz.: Kuzu, 45.
22 (Kabala; Yahudi mistiğinin en mühim eseridir. En büyük kısmı 13. asırda İspanya ve
Almanya’da toplanmıştır. Bilhassa Sohar (Parlama) adlı kısmı. Tevrat’ın bir şerhi İddiasında
bulunmakla beraber çok yönlü bir eserdir. (Bkz.: Annemaria. s, 210; Bkz.: Kuzu, 45.
23 Küçük, Abdurrahman. s, 158; Bkz.: Kuzu, 45.
24 Kaydu, s. 35; Bkz.: Kuzu, 45

25 Bkz.: İşaya 32/9-14; Bkz.: Kuzu, 46.
26 Bkz.: İşaya. 9/6-7; Yaremya 23/5-6; Bkz.: Kuzu, 46.
27 Kaydu, s. 38-39; Bkz.: Kuzu, 46.
28 İşâyâ. 35/6; 41/18; 32/15,53/3; 30/20; 41/19;53/13;60/13; 11/6-9; 65/25; Yoel. 3-18; Ezra.
36/35; Kaydu. s, 50; Kutluay. s,149; Bkz.: Kuzu, 46-47.
29 İşâyâ 11/9; Bkz.: Kuzu, 46-47.
30 Kutluay. s, 132-133; Küçük, Abdurrahman. s, 161; Malaki. 4/5; Bkz.: Kuzu, 46-47.
31 Kaydu. s, 105; Küçük, Abdurrahman. s, 161; Bkz.: Kuzu, 46-47.
32 Kutluay. s, 126-127; Fığlalı s, 248. Şiî ve Sünnî rivayetlerde de, Mehdî’nin Kudüs’ü fethi
üzerinde önemle durulmaktadır; Bkz.: Kuzu, 46-47.
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Vatikan’ın Gizemli Papası: ‘’II. Jean Paul’’
Koray KAMACI

Vatikan’ın Papalık tarihinde ayrı bir yeri olan
ve kendisine yapılan suikastlarla da bir bağlamda
meşhur olan Papa II. Jean Paul, içinde son derece
önemli sırları da barındıran bir Papa konumundadır. Özellikle baktığımız zaman Papa II. Jean Paul,
asıl ismiyle Karol Jozef Wojtyla, Katolik Kilisesi’nin
Polonya kökenli ilk Papasıdır. Krakov’a 50 kilometre uzaklıktaki Wadowice’de 18 Mayıs 1920’de dünyaya gelen Wojtyla, 1938’de Leh Dili ve Edebiyatı
okumak üzere Jagellonica Üniversitesi’ne kaydoldu. Ancak Polonya’nın Nazi orduları tarafından
işgali, üniversitenin kapanmasıyla sonuçlandı. Bu
dönemde amatörce tiyatro ve şiirle ilgilenen Wojtyla, 1942’de babasını kaybettikten sonra dine ilgi
duymaya başladı.

seçinceye kadar bir daha dış dünya ile görüştürülmezler.
Altıncı Paul’ün ölümünün ardından Vatikan’daki papalık seçimi, 26 Ağustos 1978’de tahta Birinci
Jean Paul’ün oturmasıyla sonuçlandı. Ancak yeni
papa, bu görevde sadece 33 gün kalabildi. Vatikan’a göre 28 Eylül’de Papa eceliyle vefat etti. Bir
başka iddiaya göre ise Vatikan’da bir iç hesaplaşma
neticesinde zehirlenerek öldürülmüştü. Bu iddia
üzerinde durulması gereken bir husustu. Çünkü II.
Jean Paul’a bir nevi birileri tarafından Papalık yolu
açılmaktaydı. Hatta I. Jean Paul’ün ölüm haberini
alan daha sonra Papa seçilecek olan Karol yanında
bulunan birine, ‘’Tanrı esrarengiz yollar açıyor…
Yakında Meryem bana yol gösterecektir’’ demişti.
Bu sözlerinden birkaç hafta sonra Karol, 16 Kasım
1978’de saat tam 5:17’de Papa seçilmiştir. Seçilmesinden üç yıl kadar sonra 13 Mayıs 1981’de
saat tam 5:17’de Ağca tarafından vurulmuştur. Bu
da ilginç ve bir o kadar da manidar bir zamanlamadır.

SIR

1945’te Polonya’nın Rusya tarafından Nazi işgalinden kurtarılmasının ardından yeniden açılan
Jagellonica Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi’ne
yazılan Wojtyla, ertesi yıl fakülteden mezun olmasını müteakiben kendisine 1 Kasım 1946’da Krakov
Başpiskoposu Kardinal Adam Sapieha tarafından
rahiplik unvanı verildi. 26 yaşındayken rahip olan
Wojtyla, doktora yapması için Roma’da Vatikan’a
bağlı üniversitelerden biri olan Papalık Angelicum Üniversitesi’ne gönderildi. Wojtyla, 1948’de
‘’Haçlı Aziz Yuhanna’’da İman Kavramı konulu tezle
doktorasını tamamladıktan sonra, memleketi Polonya’ya geri döndü. Wojtyla, felsefe öğrenimini
sürdürdüğü sırada, 1952-1958 arasında Krakov’da
rahip yetiştirme okulunda ‘’sosyal etik’’ dersleri de
verdi. 1956’da Lublino Üniversitesi’nde ahlak profesörü olarak atanan Papa, Max Sheler hakkında
hazırladığı lisans teziyle 1960’ta felsefe öğrenimini
tamamladı.
Papalık seçimlerinde Vatikan’ın tüm iç dengeleri ve uluslararası siyaset çok önemli bir yer tutar.
II. Jean Paul’un seçimine 111 Kardinal katılmıştı.
Papaların seçimi Sistine Chapel denilen küçük kilisede yapılır. Papa’nın ölümünden sonra çağrılı
olan Kardinaller bu küçük kiliseye alınır ve Papa’yı
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Neticede, tüm kardinaller 1978’de yeni bir
papa seçmek için Vatikan’da yeniden bir araya gelmek zorunda kaldı. O dönemde hiç kimse Polonyalı bir kardinalin papalık koltuğuna oturtulacağını
düşünmüyordu. Papalık makamı, tam 455 yıldan
beri sürekli İtalyan kardinaller tarafından dolduruluyordu…
Karol, Papa seçildikten sonra Hıristiyan aleminde ilk kez selefi Papa tarafından bir araya getirilmiş olan Jean Paul adını aldı. Bu çok anlamlı
bir olaydı. Çünkü Aziz Jean’a ve onun yazdığı İncil
bölümüne (Gospel) ağırlık tanıyanlarla, Aziz Paul’e
ağırlık tanıyanlar hiçbir zaman tam ve mutlak bir
uyum içinde olmamışlardır. Papalık tarihinde sadece altı Papa, Paul adını kullanmışken, 23 Papa
Jean adını yeğlemişti. Bu iki akımın en ilginç tarafı,
Paul ne denli gerçekçi ise, Jean’da o denli gizemli
olmasıdır. Jean Paul adını alan Karol da böyle oldu.
Gizemli ve esrarengiz bilgilere, sırlara çok düşkün
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bir Papa oldu. Her gün yedi saatini duaya ayırmıştır. Mayıs 1981’de Mehmet
Ali Ağca tarafından vurulunca, bunu da
kendisine iletilmiş ilahi bir sır, esrarengiz
bir olay olarak yorumladı. 13 Mayıs’ta
yapılan suikastı gerçekleştiren Mehmet
Ali Ağca’nın 13 harften oluşması ve bu
sayının Hıristiyan Ezoterizmindeki (Batıni, gizli ilimler) önemini yorumlayarak,
bu suikastla Meryem Ana’nın kendisine
bir sır ilettiğini söyledi ve suikastı bir armağan olarak değerlendirdi.

SIR

II. Jean Paul’ün seleflerinden en
önemli farkı, kendisinin daha önce Vatikan’da çalışmamış ve diplomatik görevlerde bulunmamış
olmasına karşın papa seçilmiş olması. Papalık görevini ‘’devlet başkanlığı’’ olarak görmekten ziyade
‘’misyonerlik’’ olarak algılamış olması dikkat çeken
II. Jean Paul’ün, tarihin en gezgin papası olması da
onun bu anlayışından kaynaklanıyordu. İkinci Vatikan Konsili sonrasında Altıncı Paul, 15 yıllık papalığı
süresince sadece 9 kez yurtdışı seyahatine çıkmıştı. Oysa II. Jean Paul, 26 yılı aşan görevi süresince
tam 104 kez yurtdışı seyahati yaptı. Görkemli törenlerden hoşlanan II. Jean Paul, muhtelif ülkeleri
ziyaret etmeyi Hıristiyanlık mesajını tüm dünyaya
taşımanın ve halklarla doğrudan temas kurmanın
en önemli aracı olarak görüyordu. Polonyalı Papa,
seyahatlerinin ana gerekçesini, ‘’tüm insanlara İncil’i muştulamak’’ cümlesiyle özetlemesinin ardından şöyle diyordu: ‘’Roma artık Roma değil, gezgin
bir kilisenin kalbidir. Dolayısıyla kilise de artık dünyanın yollarına düşmüş bir gezgin konumundadır.’’
Papa II. Jean Paul, gizemli ve esrarengiz bilgilere, sırlara çok düşkün bir Papaydı. Papa’nın böyle
olmasında ki en büyük etken, gençliğinde Bernardine Tarikatı tarafından yetiştirilmesidir. Meryem
Ana’ya olan aşırı bağlılıkları ile tanınan bu tarikat
üyeleri mucizeleri de çok önemserler. 20. y.y.’ın en
tartışmalı Papası sayılan II. Jean Paul, tam beş kez
suikasttan kurtulmuş, sayısız ameliyat atlatmış ve
bir keresinde iki yıl önce vücudundaki bütün kan
değiştirilerek son anda ölümden döndürülen bu
esrarengiz Papa’nın hayatı da bu denli önemlidir.
Yakın tarihte Katolik dünyası tarihi bir güne
şahitlik etti. Vatikan’da şuan Papa görevinde bu-

lunan, Papa Francis’in yönettiği törende Papa 2.
Jean Paul ve Papa 23. Jean azizlik mertebesine
yükseltildi. Vatikan tarihinde iki papanın aynı zamanda aziz ilan edilmesi ilk kez gerçekleşmiş oldu.
Ayrıca özellikle baktığımız zaman Papa II. Jean
Paul’ün önemli bir misyonu daha vardı. Papa, Dinlerarası Diyalog denilen satsafa ve İslam’ı yozlaştırma projesinin mimarlarındandır. Papa II. Jean Paul’ün 1991 yılında ilân ettiği “Redemptoris Missio”
(Kurtarıcı Misyon) isimli genelgesinde aynen şöyle
deniyordu: “Dinlerarası diyalog, Kilise’nin bütün
insanları Kilise’ye döndürme amaçlı misyonunun
bir parçasıdır. Bu misyon aslında Mesih’i ve İncil’i
bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara
yöneliktir. Tanrı, Mesih vasıtasıyla bütün insanları
kendine çağırmakta, vahyinin ve sevgisinin mükemmelliğini onlarla paylaşmak istemektedir... Bu
açıklamalar yapılırken, kurtuluşun Mesih’ten geldiği ve diyalogun evangelizasyon (misyon) dan ayrılmadığı gerçeği gözardı edilmemiştir.” (Jean Paul
II. Redemptoris Missio Roma: 1991) Açıkça görülmektedir ki Papa’nın bu açıklaması Hıristiyanlığı
bu proje kapsamında yaymak ve çoğaltmaktı. Bir
nevi günümüz misyonerliğinin çağa uyarlanmış
şekli idi bu proje! 8-10 yıldır memleketimizde hoşgörü ve diyalog toplantıları ll. Vatikan Konsili’nde
alınan kararların bulunduğu “Kilisenin Hıristiyanlık
Dışındaki Dinlerle Münasebetlerine Dair Beyanname” çerçevesinde yapılan çalışmaların neticesidir.
Dinlerarası Diyalog adı altında yapılan İslam’ı yozlaştırma projesi son derece tehlikeli bir projedir.
Bu proje hakkında önemli yazıları daha önce de
yazmıştım…
Ve son söz: ‘’ Bazen gerçek, hayalden daha gariptir’’
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YAKLAŞAN KIYAMETİN
BİLİMSEL DELİLLERİ
İslam dini başta olmak üzere hemen tüm inanç sistemlerinde dünyanın bir sonu olduğu söylenir ve yine
tahminlere göre beklenen o büyük KIYAMET dediğimiz
dünyanın son gününe çok az kaldı(!)
Hatta geçtiğimiz yıllarda Maya toplumunun takviminin son yılı olarak 2012 yılı tespit edilmiş ve milyonlarca
kişi bu tarihte kıyamet kopacağına inanmış ve bekleyişe
girmiş, intihar edenler, tüm mal varlıklarını satıp sığınak
yapanlar veya zarar görmeyeceklerini düşündükleri yerlere kaçan insanlar medyaya yansımıştı.
Tabi kıyamet vakti geldiğinde ondan kaçış olmadığı
aşikardır…
Kur’an’ı Kerim’de seçilmiş bir kişi olan Hz.Zülkarneyn’in bir takım seyahatleri anlatılır ve bu seyahatlerin
uzayda yolculuk olduğu iddia edilenler arasındadır. Bu
yolculukların uzayda olduğu konusunda çeşitli muhalif
yorumlar bulunsa da, Kur’an’da ki veriler söz konusu seyahatlerin gezegenleri tarif ettiği artık bilimsel temeller
de baz alındığında uzayda yapıldığı olasılığını güçlendirmektedir.
Kur’an’dan edindiğimiz bilgilere göre Zülkarneyn
kıssasında kıyametin kozmolojik bir olay ile olabileceği
ihtimalini düşünebiliriz. Zira Hz.Zülkarneyn yolculuğu
sırasında başka insanların yaşadığı gezegenleri ziyaret
ediyor ve o gezegenler başka göksel olaylar sebebiyle
batarak veya parçalanarak yok oluyorlar…
Hz. Muhammed efendimiz kıyamet ile ilgili sohbet
ederken sahabe soruyor;
“Efendim, kıyametin şekli nasıl olacaktır?”
Resullah cevap veriyor;

Kürşad BERKKAN

1990 yılında 14,327 göktaşı
1995 yılında 23,324 göktaşı
1999 yılında 49,909 göktaşı

SIR

“Benim ümmetimin son zamanlarında yer batacak,
dağlar, denizler şekil değiştirecek, gökyüzünden taşlar
yağacaktır.” (Tırmızi)
Peki bilim ne diyor ?
ABD Bilim ve Uzay Araştırma Kurumu NASA’nın verilerine göre dünyanın etrafında her geçen gün göktaşlarının sayısı artmaktadır ve bu durum dünya için göksel
bir tehlike arz etmektedir;
Şimdi verilere bakalım;
1980 yılında 8,954 göktaşı
1985 yılında 11,696 göktaşı
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2000 yılında 118,481 göktaşı
2003 yılında 226,693 göktaşı
2007 yılında 389,325 göktaşı
2010 yılında 499,368 göktaşı

Bu verileri temel aldığımızda aklımıza bir ayet gelmektedir;
“Allah O’dur ki, gökleri dayanak olmaksızın yükseltti,
siz onları görmektesiniz. Sonra arşı (uzay) düzenledi ve
güneş ile aya boyun eğdirdi, her biri adı konulmuş bir
süreye kadar yörüngelerinde akıp giderler.”
Yukarıda ki veriler ve ayeti harmanladığımız da kıyametin göklerden kopacağı ortadadır ve aynı zamanda
dünyanın etrafında ki gök taşlarının her geçen yıl daha
da artması ve dünya yörüngesine yaklaşması da tıpkı
ayette bildirildiği gibi adeta belirlenen süreye kadar
yükselen artışı gözler önüne sermektedir.
Başka bir hadiste ise “Güneş batıdan doğacak, insanlar topluca iman edecek, ancak daha önce iman
etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır.” (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII 307; Müslim,
Fiten 118
Peki ama güneşin batıdan doğuşu nasıl olacaktır?
Bir çok İslam aliminin üzerinde ittifak ettiği dünyaya
kıyamet vakti yaklaştığında dev bir göktaşının çarpacağı
ve yörüngesinin tersine döneceği şeklindedir. Bu teoriye
göre dünyaya çarpan bir göktaşı, dünyamızın manyetik
alanına da zarar vereceği için tam tersine dönmesini
sağlayacak ve böylece güneş de batıdan doğmuş olacaktır.
Ayrıca bununla ilgili şu ayette dikkat çekicidir;
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“O sarsıntının sarsacağı gün, arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.” (Naziat Suresi, 6-7)
Ayette kıyamet günü iki büyük göksel sarsıntıdan bahsetmektedir. Bu iki büyük sarsıntının birincisi evren ilk
yaratıldığında “Big- Bang” patlaması ile oluştuğunu artık bilimde kabul etmektedir.
Evrenin başlangıcı olan Big-Bang büyük patlaması ile oldu ise yani büyük sarsıntı ile oldu ise evrenin sonu da
acaba Big-Brunch ile yani büyük sarsıntı ile mi son bulacaktır?
Peki ya dünyanın sonunu getirecek ve güneşin batıdan doğmasını sağlayacak, dünyanın yörüngesini değiştirecek
ve dünyaya çarpacak olan göktaşı değil de Nibiru/Marduk gezegeni ise?
Neden olmasın?

SIR

Daha da ilginç olanı, yukarıda ki verileri incelediğimizde 1999 yılına kadar periyodik bir artış gözlemlenirken bu
tarihte(n sonra yaklaşan gök taşlarında inanılmaz bir artış göze çarpmaktadır.
1999 yılında yörüngeye giren gök taşları sayısı 49,909 iken, 2000 yılında bu rakam inanılmaz bir hızla çoğalmış ve
118,481 adete çıkmıştır. Burada açıkça görülmektedir ki 1999 yılı bir dönüm noktasıdır.
Şimdi ayete dikkat edelim;

“Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş taşlar vardır.”

Ayette beyan edilene göre dünya hayatında azgınlık yapanlar, isyan edenler ve ayette ki tabiri ile haddi aşanlar
için işaretli taşlar vardır ve bu sapkınlıklar içerisinde olanlar için taşlar cezalandırıcı niteliğindedir. Ayette ki işaretin
manası azgın kişilere karşı cezalandırıcı bir taşın bulunduğuna delalettir.
Peki bu ayetin Ebced değeri kaçtır biliyor musunuz ?
1980 Yılı… Peki neden 1980?
İngiliz Astronom Scott Manley’in tespitlerine göre Göktaşları 1980 yılında ilk defa aniden dünyanın etrafında
yoğunlaşmaya başlıyorlardı.
Dünyaya çarpma ihtimali bulunan gök taşları ile ilgili başka bir konuya Tur Suresi 44. ayette rastlıyoruz. Şöyle
diyor Allah (cc) “Eğer gökten bir parçanın düştüğünü görseler bile “o üst üste, yığılmış bir buluttur.” derler.”
Bu ayetin ebced değerine baktığımızda ise bize yine ilginç bir tarih veriyor.
1999 yılı…
Bu tarih ise göktaşlarının dünyanın etrafında neredeyse iki katına çıkarak büyük bir hızla çoğalmaya başladığı bir
tarihtir. 1999 yılında gök taşlarının dünyamız etrafında ki sayısı 49,909 iken, 2000 yılında ki sayısı 118,481’e çıkmıştır.
Tüm bu bilimsel verilerden görülmektedir ki, İslam’i kaynakların vaad ettiği dünyanın sonu olan “Kıyamet” zaman dilimine hızla yaklaşılmaktadır. Kur’an’da Zülkarneyn kıssasında bahsedilen kara balçıklı göze gerçekten kara
delik ise ve o gözeye batan güneş ile başka gezegenler ise yukarıda yaptığımız analiz bize dünyamızın kıyametinin de
gökyüzünden geleceğini işaret ediyor olabilir mi ?
Doğrusunu Allah bilir…
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66 YILLIK KELÂM VE KALEM SAHİBİ
İLHAN YARDIMCI İLE RÖPORTAJ - 3
Ahmet YÜTER

SORU:4
“SEN KİMSİN?” diye kime sesleniyorsunuz? Kısa
kısa eserlerinizden bahsedebilir misiniz?
“Sen Kimsin?” tarafımdan başlatılan bir slogan
ekolü oldu. SEN KİMSİN? Kitabımız, bugün iki milyon
okuyucuya ulaştı. Kitabın beş korsan baskısı yapıldı.
DVD, CD ve kasetleri yapıldı. Sahneye aktarıldı. Kirilce basıldı.
Mevlânın nasibi ile şu anda yayınlanmış 84 eserim var.Sesli ve görüntülü yayınlarımız, posterlerimiz
hariç.
www.ilhanyardimci.com internet sitemde yayınlanan eserlerimin izahı, günlük makalelerim, you
TUBA’da canlı yayınlarım izlenebilir.
Sorunun muhatabı, özellikle, Kimlik erozyonu geçiren, İman/İhlas/Âmel/Ahlak noktalarında karanlıklar içinde bulunan gençlik ve insanlar içindir.
SORU:5
Okur kitlemiz oldukça genç. Onlara bir tavsiye,
nasihat ve vasiyetiniz var mı? Şair ve Muharrir büyüyüğümüz olarak.
Yukarıda bahsettiğim gibi yazar portalı ile kendi
sitemde günlük makalelerim, şiirlerim, âşıkların dilinden yayınmanmaktadır.
Yazılarımda verilen mesajlar; tavsiye,nasihat ve
vasiyetimdir.
Çocuklarım için hazırlanan vasiyentamemde yer
alan MEZAR TAŞIMA yazılacak şiirleri buraya alayım:

KEMÂLİ (İLHAN YARDIMCI)
“BEN” DEN SİZE
YAŞIM YETMİŞİ AŞTI, BEN YAZMADAN BIKMADIM,
BİRİLERİNE BATAR, DOĞRU YAZAN KALEMİM.
KURŞUN BİLE SIKTILAR, NÂMERT ELİ SIKMADIM,
BİNLERCE DOSTLA, YÂREN, DİLDE GEZER KELÂMIM.

SIR

DÜNYA BİR İSTASYON, GELDİM GİDERİM,
EZEL-İ ERVÂH’TAN GELİR KADERİM,
HESÂB-I MÎZÂN’DA ACEP NE DERİM?
MAĞFİRET OLMAZSA, ARTAR KEDERİM,
YARATAN ÖLÇÜDÜR, MEVLÂ YA KERİM,
FATİHA BEKLİYOR, SİZDEN MÂDERİM!
		
KEMÂLİ ( İLHAN YARDIMCI)
DOĞUMU: 01.01.1941 ÖLÜMÜ: ………………
VEYA:
SÖYLEYİN BİR KEMÂLİ GELDİ GEÇTİ,
SEHERLERDE HECELERDE AĞLADI.
ASLA EĞİLMEDİ, DOĞRU SÖYLEDİ,
RIZA KAPISINDA ESTİ ÇAĞLADI,
BİR YARDIMCI GELDİ GİTTİ SÖYLEYİN!.
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DÜNYA KÜÇÜK İSTASYON, GELDİM, GÖRDÜM,
GİDERİM,
SAĞIR SULTANLAR BİLİR, KULA KULLUK ETMEDİM,
MAHŞER’İN HESABINDA, YARADANA NE DERİM?
ALLAH’A ŞÜKREDİM, HENÜZ DAHA BİTMEDİM!
ÖLÇÜM KUR’AN VE SÜNNET, BİR MEVLÂ’YA TAPALI,
İNCE YAĞDAN OLMADIM, HEP DOĞRUYU SÖYLEDİM,
HAYAT ÇETELESİNDE, ÇIKMAZ SOKAK KAPALI,
RAHAT YÜZÜ GÖRMEDİM, UMUT İPLİK DÜYLEDİM.
SORU:6
Dua nedir, kısaca. Bizzet yaşadığınız bir dua hatıranız var mı? Varsa okurlarımızla paylaşabilir misiniz?
“DUA; varlığımızı ötelere taşıyan kristal bir andır.
DUA; kalbimizi dudaklarımıza komşu eyleyen
duru bir nefestir.
DUA; bakışlarımızı gabya açan billûr bir penceredir.
DUA; niyetimizi ümide ulaştıran kanatlı bir melektir.
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DUA; nefesimizi semâlara taşıyan yumuşak bir
rüzgârdır.
DUA, cılız sözlerimizi, ebedi meyvelere dönüştüren bir kutlu ağaçtır.
DUA; kalbimizi yalnızlık ve yetimliğin toprağından
sıyırıp sonsuz baharların çiçeği eyleyen bereketli bir
tohumdur.
DUA; her birimizi yaratıcımızın ebedi sözüyle
“Ağız Birliği” ettiren Rabbani bir lütûftur.
DUA; ELLER KARINCALAŞMIŞ,
DUA; PASLI YÜREKLER CİLÂLANMIŞ,
DUA; YALVARIŞ,
DUA; YAKARIŞ…
İki Cihan’ın Güneşi, Fahr-i Kâinat Efendimiz, DUÂ
hakkında şöyle buyurmuşlardır:
“DUÂ ibâdettir.”, “DUÂ ibâdetin iliğidir.”, “DUÂ
nâzil olan (inen) ve inmeyen belâlara fayda verir. O
halde siz duâ yapın.”, “İbâdetin en faziletlisi DUÂ’dır,
“DUÂ , kazayı reddeder.”, “DUÂ, belâyı reddeder.”
Gibi Hadis-i Şerif’ler; DUÂ ve önemini dile getirir.
DUÂ: Mülk sahibinden, aczi yeti idrak ederek işlerin hayırlısını istemektir.
DUÂ: İmtihan dünyasının belalarından Allah’a sığınmaktır.
(Furkan Suresi: 77. Ayeti Kerime, Â’râf Suresi: 55180-205, Zariyat: 18, Bakara: 45-128, İbrahim: 7-40,
Yunus: 22-23, İbrahim: 7, Rad Suresi 13. Ayeti kerimelerde DUA ve öneminden bahsedilir)
Dikensiz Gül” olabilme sevdâ ve aşkıyla O’na yalvarıyor, sadece O’ndan istiyoruz.
“BAKIYORUM DA RABBIM; GÖZ, KULAK VE ELİME,
ZATINA ŞÜKÜR İÇİN BULAMAM BİR KELİME!..”
Bütün Âlemleri yaratan yüce Allah’ım; sana geldik, dergâhına diz çöktük, kalp derinliğimizle kollarımızı sana açtık… Gözyaşlarımız altında sana yalvarıyoruz, bizleri boş döndürme YA RÂBBİ!...
İmtihan Dünyasının belâ ve mûsibetlerinden kurtulmak için yapılan dualar boşa gitmez. Arş katına
yükselir.
Nefsimde yaşadığım o kadar çok hatıra, ibret ve
hikmet var ki, sayamam.
SORU:7
Şair KEMÂLİ olarak bir şiirinizi bize armağan edebilir misiniz?
Yayınlanmış 16 şiir kitabım var. Türkiye ve Dünyanın en uzun şiir kitabı ile Oratoryosu bana ait.
Bir şiirimi SIR Dergisi personeli ile okuyucularına
armağan etmek isterim:

AŞK
Dayan Ferhat, Dağ delindi,
Şirin bekler yolun senin.
Sabrın sonuna gelindi,
Aşk mânası sende derin.
DAĞLAR DELEN İMAN BİZİM,
SECDELERDE NASIR DİZİM.
Şirin bilir, Ferhatları;
Çekilen hasret, ahları,
Gönüldeki feryâtları,
Anlatılmayan vahları.
ÖLÇÜ OLMUŞ, REHBER OLMUŞ,
AŞKI BİLMEYENLER SOLMUŞ.

SIR

Aşkı unuttu bu nesil,
Madde aldı aşkı esir,
Tahammülün yoksa deşil,
Kalmadı paydada kesir.
AŞKI YAŞAYANLARDAN SOR,
ÂŞIK GÖNÜLLERDE BİN KOR.
Allah/Peygambere Âşık,
Helâl olsa lokma kaşık,
Aşkı bilmeyene yazık,
Aşkta sevgidir bil azık.
İKİ HECELİ KELİME,
AŞKIN YÜKÜ VER BELİME.

Mecnûn’un çölleri hani?
Leylâ oldu Tarih, fâni,
Keremi anlatsan yani,
Aslı’ya rahmetler gani.
HİÇ ARAMA, BULAMAZSIN;
BOŞA ÂŞIK OLAMAZSIN.
Cadde/Sokak/Pazarlarda,
Gezen/Tozan âşığa bak.
İbret dolu nazarlarda,
Edep için sen bir mum yak.
TUTUŞANLAR HEP ELELE,
TENHALARDA DUDAK DİLE.
Aşkın haram bahçesinde,
Güllere bak, boynu bükük;
Satın alan akçesinde,
Şehvet oldu âşığa yük.
KOPARMAYIN AŞK GÜLLERİ,
AĞLATMAYIN BÜLBÜLLERİ.
KEMÂLİ kaleme âşık,
Allah/Peygamber/Kur’an’a,
Kaos Asrı şer bulaşık,
İman-ı Billah durana.
MEVLÂ BİLİR DOĞRUSUNU,
CEVAPLARIZ SORUSUNU.
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E KONOM İ

MÜSLÜMAN İŞADAMINDA BULUNMASI GEREKEN AHLÂKİ VASIFLAR
Brussels Capital Üniversty Öğr. Üyesi

İsmail ÇAPAK

SIR

1. Müslüman iyi niyetlidir.
2. Müslüman işine erken koyulur.
3. Müslüman pazara girdiğinde Allah’ı anar.
4. Müslüman karşılaştığı insanlarla selamlaşır.
5. Müslüman ticaretinde hoşgörülü olur.
6. Müslüman dürüst ve güvenilir kişiliğe sahiptir.
7. Müslüman güzel ahlâk sahibidir.
8. Müslüman ölçü ve tartıda hile yapmaz.
9. Müslüman alışveriş yaparken sadaka verir.
10. Müslüman verdiği sözde durur.
11. Müslüman gerektiğinde sattığı malı geri alır.
12. Müslüman felakete uğrayana ödemelerinde kolaylık gösterir.
13. Müslüman ticari işlemlerinde yeminden kaçınır.
14. Müslüman kimseyi dolandırmaz.
15. Müslüman sattığı maldaki ayıbı açıklar.
16. Müslüman bulduğu malı sahibine iade eder.
17. Müslüman müşteri kızıştırmaz.
18. Müslüman müşterinin bilgisizliğini istismar etmez.
19. Müslüman rüşvet vermez ve almaz.
20. Müslüman haramdan uzak durur.
21. Müslüman alırken ve satarken kolaylık gösterir.
22. Müslüman ödemelerini kurallara uygun yapar.
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ESMAUL HUSNA
El Gaffar – رافغلا

SIR

Allah-u Teala’nın 99 isminden birisi olan “El-Gaffar” ismi; Arapça bir kelime olan “ğafere” sözcüğünden türetilmiştir. Normal şartlarda bir sıfat olarak
“bağışlamış durumda olan”, “örten durumda olan”
gibi anlamlara gelen ğafere kelimesi; Allah’ın bir
ismi olarak kullanıldığında esirgeyen, bağışlayan
anlamlarını taşımaktadır.
Bu isim genellikle “El-Afuv”la sıklıkla karıştırılmaktadır. Bu iki ismin de benzer anlamlara gelmesi
ikisinin anlam olarak birbirinin yerine kullanıldığı
yanlış durumları da bazen meydana getirebilmekte;
ancak El-Afuv ismi sadece size karşı bir suç işleyen
kişilerin bu suçlarının sizin tarafınızdan suratına
vurulması durumlarında anlamına uygun olarak
kullanılabilmekte; El-Gaffar ismi ise aynı durumlarda kişinin kimsenin yüzüne suçunu vurmayıp kişiyi
utandıracak durumlara getirmeyen kişiler için bir
sıfat niteliğinde kullanılabilmektedir.

Gaffar terimi kullar için değil de Allah’ın yüce
davranışları hakkında nitelendirici durumda kullanıldığında ise, Allah-u Teala’nın kullarına karşı her
daim bağışlayıcı rolde olması; günahlarını affedip
görmemezlikten gelmesi gibi durumları ifade eder
durumda olmaktadır.
Bireylerin ruhani olarak sıkıntılı süreçlerden geçerken telaffuz edecekleri “estafurullahhe’l-azim
ve etübü ileyh” şeklindeki cümle; tamamen bireyin huzura ve rahata kavuşmasını sağlamaktadır.
Deyimi yerindeyse istiğfar etmek olarak da görüle-

bilecek bu durum, kişinin her türlü rahatsızlığında
Yaradan’ına sığınarak ondan huzur ve koruma beklemesi anlamındadır.
Kuran-ı Kerim içerisinde Gaffar isminin ve sıfatının geçirildiği ayetler ve sureler ise şöyledir;
Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur;
Melekler kulun günahını yazarlar ve daha sonra
semaya yükselirler. Semaya yükseldiklerinde kulun
amel defterinde bu günahın yazılı olmadığını, buna
mukabil işlemediği sevapların yazılı olduğunu görünce Allah-u Teala’ya şöyle derler;
“Ey Rabbimiz biz kuluna zulmetmedik. Ancak
onun işlediğini yazdık.” Buna karşı Allah meleklere
şöyle buyurur: “Evet doğru söylediniz. Kulum o günahları işlemiş ve defterindeki sevapları işlememişti. Lakin kulum günahına tövbe etti ve göz yaşlarıyla
benden af diledi. Bende onun günahlarını mağfiret
ettim ve ona karşı cömertçe muamele ederek günahlarını sevaba çevirdim. Ben ikram edenlerin en
çok ikram edeniyim.”
Allah-u Teala, Gaffar olduğunu Kur’andaki şu
ayetlerle de bize haber vermektedir;
“De ki: Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, gafurdur, çok bağışlayıcıdır ve rahimdir,
çok merhamet edicidir.” (Zümer 53)
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MUTLU EVLİLİĞİN 21 ALTIN KURALI

Ahmet YÜTER

1) “Seni seviyorum” deyin. Sevmek ve sevilmekten
korkmayın. Kin, nefret, öfke dolu sözler çıkmasın
ağzınızdan. “ Kahrol” yerine “canım”, “defol” yerine
“yanındayım”, “lanet birisin” yerine “harikasın sen”
demeyi tercih edin. Dilinizi “güzel söz”e alıştırın, aklınızı kullanın, kafanızı çalıştırın.

Kabristan ziyaretleriniz olsun. Tefekküre dalın, dersler alın, ibret ikliminde kalın.
11) Gurura, kibre, “ene”ye, “ego”ya kapılmayın. Affedici olun, müsamaha edin, iyiliğinizi artırın, cahillere benzemeyin.

SIR

2) Çevrenize gülümseyin. Birbirinizi önemseyin. Yüzünüz “güven” ve “huzur” versin, “sirke” satmasın.
İnsanları kendimizden uzaklaştırmayalım, insanlardan da uzaklaşmayalım. “Emin” ve “güvenilir” olalım.
3) Sevginizi ifade edeceğiniz vesileleriniz olsun.
“Doğum günü”, “evlilik yıldönümü günü”, “sıla-i rahim” gibi vesileleri fırsat bilin, hediyeleşin, farkedilin.
“Özel günler defteri”niz olsun. Aranızda “sevgi köprüleri” kurulsun.
4) Birbirinize karşı, iyi, güzel, hoş davranın, birbirinize karşı “nazlı ve nazenin”, “nazik ve nadide” olun.
Çocuklarınıza ve çevrenize karşı örnek teşkil edin.
Eşinize “gül” verin, yoksa “gülüverin”. Sesinizi yükseltmeyin, bağırmayın, sakin olun. Birbirinizi çirkin
sözlerle çağırmayın, çocuklarınızın yüreğini yaralamayın.
5) Özelliklerinizi keşfedin. Eşinizi güleryüzle uğurlayın ve karşılayın. Birbirinizi sevdiğinizi hissettirin. Birbirinize ve çocuklarınıza karşı “ilgili” ve “sevgili” olun.
“Aile meclisi” oluşturun, huzurunuzu taçlandırın.

6) Eşinizle, çocuklarınızla, büyüklerinizle, dışarıda
“yemek yeme günü hatıraları”nız olsun. Büyük ve
küçük ailenin müşterek mutluluğunu keşfedin ve yaşayın.
7) Evinize girerken selam verin. Aile fertleri arasında
selamı yayın. Stresinizi ve yorgunluğunuzu atın. Ahvalinize sevginizi katın.
8) İşinizi ve meşguliyetinizi bahane ederek, ailenizi
ihmal etmeyin. İşiniz, meşguliyetinizde ve aile fertleri
arasındaki ilişkilerinizde müşterek mutluluğu yakalayın. Sohbetleşin, konuşun, danışın ve anlaşın.
9) Birbirinize dua edin. Çocuklarınız ve çevrenizi de
dularınıza katın. Birbirinizde habersiz birbirinize ait
“habersiz dualar” ınız olsun.
10) Ölümü hatırlayın, unutmayın ve unutturmayın.
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12) Abdestli gezin. Tevbe edin. İbadeti usulünce yapın. Kur’an-ıöğrenin, öğretin, okuyun, anlayın ve yaşayın. Salavatı dualarınıza katın. Organlarınızı haramlardan koruyun. Helallere yapışın. Sünnet-i seniyye
çizgisinde yürüyün. İki dünya saadetinizi hedefleyin.
13) Tartışmayın. Birbirinizi dinleyin, anlayın. Kendinizi kabule zorlamayın. Farkındalıklarınızı farkedin. Birbirinize saygılı olun. Birbirinizi kırmayın, incitmeyin.
14) Birbirinizin anne ve babasına karşı saygılı olun,
onlara “öf” bile demeyin. Birbirinizi germeyin.
15) İhtiyaç sahiplerini imkanlarınızla sevindirin. Birbirinizin aile çevresinde ki ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi önceleyin. Başka ihtiyaç sahiplerini de gözardı
etmeyin.
16) Ailenizden ve çevrenizden “ Peygamber Ocağı”
yolcuları gençlerimizi dualarınızla, harçlıklarınızla
yolcu edin, sevindirin, morellendirin.
17) Sevaplarınızı artırın, günahlarınızı eritin. Ümidinizi yitirmeyin, korkunuzu bitirmeyin.
18) Candan, gönülden, içten dostlarınız olsun. “İyi
gün dostu” olmayın, “iyi gün dostları”nı dost edinmeyin. “Dareyn saadeti”nize destek olacak, katkı
sağlayacak dostlar edinin.
19) Gelininize “kızım”, kayınvalidenize “annem”
deyin. “iyi yürekli gelin”, “müşfik yürekli kaynana”
olun. Olumsuzlukları görmeyin. İyiliklerinizi görün ve
övün. Gönül alın. Birbirinizin “bereket”i olduğunuzu
unutmayın. Hoşgörüyü elden bırakmayın.
20) Ahir ve akibetinizin “hayır” olması için hassasiyet içinde olun. Hayatın ve mevsimin güzelliklerini
“aile ocağı”nıza taşıyın ve mutlu yaşayın.
21) Aile yaşantınızı gözden geçirin. “Değmez şeyler”
peşine takılmayın, israfa kapılmayın. Tutumlu olun,
cimrilik de yapmayın. “Marka” ve “Moda” hastalığına yakalanmayın. Elinizdekilerle yetinin, başkalarıyla
yarışmayın!
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Sorularla İhracat Mevzuatı - 7
İbrahim BİÇER

d) ABC Menşe Şahadetnamesi / Özel Menşe
Şahadetnamesi
Menşe Şahadetnamesi: İhraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ise o
ülke menşeli olduğunu, üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya söz konusu olduğunda ise,
bir ülke menşeli sayılabilmesi için o ülkede yeni bir
ürün imal edilmiş veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son
esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek için düzenlenmektedir.

tanlığı ve Oman Sultanlığı’dır.
V. Geçici Teminat Sağlayan Belgeler: a)A.T.A
Karnesi

SIR

Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM A) : Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş
Preferanslar (Tercihler) Sisteminden yararlanmak
üzere ABD, Rusya Federasyonu, Japonya, Beyaz
Rusya ve Ukrayna’ya yapılan ihracatlarda adı geçen ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük
idaresine muhatap belgedir.

Ayrıca, Avustralya için Form A Belgesi zorunlu
değildir. Kanada ve Yeni Zelanda sistemden yararlanabilmesi için FORM-A talep etmekte birlikte
resmi tasdik istememektedir.
Arap Boykot Listesi’nde Yer Almadığına Dair
Belge
Aşağıda sıralanan Arap ülkelerine yönelik ihracatlarda ihracatçının Arap Boykot Listesi’nde
yer almadığına dair onay Odaca yapılmaktadır. Bu
onay, ABC Menşe Şahadetnamesinin, ihracat faturasının üzerine yapılabildiği gibi, ilgililerin dikkatine hitaben yazı halinde de düzenlenebilmektedir.

Geçici İthalat sözleşmesine taraf olan ülkelere geçici olarak eşya götürmek isteyen gerçek ve
tüzel kişilerin gümrük işlemlerini kolaylaştıran,
beyanname olarak kabul edilen ve eşyaların gümrük vergilerini mahallinde teminat altına alan bir
gümrük belgesidir.
ATA kısaltması Fransızca “Admission Temporaire” ve İngilizce “Temporary Admission” (geçici
kabul) sözcüklerinin ilk harflerinin birleşmesinden
oluşmaktadır.
ATA Karnesi sistemi özellikle kendi ürünleri için
dış pazarlar arayan gerçek ve tüzel kişilerin ürünlerini potansiyel alıcılara tanıtımda, ayrıca geçici
ithale ihtiyaç duyanlara avantajlar sağlamaktadır.
ATA Karnelerinin geçerlilik süresi 1 yıl olup bu süre
içinde ihtiyaç duyulan ülkelere seyahat etme imkanı sunmaktadır.
Ata Karneleri kefil kuruluş olarak yetkilendirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından
gönderilen Odalardan temin edilmektedir.
Bir işçilik görmesi veya tamir edilmesi istenen
eşyalar dış ülkelerde kullanılan tüketim malzemeleri, halen satışı yapılan veya satışa arz edilen eşyalar, hediye edilen, dağıtılan, atılan, bozulan eşyalar ATA kapsamına alınamamaktadır. Kullanımı
sona eren ATA Karneleri Odaya iade edilmektedir.

İhracatçının Arap Boykot Listesi’nde yer almadığına dair onay verilen ülkeler Suudi Arabistan
Krallığı, Libya Arap Cumhuriyeti, Kuveyt Devleti,
Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen Cumhuriyeti, Sudan Demokratik Cumhuriyeti, Katar Sul-
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GÜNDEM

AŞURENİN ÇIKIŞ NOKTASI

Semra ATASOY

Aşure ayındayız, Hicri yıla göre Muharrem ayı
olarak anılan bu ayda hemen hemen her evde aşure pişer.
Aşure pişirme geleneğini herkes bir tarafa çekmiş, bir sebebe bağlamıştır.
Tarihten günümüze dek gelen geleneklerin tamamının ilk çıkış noktaları unutulmuş sadece uygulaması kalmıştır.
Aşure pişirme geleneği de böyle olmuştur. İlk çıkış noktası unutulmuştur.
Peygamberimiz, Medine’ye hicret ettikten sonra
orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduğunu öğrenir.
O gün Muharrem ayının 10. günü Aşure günüdür.
“Bu ne orucudur?” diye sorar. Yahudiler, “Bugün, Allah’ın Musa’yı düşmanlarından kurtardığı,
Firavun’u boğdurduğu gündür. Hz. Musa, bir şükür
olarak bugün oruç tutmuştur” der.
Ve o günden sonra Müslümanlar arasında Muharrem ayında oruç tutulur.
Alevi mezhebine bağlı olanlar ise Kerbela da
yaşanan acı olaylar nedeniyle matem amaçlı oruç
tutar ve aşure pişirirler.
Arapça’da 10 rakamı Aşera olarak okunur ve
Muharrem ayının 10. günü pişirilen tatlı çorba bu
yüzden Aşure adını alarak günümüze dek gelmiştir
iddiası vardır.
Yakın tarihimiz bize bu geleneği bu şekilde açıklar.
Peki, bir ritüel şeklinde Aşure pişirmenin ilk çıkış
noktası nedir?
Mitoloji adı altına gizlediğimiz, dünyadaki birçok
toplulukların asla kabul etmeyeceği bazı gerçekler
vardır.
Nuh adlı peygamberi kabul ederiz fakat onun yakınında olan Anu, Enlil Enki isimlerini yok sayarız.
Bu kişileri kabul etmeyiz.
Çünkü mitolojiye göre Nuh insandır, Anu Enlil
Enki insan değildir. Sümer tabletlerine göre uzaydan dünyaya gelmiş tanrı olarak adlandırılan kim
oldukları bilinmeyen kişilerdir.
Hatta İstanbul Arkeoloji müzesine gittiğinizde
Sümer dönemine ait taş kabartmalarda, insanlardan daha uzun boylu sakallı ve kollarında saate
benzer tanımlanamayan bir cisim takılı olan bu insan görünümlü kabartmalara, arkeolog arkadaşlar
CİN demişler ve taş kabartmanın yanına da öyle
yazmışlardır.
Öyleyse çok sevgili bu arkeolog arkadaşlar, halkımıza cinlerle ilgili ayrıntılı bilgi versinler, kimdir,
nedir, hangi dönem insanlarla birlikte bu dünyada
yaşamışlardır?

Tarihte böyle cinlere ait bir bulgu var mıdır?
Cin min değildir, basbayağı biz insanlardan çok
ilerde bir teknolojiye sahip uzaylılardır ve dünyada
yaşamışlardır ve dünyada yaşanan tufan nedeniyle
kendi gezegenlerine geri dönmüşlerdir. (Biz döndüklerini düşünelim, aramızda olduklarını bilmek
tedirginliğe yol açacağı için insan zihni bu gerçeği
reddeder.)
(Aslında olay çok geniş ve ayrıntılıdır fakat burada birçok sebepten ötürü bahsetmek istemiyorum. Çünkü insanlık henüz hazır değil ve duydukları anda kesinlikle karşı çıkacaklardır. Bir polemik
yaratmamak adına ayrıntıya girmek istemiyorum
fakat genetik bilimciler ve diğer tüm bilim dallarıyla ilgilenenler mitolojinin anlattığı gerçekleri kabul
etmişlerdir.)
Sümer ve Akad tabletlerinde, M.Ö. 3500-3300
yılları arasında bir tufan olduğundan bahseder. Yapılan kazılarda da bu bölgede iki buçuk metre yüksekliğinde çamur katmanları tespit edilmiştir ki bu
da tufan olduğunu doğrular.
Tevrat ve Kuran’da da tufan ile ilgili birçok bölüm
bulunmaktadır.
Nuh Peygambere tufan olacağı bildirilir ve bir
gemi yapması istenir. İçine dünyadaki her türden iki
adet alması söylenir.
Nuh Peygamber, gemiyi yapar ve söylendiği gibi
kendine inananlar ile her hayvandan iki adet alarak
gemiye biner.
Tufan başlar…
Dünya üzerindeki her şey yok olur.
Günler sonra tufan biter…
Muharrem ayının 10. Günü yani Aşera günü
Nuh’un gemisi varsayımlara göre Irak’ta Cudi dağına oturur. (Geminin indiği yer henüz kesin olarak
tespit edilememiştir. Yapılan kazılarda birkaç değişik noktada gemiye ait olduğu düşünülen izler bulunmuş fakat kesinlik kazanmamıştır.)
Karaya inenler aç oldukları için gemide bulunan
bütün meyve ve tahılları bir kazanda kaynatırlar ve
karınlarını doyururlar.
O günden günümüze dek insanlığın kurtuluşunu
hatırlatması adına karaya indikleri gün olan Muharrem ayının 10. Günü yani Aşera günü Aşure pişirilir.
Yahudiler, günlerce aç kalan gemidekileri anmak
adına oruç da tutarlar. Ardından bu gelenek Müslümanlarda da devam eder ve günümüze dek gelir.
İşte Aşurenin unutulan öyküsü budur…

SIR
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O KADIN
Ünzile YILDIRIM

Bu sabah da her sabah gibiydi. Dışarısı alacakaranlık, güneş yüzünü henüz göstermemiş, evler,
ağaçlar, yollar gecenin içinden çıkmaya çalışıyordu.
Yapraklarda, görünen her yerde, çiğ su damlacıkları
soğuk geceden kalan ıslanmışlık vardı. Sabah yeni
güne hazırlanıyordu. Onun için sokaklar boş bir yaşanmışlık yoktu henüz. Birazdan hep aynı kurguymuş gibi önce yavaştan sonra hızlanarak başlayacaktı yeni bir gün, yeni bir hayat.

Sonra okul yılları başlar; siyah önlük, beyaz yaka,
kumral, uzun saçlar hep bele kadar, beyaz ve ciddi
bir surat. O hayatı, hayata dair her şeyi, hep ciddiye
aldı her zaman. Her şey olması gereken gibi olmalıydı, ne eksik ne fazla, yerli yerinde ve vaktinde.
Başarılı bir öğrencilik hayatı oldu sekiz yıl; ilkokul,
ortaokul. Ortaokul diplomasının yanında bir de tavsiye yazısı vardı “ zeki ve çalışkandır, her okulu başarı ile bitirebilir.” O diploma ve yazı öylece sarardı.
Çünkü başka okul ya da okullara gidemedi. Köydeydi o zamanlar. Onun da hayalleri vardı, okuyacaktı
öğretmen olacaktı, oda öğretecekti çocuklara doğruyu, yanlışı, her koşulda güçlü olmayı. Ama olmadı
olamadı. Sonrasında, yirmi yıl rüyalarında kesintisiz
kendini hep okula giderken ya da okulda gördü taki
okuluna kayıt olana kadar.

SIR

Hani yapmak zorunda olduklarımız vardır ya
hayata dair; her sabah vaktinde uyanmak, yeni bir
güne hazırlanmak, hayatı hazırlamak gibi. En azından o günü hazırlamak. Bunun için, bunlar için kalkılır her sabah alacakaranlıkta.

O karanlığın içinden bir kadın çıkar her sabah.
Yeni güne yeni ümitler le. Kızıl bakırı saçları, çalışmaktan irileşmiş güçlü elleri, her koşulda ayak uydurmaya çalıştığı zor hayata inat. Hiç altın tepside
sunulmadı ona hayat. O hep istedi, hayal etti ve
aldı. İstediği hayal ettiği hayata hep geç kaldı. Zordu
hayat onun için ama imkansız değildi.

Anadolu’nun bir köyünde dünyaya gelmişti, ailenin hayatta olan ilk çocuğu olarak. Sonra da iki
erkek kardeşi geldi dünyaya. Dört beş yaşlarında
hayatı algılamaya başladığında, nedense aklına
hep tarla günleri gelir. Sanki başlangıç orasıymış
gibi. Ne çok gitmişti tarlalara anne, baba kardeşler
hep birlikte, günlerce, aylarca. Güneş tepeden yeni
göründüğünde düşerlerdi yollara. Eşeğe o gün kim
şanslı ise o binerdi; genelde de çocuklar ya da en
küçükler kalanı tabana kuvvet yürürdü. O yüzden
belki de ne zaman çocukluk dense ilk aklına gelen
tarla günleri olur. Hani yolların, evlerin ulaşılmaz,
erişilmez göründüğü zamanlar. Adımlar küçüktür
çünkü git git bitmez. O abladır, anne, baba tarlada
çalışırken kardeşlere bakan, köye kadar yürüyerek
gidip bakkaldan nohutlu şeker, (cami penceresine
benzeyen) büsküvi alıp gelen abla.

Ortaokul bittikten iki yıl sonra, köyden kente taşındılar. Taşındıkları yıl nişanlandı bir yıl içinde de
evlendi. Başkaldıracak kadar cesur değildi o zamanlar, köyünden yeni gelmiş şaşkın ördek yavrusuydu.
Madem evlendi çocukları olsundu o zaman. Biraz
geç olsa da oldu, biri erkek biri kız. Ömrü boyunca hep gurur duyduğu ve hep duyacağı, Allah’ın
lütufları… Çok mutluydu çok. Onlar okuyacaktı,
onun yapamadıklarını, hayallerde kalanları onlar
yapacaklardı. Bir annenin en bencil tarafıdır belki
de, kendi yapamadıklarını ya da yaşayamadıklarını
çocuklarında görmek istemesi.
Çocuklarını olabildiğince, elinden geldiğince,
bütün imkanlarını seferber ederek büyüttü okuttu.
Onlar da emeklerini boşa çıkarmadı. Oda işe girdi,
liseye kayıt oldu rüyalar kesildi. Çocukları üniversiteyi kazandı, oda kazandı. Hayaller gerçekleştirmek
içindi, istedi ve oldu. Fakat onun hayalleri hiç bitmedi.
Ve o kadın her sabah alacakaranlığın içinden çıkıp, sabahı yara yara, hayata inat, yeni bir güne yeni
ümitlerle başlıyor. Başı dik efe efe. Çünkü hayat her
gün yeniden başlıyor.
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ÖLÜYLE KONUŞAN ADAM,
ÖLÜYE NE SÖYLEDİ
Recep KARA

Fıkralarıyla ve akşamcılığıyla tanınan büyük mizahçı Bekri Mustafa, bir gün küçük Ayasofya
Camii’nin önünde bir cenaze ile karşılaşır. Hemen tabuta eğilip kendi kendine bir şeyler fısıldar.
Cemaatten bazı meraklılar,
“Mustafa Ağa, ölüyle ne konuştun?” diye sorunca şu cevabı verir:
“Kardeşim bak! Sen artık ahirete gidiyorsun. Oradakiler sana mutlaka bizden haber soracaklardır. Sözü uzatmana gerek yok. Sadece Bekri Mustafa Ulu Camii’nde imamlık yapıyor de, onlar
dünyanın ne hale geldiğini hemen anlarlar.”

SIR

Dünyamız Bekri Mustafa’nın döneminden daha karanlık. Devirler değişti ama malesef Firavunlar ve zülümleri çok değişmedi. Onların İslama bu kadar düşman olmalarının tek sebebi İslam hakim olursa tanrılık iddiasında bulunamayacaklar bulunsalar da kulak veren olmayacak...
Ve biliyorlar ki; içinde iman kırıntısı olan en güçsüz yürekten bile koskocaman bir çınar çıkabilir
ve bu çınar dünyayı sarabilir... Şüphesiz Allah bunu yapmaya müktedir...
Kıyamete adım adım yaklaştığımız bu dönemde Firavunlara karşı ne kadar Musa As. duruşunu sergileyebiliyoruz. Ateşe su mu taşıyoruz yoksa odun mu? Safımız neresi... Her ölüm aslında
insanın bir nevi kuçuk çapta kendi kıyameti...
Ne kadr hazırlanıyoruz?

Selam ve muhabbetle...
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SADİ’DEN SEÇMELER
Armita MERAM

*Sana sahibim ya başkalarına ihtiyacım
yoktur.

SIR

*İki kişi beyhude üzülüyorlar, ve faydasız
emek veriyorlar: kimi depoladı ve yemek
nasip olmadı, kimi öğrendi ve amel etmedi.

* Üç nesne kalıcı olamadı; ticaretsiz mal,
tartışılmayan ilim, harcanmayan mülk.

*Aziz Allah’a minnettarım. O’na itaat
etmek yaklaşmaya sebeptir ve O’na
şükür etmek nimetleri fazlalaştırıyor. Her
teneffüs etmek hayatı sürdürüyor ve içi
açıyor.Her nefes aldığımızda veremiyebilir,
verdiğimizde alamıyabiliriz. Demek ki her
tenneffüsde iki nimet mevcuttur, ve her
nimette şükür gerekiyor.
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M.Tunahan PINARBAŞI

Ben Efsaneyim adı gibi
kendi ve konusu da efsane
olan bir Warner Bros filmi.
Bu filmde efsane oyunculardan biri olan Will Smith
başrolde yer almakta. Başrol oyuncumuz bu filmde
insanları adeta zombiye
çeviren bir virüsle mücadele etmektedir. Filmin
hikayesinde benim için yer
eden en önemli kısım; insanların bazen hayvanlarla, hemcinslerinden daha
iyi anlaşması. Gerçekten
izlediğinizde sizi çok etkileyecek bu filmi kelimelerle
anlatmanın yetmeyeceğini
anlayacaksınız. İyi seyirler
dilerim.

SIR

SIR
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EVLİYALARIN BÜYÜKLERİNDEN CÜNEYD-İ
BAĞDADİ HAZRETLERİ’NİN DUASI
Emrullah ÇINAR

Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri her
zaman şöyle dua ederdi.
Allah’ım sana dâimâ ve büyüklüğüne lâyık bir hamdle hamd olsun
Resûlullah efendimize, Ehl-i beytine, Eshâbına, O’nun yardımcılarına
hayır duâlar olsun
Yâ Rabbî!
Yerde ve gökte sana itâat edenlere merhamet eyle
Ey kerîm olan Allah’ım!
Lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hatâ ve kusurlarımızı affeyle
Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar
sebebiyle olan kul borçlarından bizi
kurtar
Kereminle eğriliklerimizi düzelt.
Kötülüklerimizi iyiliğe tebdîl eyle
Ey dilediğini yok ve var eden Allah’ım!
Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru
Râzı olmadığın, beğenmediğin
şeyleri bize çirkin göster, beğendiklerini sevdir
Bizlere râzı olduğun işleri yapmayı nasîb eyle.
Vefâtımıza kadar bu hâlimizi
dâim eyle
İrâdelerimizi bu hususta kuvvetlendir, niyetlerimizi sağlamlaştır.
Bunlar için kalbimizi ıslâh eyle
Uzuvlarımızı bu işlere sevkeyle.
Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde
yardım eyle
Yâ Rabbî!
Bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsân eyle
Seçtiklerine, sevdiklerine nasîb
ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve
seni devamlı anma hâlini sırf senin
için yapılan amellerin en güzelini
yapmayı ömrümüzün sonuna kadar
devâm etmeyi nasîb eyle
Ölümümüzü iyi eyle Ölümü bize
ikram, ihsân, sana yakınlık ve sevinç

eyle; pişmanlık, üzüntü eyleme
Kabirlerimize neşe ve sevinç ile
girmek nasib eyle.
Kabirlerimizi Cennet bahçeleri ve
rahmetinin indiği yerler eyle
Orada bizi korkudan emin eyle.
Dirilteceğin güne kadar bizi emin
ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle
Ey mahlûkâtı, geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan
Allah’ım!
Bizim o günden aslâ şüphemiz
yoktur.
O günün korkularından emin kıl
ve sıkıntılarından kurtar
O günün büyük sıkıntısını bizden
kaldır
Bizi Muhammed aleyhisselâmın
yanında bulunanların arasına kat
Allah’ım!
Hesâbımızı kolay eyle.
Lütfunla kereminle muâmele
eyle
Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver.
Sıratı çabuk geçen ve gıbta edilenlerden eyle
Tartı gününde sevâbımızı ağır kıl
Cehennem’in sesini bize işittirme.
Cehennem’den ve Cehennem’e
yaklaştıracak işlerden ve sözlerden
kurtar
Lütuf ve kereminle bizi Cennet’te
kendilerine ihsânda bulunduğun
peygamber, sıddıklar, şehîdler ve sâlihler ile berâber eyle
Onlarla arkadaş olmak ne güzel
Yâ Rabbî!
Orada bizi, babalarımız, annelerimiz, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir hâlde berâber
bulundur
Dünyâda iken bizimle ülfetleri,
yakınlıkları olanları da bize kat
Onları umduklarına kavuştur.
Dilediklerinden fazlasını ver

Dünyâdan îmânla ayrılan bütün
mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muâmele eyle
Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini kabûl
eyle
Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara
yardım et.
Hastalarına şifa ver.
Bize ve onlara nasûh tövbe etmek nasîb et.
Çünkü sen, çok ihsân sâhibisin ve
her şeye kâdirsin
Yâ Rabbî!
Senin yolunda cihâd edenlere
yardım eyle.
Hem idâreciyi hem de idâre edileni ıslâh eyle
Müslümanların işlerini üzerine
alanlara, müslümanlara karşı şefkat
ve merhamet nasîb et
Yâ Rabbî!
Sözlerimi birleştir.
Bizden fitneyi gider
Belâlardan kurtar
Bize müslümanlar arasında ihtilaf gösterme.
Bizleri sana yaklaştıran şeylerde
birleştir
Yâ Rabbî!
Bizi aziz kıl, zelîl kılma.
Bizi, senin rızâna götüren dünyâ
ve âhiret işlerinde birleştir.
Bu ancak senin yardımınla olur
Yâ Rabbî!
Bize, senden korkmayı, sana tâzim ve hürmeti, sevdiklerine lütfettiğin mârifet ve nîmetlerini bize ihsân
ve bunları devamlı eyle
Yâ Rabbî!
Bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk
çocuğumuza yakınlarımıza, sıhhat
ve âfiyet ihsân eyle
Bu âfiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver

SIR
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Abdurrahman PAMUK

BAHAR SENSİN
Adın her an kalbimizde
Şefaatin bize müjde
Yaşasak da bugün güzde
Bahar sensin Resulullah

SIR
En günahkâr bendeleriz
Binlerce kez sendeleriz
Asırlardır hep kederiz
Yardım sensin Resulullah

Tadım sensin kapım sensin
Tükenmeyen aşkım sensin
Habibime hitap sensin
Şefaat yâ Resulallah
Bir an gelsen hanemize
Yüzümüz yok huzuruna
Ümmetinin kusuruna
Bakmazsın sen Resulullah
Rahmeten lil âleminsin
Hem cinlerin hem de insin
Soluk ver de keder dinsin
Medet sensin Resulullah
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Renault Trezor

SIR

Fransız otomobil üreticisi Renault’un Cenevre
Otomobil Fuarı kapsamında tanıttığı Renault Trezor yılın konsept otomobili ödülünü aldı. Tamamen elektrikli Renault Trezor, geleceğin otomobillerini temsil ederken tasarımıyla göz doldurdu.

Renault Trezor, 0’dan 100 km hıza 4 saniyede
ulaşabiliyor ve tam şarj edildiğinde 160 km ile 200
km arasında bir mesafe katedebiliyor.

Aracın ilk göze çarpan özelliği kapı sistemi.
Görenlerin efsanevi Batman serisindeki “Batmobile”e benzettikleri aracın klasik kapı sistemi bulunmuyor. Aracın kapısı diye tabir edebileceğimiz
giriş yeri tavanı. Araca binebilmek ya da inebilmek
için aracın tavanı gövdesinden ayrılıyor ve giriş
yeri açılıyor.

Renault Trezor, ön ve arka tarafında olmak üzere iki bataryayla gücünü elde ediyor. Ayrıca bu,
aracın eşit ağırlık dağılımına sahip olmasını sağlıyor. Her pil kendi soğutma sistemine sahip. Bunun
yanında kaputun üzerindeki altıgen hava delikleri
de bu soğutma sistemine yardımcı oluyor. Nefes
alıp veren bir diyafram izlenimi veren bu hava de-
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likleri, araca farklı bir hava katıyor.
Renault Trezor, 0’dan 100 km hıza 4 saniyede
ulaşabiliyor ve tam şarj edildiğinde 160 km ile 200
km arasında bir mesafe katedebiliyor. Elektrik motorunun maksimum gücü 260 kW. Bu da 350 beygire tekabül ediyor.
Süper otomobilde normal, spor ve otonom olarak üç farklı sürüş modu bulunuyor. Otonom sürüş
sırasında otomobilin arka ve yan taraflarındaki
logolar yanarak aracın otomatik sürüşte olduğu
belirtiliyor. Ayrıca direksiyon, otonom moddayken
genişliyor ve böylece sürücünün panodaki panoramik ekranı görüntülemesine izin veriliyor. Bunlarla
birlikte Renault, sürücülerin eller serbest / gözler
serbest (hands-free / eye-free) şekilde gitmesine
izin verecek teknolojiyi de kullanıcılarına sunuyor.
Renault, bu süper aracın iç kısmında ise yeterince cömert davranmamış. Eşya koymak için sadece ön tarafta bir eşya gözü bulunuyor. Kırmızı
ahşaptan yapılmış gösterge paneli ve L şeklindeki
dokunmatik ekranıyla Renault, gelecek yıllardaki
iç paneli hakkında bizlere ipuçları sunuyor.
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İMTİHAN ZOR MUDUR?
İsmihan Meryem BOYRAZ

Yaşadığımız hayat birçoklarının sandığı gibi
basit,olağan ve anlamsız değildir. aksine her akıl
ve düşünce seviyesinde derinliği ve komplexliği
daha da fark edilen

bilinci kapalı insan görüntüleri yaratır ve bunlarla derin düşünebilen kullarını eğitir. Şuru açık
insanlardan istenen ise binlerce yanlış içinde ap
açık gerçeği bulup

muhteşem bir yapıdadır. Yaşamın var oluşu ve
bir bilinçli varlık tarafından izleniyor oluşu bile
büyük ve sarsıcı olağanüstü bir mucizedir.Bir izleyenin oluşu ve bir

fark etmeleridir. Gerçeği fark etmek hem çok
kolay hem de çok zordur. Bu insanın bakış açısındaki düzgünlük ve doğallıkla alakalı bir durumdur. Allah ayetlerde

de izlenen (görülenin) var oluşu bile tek başına insanı hayrete düşürecek harukulade mucizevi bir olaydır.

ap açık gerçeği fark edenlerin sadece Allahtan
korkup sakınan samimi insanlar olduğunu bildirir. Allah, sadece temiz akıl sahibi olup dosdoğru
düşünen ve iman

SIR

Ne var ki bunun her zaman çok az insan farkına varabilmiştir. Bir çokları yaşamlarını sorgulamadan ve düşünüp akletmeden şursuzca geçirir.
Allah bir çok ayette

çoğunluğun yanlış yolda olduğunu bildirir.
Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah’ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar.
Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak ‘zan ve
tahminle yalan söylerler.’ [En’am Suresi, 116]
Allah’ın imtihan için oluşturduğu ve bilinçli
varlıkların ruhlarına izlettiği dünya yaşamı, son
derece kompleks ve mükemmel bir sistemle işler.

Sığ düşünceli insanların bu mucizevi olayı kavrayamayarak, yanılgılarla dolu yüzeysel değerlendirişleri ve bu konuda derin düşünememeleri,
şuru açık insanları
yanıltmamalı ve bu garip durumun da şuru
açık insanların imtihanı için oluşturulmuş olabileceğini unutmamalıdırlar.
İmtihan sisteminin mükemmelliğini insan
daha derin düşünce katmanlarından baktığında
kavrayabilir. Allah bir çok sığ görüşlü ve varlığı
doğru değerlendiremeyen

edip tüm samimiyetleriyle dosdoğru bir yaşam içinde olanları doğru yola iletir ve bilincini
daha da açarak derin düşünme özlelliği bahşeder
ve gerçeğe yöneltir.
TEMİZ AKIL SAHİPLERİNDEN başkası öğüt
alıp-düşünmez. [Ali İmran Suresi, 7]
Şüphesiz: “Bizim Rabbimiz Allah’tır” deyip
sonra DOSDOĞRU bir istikamet tutturanlar (yok
mu); artık onlar için korku yoktur [Ahkaf Suresi,
13]
Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece
ile gündüzün ardarda gelişinde TEMİZ AKIL SAHİPLERİ için gerçekten ayetler vardır. [Ali İmran
Suresi, 190]
İşte bu (Kur’an) uyarılıp korkutulsunlar, gerçekten O’nun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsinler ve TEMİZ AKIL SAHİPLERİ iyice öğüt alıp
düşünsünler diye bir bildirip-duyurmadır. [İbrahim Suresi, 52]
Ey iman edenler, ALLAHTAN KORKUP SAKINIRSANIZ, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve
anlayış (furkan) verir [Enfal Suresi, 29]
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Onur TAŞKIRAN

SIR

Bİlardo

Bilardo bir spor çeşididir. Son yıllarda spor dalları içinde önemli bir yer kaplamaya başlamıştır. Şu anda,
Avrupa’nın en çok ilgilenilen 5 sporu arasındadır. Bilardo oynamak için gereken aletler; bilardo masası, isteka (bilardo sopası), bilardo topları, tebeşir (istekanın topa daha ölçülü vurmasını ve gereksiz yere kaymamasını sağlar, özellikle falsolu vuruşlarda çok işe yarar), köprü(isteğe göre) (zor uzanılan toplara yetişmeyi
sağlar) gerekir.
Bilardoda açı hesaplamak ve hızı ayarlamak iki temel kuraldır. Bilardo kapalı bir alanda oynanır. Bilardo
en başta cepli (delikli) bilardo ve cepsiz (deliksiz) bilardo olarak iki temel gruba ayrılır. Cepli bilardoya örnek olarak bilinen 8-Top (Amerikan) bilardosu ve Snooker vardır. Cepsiz bilardoysa 3-Top (3-Bant) bilardo
olarak bilinir. Tabii bunların bugüne kadar ulaşamayan çeşitleri de vardır. Bilardo bir spor çeşididir. Son
yıllarda spor dalları içinde önemli bir yer kaplamaya başlamıştır. Şu anda, Avrupa’nın en çok ilgilenilen 5
sporu arasındadır. Bilardo oynamak için gereken aletler; bilardo masası, isteka (bilardo sopası), bilardo
topları, tebeşir (istekanın topa daha ölçülü vurmasını ve gereksiz yere kaymamasını sağlar, özellikle falsolu
vuruşlarda çok işe yarar), köprü(isteğe göre) (zor uzanılan toplara yetişmeyi sağlar) gerekir.
Bilardoda açı hesaplamak ve hızı ayarlamak iki temel kuraldır. Bilardo kapalı bir alanda oynanır. Bilardo
en başta cepli (delikli) bilardo ve cepsiz (deliksiz) bilardo olarak iki temel gruba ayrılır. Cepli bilardoya örnek olarak bilinen 8-Top (Amerikan) bilardosu ve Snooker vardır. Cepsiz bilardoysa 3-Top (3-Bant) bilardo
olarak bilinir. Tabii bunların bugüne kadar ulaşamayan çeşitleri de vardır.
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İLGİNÇ BİLGİLER

Dünya genelinde her gün yarım milyarı
aşkın tweet atılıyor ve bu tweetler Amerikan
Kongre Kütüphanesi tarafından 2006 yılından
bu yana özenle arşivleniyor..

SIR

Bilgisayar kullanımı gözlerinizi bozmaz, ancak
ciddi boyutta yorar..

3 yaşındaki bir çocuğun sesi bile 200 yetişkin kişinin konuştuğu bir salondan daha çok
gürültü çıkarabilir!.

Araştırmalar gösteriyor ki, mutlu insanlar soğuk algınlığına daha az yakalanıyor.
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Skorpion vz.61
Kıvanç KARADAĞ

SIR

Uyruğu: Çekoslovakya
Tasarımcı: Miroslav Rybar
Tasarlandığı tarih: 1959
Ağırlık: 1.3 kg
Mühimmat: .32 ACP (7.65x17mm Browning SR)
Atış hızı: 850 fişek/dk
Etkili menzil: 50-150 m
Skorpion vz.61, 7.65 mm çapında, 1959’da Miroslav Rybar tarafından geliştirilen, Çek Cumhuriyeti’nin Uhersky Brod kasabasında bulunan Ceska Zbrojovka silah fabrikası tarafından
üretilen bir Çekoslovak silahıdır. Güvenlik güçleri ve özel güçler için geliştirilmiş olsa da Çekoslovakya ordusunda düşük rütbeli askeri personel, araç sürücüleri, zırhlı araç personeli ve
özel kuvvetler için bir kişisel yan silah olarak kullanılmak üzere kabul edilmiştir. Silah halen
diğer bazı ülkelerin silahlı kuvvetlerinde yan silah olarak kullanılmaktadır. Yugoslavya’da Skorpion’un M84 adıyla lisanslı üretimi yapılmıştır. Bu üretim orijinali ile kıyaslandığında sentetik
kabze özelliğini taşımaktadır. M84A adıyla sivil, yarı otomatik özelliktedir.
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M. Batuhan PINARBAŞI

iOS 11 yayınlandı!

SIR

Apple, merakla beklenen iOS 11 güncellemesini yayınladı. iOS 11 yüklemeden
önce yapmanız gerekenler ve iOS 11 alan modeller haberimizde.

Apple, uzun bir süredir test ettiği iOS 11 güncellemesini bugün yayınladı. iPhone’a ve iPad’e yepyeni
özellikler ekleyen iOS 11 güncellemesi an itibari ile indirime sunulmuş durumda. Ancak iOS 11 güncellemesine talep yoğun olduğundan Apple’ın serverları indirme işlemini biraz geç yapıyor.
iOS 11 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone
7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5
inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod
Touch 6. nesil modelleri alıyor.
iOS 11 güncellemesi nasıl yüklenir?
iOS 11 güncellemesi OTA ve iTunes üzerinden sunuluyor. iOS 11’i Wi-Fi bağlantısına bağlandıktan sonra;
Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümüne gelerek yükleyebilirsiniz.
iOS 11’i iTunes ile güncellemek için; Bilgisayarınıza iTunes’un en son sürümünü yükleyin. Aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın. iTunes’u açın ve aygıtınızı seçin. Özet’i tıklayın, ardından Güncellemeleri Denetle’yi
tıklayın. İndir ve Güncelle’yi tıklayın.
iOS 11 güncellemesini yüklemeden önce mutlaka verilerinizi yedeklemeniz gerektiğini belirtelim.
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Leyla Beşiri MERAM

GÜL
Tebessümün çok güzel,
Gülümseme sesin sıcacık,
Gülüşün bütün güzelliklerini yansıtıyor.

SIR
NAZAR

Gözlerini özlerim kalbim dururcasına
Bu vahşi at ehlileşir bakışlarınla.
HASRET

Sen uzaktasın ben hayalinle
Buğday harmanından kalan saman gibi.
BİLMECE

Aşkının kördüğümünü kimse açamadı
Hep bir muamma olarak kaldın.
ŞİİRÖTESİ
Gel otur biraz şiir ve gazelden dem vuralım
Sen şiirin ötesisin.
İLK VE SON
Belki senin gibi bulurum ,ama...
Artık kimse benim kadar seni sevemez.
50
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MÜNACAAT
Fatma YAŞAR

Düştüm senin aşkına yol bulamam senden gayrı
İkilikte yoktur huzur tevhide gel olma ayrı
Arıda o petekte o bin bir çiçek açanda o
Yolun başı sonunda o yazıda o yazanda o
Gerçeği gösteren de o,saklayıp hapseden de o
İlmek ilmek yüreklere sevgiyi işleyen de o
Kah okutur alim gibi kah susturur arif gibi
Kah söyletir cahil gibi,söyleten susturun da o
Kah yürekte aşkı ile perdeyi kaldıranda o
Kah alnında secde ile perdeyi indirende o
Aşık ile maşukuna aşkı perde kılan da o
Aşk olmadan maşukunu birleyip olduranda o
Yok olmadan varlığına zıtların aynılığına
Akıl almaz sırlarını gönülle gördürende o
Ya susarım alim gibi ,ya konuşur cahil gibi
Erenlerin sırlarına erdiren eren de o

SIR
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BEN BÖYLE DE MUTLUYUM
Dokunmayın dokunmayın.
En acıyan yer orası.
Elde olan, bende olmaz.
Bende olan dost yarası.

SIR

Kime halimden söz etsem.
Derdimin yoktur çaresi.
Ondan geliyorsa her şey.
Ondan gayrı yok çaresi.

Yüreğim böyle yanarrsa,
Şükür isyana dönerse.
Kahrın sevgin hep senden se
senden gayrı yok çaresi.
Ben sabretmeyi bilemem.
Hatıraları silemem.
Senden gayrısın dilemem
Senden gayrı yok çaresi.
Necmiye EROL

53

sirdergisi.com

BİLİM

Ekim 2017 / Muharrem 1439

Sonunda Örümcek İpeği Yapay Olarak Üretilebilecek mi?
Ahmet DEMİR

Örümcek ipeği, taklit edilmesi oldukça zor
olan ve muhteşem özelliklere sahip bir maddedir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır;

•
Sargı bezleri, ameliyatlarda kullanılan
iplikler
•
Güçsüz damarları destekleyici yapay
tendonlar veya bağlar

SIR

•
Örümcek ipeği, aynı kalınlıktaki çelik
telden beş kat daha sağlamdır.

•
Kendi uzunluğunun dört katı kadar
esneyebilir.
•
Son derece hafiftir. Örneğin; dünyanın çevresi boyunca uzatılacak bir örümcek
ipeğinin ağırlığı sadece 320 gram gelir.1

Hayranlık uyandırıcı özelliklere sahip olan
bu maddenin yapay olarak seri üretimini
yapmak ise, yıllardır bilim adamlarının hayalini süslüyor. Eğer bu hayal gerçekleştirilirse askeri alandan sağlık sektörüne kadar
birçok yerde örümcek ipeğinden faydalanılacak. Örümcek ipeği ile üretimi planlanan
maddelere örnek verecek olursak:
•

Kurşun geçirmez kıyafetler

•

Aşınmaya dayanıklı hafif kıyafetler

•
Halatlar, ağlar, emniyet kemerleri,
paraşütler
•
Motorlu araçlar veya botlar için paslanmaz paneller
•
Doğada çözünebilen geri dönüşümlü
şişeler
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Neden Örümcek İpeği Doğal Yollardan Üretilemiyor?

Oldukça zor olan örümcek ipeğinin doğal
yollardan üretimi, bazı problemleri de beraberinde getiren bir süreç. Örümcekleri, ipek
böcekleri gibi bir çiftlikte yetiştirip onlardan
ipek elde etmek neredeyse imkânsız; çünkü bu
çok zahmetli bir işlem. Ayrıca örümceklerden
elde edilen ipek, kısıtlı olduğundan üretim için
yeterli miktar sağlanamıyor. Bu zorluklar ise,
bilim adamlarını örümcek ipeğini yapay olarak
üretmek için araştırmalar yapmaya sevk etmiştir.
Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Haber İsveç’ten Geldi
İsveç Ziraat Bilimleri Üniversitesi ve Karolinska Enstitüsü’nden bilim adamlarının yaptıkları yeni araştırma ile örümcek ipeği konusunda önemli bir adım atıldı. Anna Rising’in
liderliğindeki araştırma ekibi, uzunluğu kilometreyi bulan ve gerçek örümcek ipeği özelliklerine sahip bir madde üretmek için yeni bir
yöntem geliştirdiklerini açıkladı.
Proteinlerden oluşan örümcek ipeği, ipliğe
dönüştürülmeden önce örümceğin karnındaki
ipek bezlerinin içinde sulu bir çözelti halinde
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saklanır. Yapılan çalışmalar, ipek üretim bezinin içerisinde, son derece etkileyici bir pH
gradyanı yer aldığını ve bu iyi düzenlenmiş pH
gradyanının, örümcek ipeğinin belli kısımlarına etki ettiğini ortaya koymuştur. Bu şekilde
ipek üretim aparatının tanımlanmış bir bölümünde ipliklerin hızla oluşabildiği anlaşılmıştır. Böylelikle üretim endüstriyel kullanıma
uygun hale gelmiştir.
Ekip lideri Anna Rising “Sürpriz bir şekilde
bu yapay proteinin tıpkı doğal ipek proteinleri gibi suda çözünebilir olduğunu keşfettik. Bu
sayede proteinleri çok yüksek konsantrasyonlarda çözünür tutmak mümkün oldu. Bu çalışmamız, biyomimetik örümcek ipeği üretiminin
ilk başarılı örneği oldu.” diyor.
Anna Rising başta olmak üzere bilim adamlarını heyecanlandıran ise örümcek ipeğini
endüstriyel olarak üretebilecek olmak. Bu
üretimle birlikte yukarıda saydığımız birçok
alanda bu verimli ipek kullanılmaya başlanabilecek.

Son derece gelişmiş teknoloji, yüzlerce bilim
adamı, harcanan binlerce dolar… Sahip olunan
bunca imkânla elde edilmek istenen, küçücük

bedeniyle örümceğin milyonlarca yıldır kusursuz bir şekilde ürettiği ipek... Laboratuvar ortamında üretilen bu ipek ise, bilim adamlarının
gece gündüz bir strateji belirleyip çalışmalarıyla, birçok zorlu hesaplamalar yapmalarıyla
elde edildi. Nasıl ki bu ipeğin oluşma aşamalarını tesadüflerle açıklayamazsak, örümceğin
ürettiği ipeği de tesadüflerle açıklayamayız.
Doğadaki hangi canlıyı incelersek inceleyelim “teknoloji harikası” bir üstünlüğüyle muhakkak karşılaşıyoruz. Minicik bir canlı olan
örümceğin sadece ipeği ile ilgili onlarca makale yazılabilir. Kaldı ki örümceğin tek harika
yönü ipeği değil. Bu canlı, avlanma tekniklerinden, tasarım harikası ağlarına kadar birçok
konuda üstün yeteneklere sahip. Doğada bu
şekilde ilham alabileceğimiz milyonlarca canlı
var ve her canlı üstün özelliklerle donatılmış.
Kusursuz yaratan Rabbimiz doğadaki canlı cansız tüm varlıkları biz insanların faydasına sunmuştur. Bu gerçek, bir Kuran ayetinde şöyle
bildirilmiştir:
Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders
(ibret) vardır; karınlarının içinde olanlardan
size içirmekteyiz ve onlarda sizin için daha birçok yararlar var… (Mü’minun Suresi, 21)
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Ş e r i f M u h i t t i n Ta r g a n
İlker COŞKUN
ilker_csk@hotmail.com
Muhittin Şerif Targan (Arap dünyasında bilinen ismiyle Şerif
Muhiddin Haydar, tam adı Fehametli Şerif Muhiddîn bin Ali Haydar) (d. 21 Ocak 1892, İstanbul- ö. 13 Eylül 1967, İstanbul), Türk
besteci, ud ve çello virtüözü, portre ressamı.
Türk müziğinin önemli şahsiyetlerinden birisidir. Batı müziği
icra şekillerini ud sazına uygulamıştır. Bağdat Konservatuvarı’nın
kurucusudur.
İlk yılları
21 Ocak 1892 günü İstanbul’da doğdu. Annesi Sabiha Hanım; babası, Osmanlı İmparatorluğu’nun son Mekke Emiri (Şerifi) Vezir Ali Haydar Paşa’dır. Soyağacı İslam peygamberi Muhammed’in torunu Hasan’a dayanmaktadır; kendi hazırladığı
soyağacında peygamberin 37. kuşaktan torunu olduğu görülür.
Ailenin yedi çocuğunun beşincisidir.
Muhittin Şerif, 18 yaşına kadar özel derslerle yetişti. Bu dönemde Farsça, Arapça, İngilizce, Fransızca öğrendi. Daha sonra
Darülfünun’da hukuk ve edebiyat öğrenimi gördü, her iki alanda da diploma aldı. Evdeki müzikli toplantıların etkisiyle küçük
yaşta müziğe ilgi duydu. Piano, ud çalmayı küçük yaşta öğrendi.
Ali Rıfat Çağatay, Rauf Yekta Bey ve Ahmet Irsoy’dan Türk müziğine ilişkin dersler aldı. Ud’da virtüözlük seviyesine ulaşınca
beste yapmaya başladı. Henüz 13 yaşındayken, klasik üsluptaki
saz eserlerinden biri olan Hüzzam Saz Semaisi’ni besteleyecek
olgunluktaydı. 14 yaşında amcası Ali Cabbar Paşa’nın önerisiyle
çello öğrenmeye başladı ve bu enstrümanda da çok üst düzeye
erişti. Başta ud ve çello olmak üzere, viyola, piyano, keman ve
lavta enstrümanlarını da çaldığı anlatılmaktadır.
Yüksek öğrenimini tamamladıktan kısa bir süre sonra başlayan I. Dünya Savaşı sırasında çıkan Hicaz isyanı üzerine babası
Mekke Emiri olarak görevlendirilince onunla birlikte Hicaz Bölgesi’ne gitti ve bu bölgede 9 yıl yaşadı. Ailesi, kendileri ile aynı
sülaleden gelen Şerif Hüseyin’in çıkardığı isyana katılmamıştı.
Aile, bununu bedelini servetini büyük ölçüde yitirerek ödedi.
Savaştan sonra ortaya çıkan devletlerin sınırları içindeki gayri
menkulleri kendilerine verilmemişti. Muhittin Şerif, ailesine yük
olmamak ve kendi hayatını kazanmak üzere 1924 yılında New
York’a gitti. Yakın arkadaşı şair Mehmet Âkif Ersoy, “Şarka Davet”
adlı şiirini Targan’ın ABD’ye gidişi, müziğini Türkiye’de icra etmeyişinin üzüntüsü ile yazmıştır.
Sanat hayatı
Muhittin Şerif, yakın dostu Archibald Roosvelt’in (ABD Başkanı Theodore Roosevelt’in oğlu) himayesiyle gittiği ve 8 yıl
yaşadığı New York’ta piyano dahisi Leopold Godowsky, ünlü
Alman pedagog Prof. Auer, Ukrayna doğumlu efsanevi kemancı
Mischa Elman, dünyanın en tanınmış kemancılarından Avusturya doğumlu Amerikalı sanatçı Fritz Kreisler gibi müzisyenlerle
çalıştı. Bu ustaların konserlerinde onlarla beraber çaldı. New
York’a varışından bir hafta sonra Leopold Godowsky Muhittin
Şerif’in şerefine bir resepsiyon vermişti. Bu resepsiyon sırasında
ud çalan Muhittin Şerif’in ustalığı, The New York Herald Tribune gazetesinde Leopold Godowsky ve Fritz Kreisler tarafından,
dünyaca ünlü keman virtüözü Paganini ile kıyaslanmasına sebep
olmuştur.
ABD yolculuğu sırasında gemide bestelediği Koşan Çocuk

adlı eseri ve diğer besteleri Amerikan sanat çevresinde büyük
beğeni kazandı. Sanatçı, bu ülkedeki ilk dört yılını vermeyi düşündüğü büyük konserin hazırlığı içinde geçirmişti. Bu yıllarda
Verdi Vasyer adlı viyolonselciden ders aldı. Oldukça yokluk ve
sıkıntı çekti. Nihayet 13 Aralık 1928 günü Town Hall konser salonunda viyolonsel ve ud resitalleri verdi. Bach, Debussy, Ravel
ve Popper gibi batılı bestecilerin eserlerini ve kendi bestelerini
seslendirdi; çok olumlu eleştiriler aldı. Şerif Mıuhittin, ABD’nin
başka eyaletlerinde de konserler verdi ve sanatçı arkadaşlarının
topluluklarında müzik yaptı. ABD’deki başarılı müzik çalışmaları,
yurda dönüşünden sonra bizzat Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Atatürk tarafından tebrik edilmesini sağladı.
Sanatçı, sağlığının bozulması ve doktorun sahne heyecanından kaçınmasını tavsiye etmesi üzerine 1932’de İstanbul’a döndü ve ülkesinde 2 yıl yaşadı. Şerif Muhittin İstanbul’dayken, 1934
yılında Soyadı Kanunu çıktığında Tarhan veya Tarcan soyadlarını
seçmeyi düşündüyse de bu isimlerden birisi şair Abdülhak Hamid, diğeri beden eğitimcisi Selim Sırrı Bey tarafından alınmış
olduğundan Targan soyadını aldı. 4 Aralık 1934 günü Beyoğlu’ndaki İstanbul Fransız Tiyatrosu’nda, üzerinde yıllarca konuşulacak ve pek çok makale yazılacak bir resital verdi. Aynı dönemde,
devlet başkanı Atatürk tarafından Dolmabahçe Sarayı’na çağrılarak kendisine udunu ve viyolenselini dinletme fırsatı buldu.
Türkiye’de aktif bir görevde bulunma şansı yakalayamayan
Targan, 1934 yılın sonunda Irak hükümetinin daveti üzerine Bağdat Konservatuvarı’nı kurmak üzere Irak’a gitti. 1936’da kurduğu konservatuvarı 12 yıl boyunca yönetti. Selman Şükür, Münir
Beşir ve Cemil Beşir gibi ünlü ud sanatçılarını yetiştirdi. Okulda
tiyatro ve heykel bölümlerini de kurdu. Sağlık sorunları nedeniyle 1948 yılında yurda döndü. Yurda döndüğü sırada Hüseyin
Saadet Arel’den boşalan İstanbul belediye Konservatuvarı Şark
ve Garp Mûsikîsi İlmi Kurulu Başkanlığı’na Targan getirildi ancak
2 yıl sonra bu görevinden istifa etti.
argan, İstanbul Konservatuvarı’ndaki görevi sırasında tanıştığı ünlü şarkıcı Safiye Ayla ile 8 Nisan 1950’de evlendi. Bu evlilik
Targan’ın vefatına kadar devam etti. Eşi ile beraber de hayır kurumları için çeşitli konserler veren Targan, son konserini 3 Mart
1953’te Saray Sineması’nda gerçekleştirdi. Bu son konserinden
sonra çok sevdiği ve usta olduğu avcılık merakına zaman ayırdı.
Sanatçı, 13 Eylül 1967 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir.
1920’de hazırlamaya başladığı ud metodu ölümünden sonra yayımlandı. Günümüze kadar 20 entrümantal eseri, 3 şarkısı ulaşmıştır. Targan, müzisyenliğinin yanı sıra portre ve peyzaj
ressamlığı yönü de olan bir sanatçıydı. Tabloları çeşitli koleksiyonlarda yer alır. Çizdiği Abdülhak Hamid portrelerinden birisi
Topkapı Sarayı Müzesi’nde, diğeri İstanbul Üniversitesi’ndedir.
Targan’ın devrinin şair ve yazarlarından Mehmed Akif Ersoy’un
yanı sıra , Filozof Rıza Tevfik, Abdülhak Hamid, Behçet Kemal
Çağlar, Münir Nurettin Selçuk, Mesut Cemil ile yakın dostluklar
kurmuştu.

SIR
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KIYAMET KELİMESİ NEDİR?
NE ANLAMA GELİR?
Emine CEYLAN

Kıyamet, kelimesi Kur’an- ı Kerim’de 70 kez geçer.
Kıyamet sözlükte geçen anlamıyla yalnız kalkmak,
dirilmek anlamında değildir. Bu tabir canlı ve cansız
bütün yaratıklara şamil umumi bir imha ve yeniden
dirilme gibi iki safhalı bir olay bildirmektedir. Yani
bütün canlıların helak oldukları güne kıyamet dendiği gibi, bütün ölülerin tekrar dirilttikleri güne de
kıyamet denir.

bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz
bunları yaparız. (ENBİYA/104)
(Ey Muhammed!) De ki: “Allah sizi diriltir. Sonra
sizi o öldürür, sonra da geleceğinde şüphe olmayan
kıyamet gününde (diriltip) bir araya toplar. Fakat
insanların çoğu bilmezler. (CASİYE/26)

SIR

KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK:

Kıyametin ne zaman kopacağını Yüce Allah (c.c.)
dan başka kimse bilemez. (Araf Suresi 187. Ayeti
şöyle diyor bizlere. (Ey Resulüm!) Sana Kıyamet’in
ne zaman gelip demir atacağını da soruyorlar. De
ki: “Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır.” O’ndan başka kimse onun üzerindeki bilinmezlik perdesini kaldıramaz. Kıyamet, göklerle yer ve onlarda
bulunan bütün varlıklar için dayanılması çok zor bir
hadisedir. O, size beklenmedik anda ve birden gelir.
Sanki sen onun vaktini merakla araştırıyormuşsun
ve peygamber olman da onu bilmeni gerektiriyormuş gibi, onu sana ısrarla soruyorlar. De ki: “Onun
bilgisi ancak Allah katındadır, fakat insanların çoğu
bu gerçeği de bilmezler.
Bu açıklamadan da anlaşılıyor ki Yüce Allah (c.c.)
kıyametin kopacağını ne peygamberlere, ne velilere, meleklere dahil hiçbir insanoğluna bildirmemiştir.Yine kıyametin ne zaman kopacağı ile alakalı
Mürselat süresi 8-11 ayetlerinde “Yıldızların ışığı
söndüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar parça
parça savrulduğu zaman, peygamberler belli vakitte toplandıkları zaman diye bizlere açıklıyor.
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Olacak vak’a olduğu zaman, Onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur. (VAKİ’A/1-2)
Herhalde size vaad olunan kesinlikle olacaktır.
(MÜRSELAT/7) Ayetlerden de anlaşılacağı üzere
kıyamet gününün kesin bir gerçek olduğunu unutmamamız gerekiyor
O gün gelince Allah’ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mutludur.
(HUD/105)
O gün, hiçbir tarafa sapmadan o davetçiye (Sûr’a
üfleyenin çağrısına) uyarlar. Öyle ki, Rahman’ın
heybetinden sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan
başka hiçbir şey işitemezsin. (TAHA/108) sürelerindeki ayetlerinden de anlaşılacağı gibi Kıyamet günü
Allah’ın izni olmadan kimse söz söyleyemeyecek.
KIYAMET ALAMETLERİ
İslam alimleri, “kıyamet alametlerini “küçük” ve
büyük” alametler diye iki kısımda incelemişlerdir.
Küçük Alametler : Kıyamet gününün yaklaşmakta
olduğunu haber veren belirtilerdir.

KIYAMET GÜNÜ KESİN BİR GERÇEKTİR VE ONDAN
KAÇIŞ YOKTUR.

Dünyada iktisadi durgunluklar, sıkıntılar ve kıtlıklar olacaktır.

Göğü, kitab dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş

Faiz yiyenler çoğalacak, helal ile haram karışacak
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Fitne ve şer ehli,
hak ehline galebe
çalacak
Günahlar açıkça işlenmeye başlayacak,
homoseksüellik salgın haline gelecek
Zenginlere sırf zenginliğinden dolayı itibar edilecek, namus
ve insaf erbabı aciz
kalacak,
İftira artacak, şerefli insanlar hırpalanacak

SIR

Namaz büyük bir yük ve külfet sayılacak
Kadınların saltanat devri başlayacak
Emanetlere ihanet edilecek

Kur’an okuyanlar, mal, mülk ve servet toplama
heveslisi olacak

Büyük Alametler : Kıyametin kopacağına dair son
belirtilerdir.
Duman: Kıyamet kopmadan önce bütün dünyayı
saracak. ” O halde, semanın apaşikar bir
duman getireceği günü gözetle” (Duhan Suresi :
10)
Deccal: İlah olduğunu ilan eden, kısa boylu tek
gözlü bir melun. “İlah O değil benim

Ye’cüc ve Me’cüc: Dünyayı fitne ve fesat dolduran
bir millet
Doğuda bir çöküntü, Arap yarımadasında bir çöküntü, Yemende bir ateş
Değerli alim Muhammed b. Salih el-Useymîn Allah ona rahmet etsin, Kıyametin büyük alametleri
sıraylamı gelecektir? Diye sorulduğunda alim Muhammed b. Salih el-Useymîn şöyle cevap vermiştir.
“ Kıyametin büyük alametlerinin bazısı sıralanmış
olup bunlar bilinmektedir. Bazısı ise sıralanmamış
olup, sırası da bilinmemektedir. Sırasına göre gelecek olanlar, Meryem oğlu İsa’nın yeryüzüne inmesi, Ye’cüc ve Me’cüc’ün ortaya çıkması ve Deccal’dır.
Önce Deccal gönderilecek, sonra Meryem oğlu İsa
yeryüzüne inecek ve onu öldürecektir. Sonra da
Ye’cüc ve Me’cüc ortaya çıkacaktır. Es- Seffarini Allah ona merhamet etsin akidesinde kıyametin

Güneşin batıdan doğması : Kıyametin en son ve
en büyük alameti

Bu alametlerini bir sıraya göre sıralamış, fakat
bu sıralamanın kimisi insanın gönlüne yatan bir
şekilde olmuş, kimisi ise böyle olmamıştır. Aslında
sıralama bizi ilgilendirmemektedir, bizi ilgilendiren
kıyametin büyük alametleri olduğu ve vuku bulduğu zaman kıyametin kopmasının yakın olduğudur.
Nitekim Allah’u Teâla kıyamet için alametler yaratmıştır. Çünkü kıyamet çok önemli bir olaydır. İnsanlar, kıyametin kopmasının yakın olduğuna dair
uyarılmaya ve ikaz edilmeye muhtaçtırlar.

Hz. İsa’nın İnişi: İsa A.S.’ın Deccal yanlılarını öldürmesi,

Bkz. (Muhammed b. Salih el seymîn; “Mecmûul-Fetâyâ”;c:2 soru no: 137)

derse, onu derhal Cehennem ile cezalandırırız.”
(Enbiya suresi : 29)
Dabbetü’l-arz: Yerden çıkacak, insanlara Allah’a
inanmayın diyecek.
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Mehdi Aleyhisselamın Alametleri
İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh

Ebû Dâvûd ve Tirmizî’nin tahric ettikleri, Hazreti
Ali’den, Ebî Saîd’den, Ümmi Seleme’den, Ebî Hureyre’den gelen bir hadîs-i şerîfte Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Ümmetimden başlarında taylasan bulunan yetmişbin kişi Deccal’e tâbi’ olacaklar.”
Yine İmam Ahmed, Tirmizî, İbnu Mâce ve Hâkim’in de tahric ettikleri, Ebî Bekr Sıddîk’tan gelen
bir hadîs-i şerîfte Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

SIR

َ ِ هللا َذ
ال ال َي ْو َم َح َّت ي َ ْب َع َث
ُ لَ ْو لَ ْم ي َ ْب َق ِم َن ادلُّ نْ َيا ِاالَّ ي َ ْو ٌم لَ َط َّو َل
ِ ْ اس ُه
اس
ُ
ُ ْ اسى َو
ُ ْ هللا ِفي ِه َر ُج ًال ِم ِ ّن ( َا ْو ِم ْن َاهْلِ بَي ِْت) يُ َوا ِط ُئ
اس َا ِب ي َ ْم ُال ا َال ْر َض ِق ْس ًطا َوعَدْ ًال َ َك ُم ِلئَ ْت ُظلْ ًما َو َج ْو ًرا
َ ْ َابِي ِه
“Dünya ömründen bir günden başka kalmazsa
dahi, elbette Allah o günü uzatacak; tâ ki o günde
Benden yahud: ehli beytimden bir adamı gönderecektir. Onun ismi Benim ismime muvafıktır; babasının ismi babamın ismine muvafıktır. Yer yüzünü
hak ve gerçek adaletle dolduracaktır; aşırı zulümle
doldurulduğu gibi.”
Şîanın İmam Ebu-l-Kâsım Muhammed bin Hasan’ın mehdî olduğu ve kendisinin kaybolup son
zamanda zuhur edeceği iddiaları, bu hadisle reddolunmaktadır; çünkü babasının ismi Abdullah değildir.
Demek Mehdî gelecektir. Ehli Sünnet velCemaatin ittifakıyla kıyametin büyük alâmetleri, hiç tevilsiz olarak olacaktır.
Mehdî aleyhisselam zuhur edeceği zamanda
birçok müslümanlar davetine icabet edeceklerdir. Zamanına yetişmiş olsak, kendisinin bizi asker
edip etmeyeceğini düşünmeliyiz. Kendisi gelmeden
önce deccâliye fikrine sapanların kısm-i a’zamîsi ve
kendisini bekleyenlerden de birçoğu, Deccal’e tâbi’
olacaklar.. Nitekim Muammer’in Câmii’nde ve Beğavî’nin de Şerh-us-Sünne ve Mesâbih’te tahric ettikleri, Ebî Saîd-il-Hudrî’den gelen bir hadîs-i şerîfte
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

ان
ُ ون َالْ ًفا عَلَيْ ِ ُم ال�سِّي َج
َ يَت َّ ِب ُع ادلَّ َّجا َل ِم ْن ُا َّم ِت �سَ ْب ُع
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ش ِق يُ َق ُال لَهَا خ َُر َاس ُان يَتْ َب ُع ُه ا ْق َوا ٌم
ِ ْ َ َادلَّ َّج ُال َي ُر ُج ِم ْن َا ْر ٍض ِبمل
َكَ َّن ُو ُجو َههُ ُم امل َ َج ُّان امل ُ ْط َرقَ ُة
“Deccal, meşrıktaki bir yerden çıkar; oraya Horasan denilir. Bir kavm ona tâbi’ olacaktır; sanki yüzleri kılıflı kalkanlar gibi dövülmüştür.”

Binaenaleyh Mehdî’nin ne zaman geleceğini
araştırmaktan daha ziyade, Mehdî’nin gelişinden
evvel kendisinin ordusuna sapasağlam asker olmaya hazır olmak gerekir. Kanaatimce zamanı çok
yakındır.
Mehdî aleyhisselam üç sıfatla tanınır: Birincisi
kemâl-i ilim; ikincisi kemâliyle adaleti icra etmesi;
üçüncüsü kemâl-i servet, şöyleki birisi onun yanına gelip bir şey istediğinde, sayıyla vermez, avuçla
verir.
Mehdî aleyhisselâm’ın zuhurundan önce görülecek alâmetler de şöyledir:
a] Fırat nehrinin açılmasıdır.
b] Ramazanın ilk gecesinde ayın, onbeşinci gecesinde güneşin tutulmasıdır ki, ondan önce bir ayda
böyle görülmemiştir.
c] Aynı Ramazanda ayın üçüncü bir kez tutulmasıdır.
d] Kıtlık ve kuraklığın şiddetlenmesidir.
e] Kuyruklu yıldızın çok parlak olarak şarkta görülmesidir.
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f] Gökte şiddetli bir karanlık ve kırmızılığın yayılmasıdır.
g] Her dille, Mehdî’nin gelişini ilan eden seslerdir. Birinci nidâ edilişinde, yer yüzünde yaşayan hiç
kimse yoktur ki işitmesin.
h] Zilkâde ayında harbin başlaması,
tır.

ı] Zilhicce ayında hacıların soyulması da olacak-

Nitekim Şeyh-ul ekber bu hususta birçok söz
söylemiştir. Bu alâmetlerin hakkında birçok hadisler vârid olmuştur.

tikleri Sevban radıyallâhu anh’tan gelen bir hadîs-i
şerîfte Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle
buyurdu:

االسو َد قَدْ َج َاء ْت ِم ْن ِق َبلِ خ َُر َا َس َان فَ ْاتُو َه
ُّ ِا َذا َر َايْ ُ ُت َّالر َاي ِت
ِ فَ ِا َّن ِفهيَا َخ ِلي َف َة
هللا املَهْ ِد َّى

“Sizler Horasan tarafından gelen siyah bayraklıları gördüğünüz zaman, derhal ona koşun. Çünkü
muhakkak onların içinde Allah’ın halîfesi Muhammed bin Abdullah olan Mehdî vardır.”

SIR

Mehdî aleyhisselâm’ın alâmetleri şunlardır:

a] Rasulullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in gömleği, kılıcı ve bayrağı yanındadır. Bayrağı üzerinde

“ َال َب ْي َع ُة ِ ِِلAllah için biât” yazılıdır.

b] Yukarıdan devamlı bir ses gelir: Bu Allah’ın
halîfesidir, tâbi’ olun.
c] Karşısında kendisine uzanmış bîat eli vardır.
d] İşaret ettiği kuş eline konar.

e] Kendisine karşı gelen bir ordu, Medîneyle
Mekke arasında yere batar.
f] Gökten bir nidâ: Ey insanlar! Münafıkların,
zalimlerin, tâbi’lerinin sonu gelmiştir. Muhammed
sallallâhu aleyhi ve sellem’in ümmetliğinden başkasında hiçbir şeref yoktur. Haydi, Mekke’ye doğru!.
Mehdî’nin ordusuna iltihak!.

Aliyy’ul-Kârî diyor ki: “Siyahtan muradın müslümanların çokluğu olması da muhtemeldir.”
Bu dahi kıyametin alâmetlerinden biridir. Halîfe
olduğu itibariyle büyük bir hükümdardır. Halîfe kelimesinin Lafzatullâh’a izâfe edilmesinden anlaşılıyor
ki, kâmil bir insandır. Kendisine vahiy gelmez lakin
tâbi’leriyle birlikte şehvet ve alçaklıklardan tertemiz ve paktır. Bütün güzel ahlaka sahibdir. Nitekim
Münâvî de bu hadîsin şerhinde böyle demiştir. Hayrete şâyan ki Hafız Zehebî, bu hadîsi münker; İbnu
Cevzî de mevdû’ görmüşlerdir. Hafız İbnu Hacer
diyor ki: “İbnu Cevzî, bunda isabet etmemiştir. Zira
hadisin senedinde kizble töhmet altına alınacak bir
kimse yoktur.” Nitekim Heysümî de Zevâid’de: “Bu
hadîsin isnadı sahihtir; ricâli sükattir.” demiştir.
Ehli sünnetin nazarı itikadın ölçüsüdür sayfa
575/576/577

g] Yer küresi içinden madenler, sütunlar gibi kendisine fışkırır.
h] Mekke’de defnedilmiş hazineyi açığa çıkarır;
ve Allah yolunda bunları harcar.
ı] Musâ aleyhisselâm’ın zamanındaki Tâbut-usSekîne, Antakya’nın bir mağarasından çıkarılıp kendisine ulaştırılacaktır.
j] Kendisini gören birçok yahudiler dahi müslüman olacaklardır.
k] Ve özellikle Horasan tarafından siyah bayraklarıyla yardımına bir ordu ve kavm koşacaktır.
Beyhakî, İmam Ahmed ve Hâkim’in de tahric et-
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SIR ÇOCUK

Anne Babaya İyilikle Davranmak
“Akıllı bir insan, her zaman Allah’ın razı olacağı şekilde davranır, basit
insanlara, basit davranışlara özenmez” demişti öğretmenimiz bi gün.
Bazı arkadaşlarımız film kahramanlarına benzemek istiyor, ünlü şarkıcıları örnek alıp onlardan etkileniyor ya hani. İşte aslında örnek almamız
gereken insanlar onlar değil, Allah’ın elçileri ve peygamberleriymiş. Özenmemiz gereken ahlâk da onların güzel ahlâkıymış.
“Bu ahlâk, en güzel, en hayırlı, en iyi ahlâktır. Allah’ın sevgisini kazanabilmek için iyi bir insan olmamız gerekiyor” demişti öğretmenim.
Tabi en başta anne ve babamıza karşı isyankâr ve saygısız olmak yerine,
itaatli ve terbiyeli olmamız gerekirmiş. Rabbimiz, anne ve babaya olan saygının önemini Kur’an’da da bize ayetlerle bildiriyormuş. Bir tanesini okudu
öğretmenim, şöyle;
Rabbin, O’ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa
ulaşırsa, onlara: “Öf” bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz söyle.
Onlara acıyarak alçakgönüllülük kanadını ger ve de ki: “Rabbim, onlar beni
küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge.” (İsra Suresi, 23-24)
Annemizin ve babamızın bize çok emeği var. Annemiz çok güçlüklere
katlanarak bizi dokuz ay boyunca karnında taşımış, zorluklara rağmen özveriyle büyütmüş. Babamız da bizi yetiştirirken çok çaba harcamış. Onların
sevgisini, şefkatini, emeklerini görmezden gelmek, onlara karşı büyüklenmek, onlara saygısızlık yapmak çok çirkin olur.
Onlar bizi nasıl sevgi ve şefkatle büyüttüyse, biz de onlara kızıp öfkelenmemeliyiz. Anne babaya karşı gelmek, sözlerini dinlememek çok yanlış tabi
ki. Allah, onlara “öf” bile demeyin buyuruyormuş. Onlara karşı merhametli,
yumuşak huylu ve güler yüzlü olursak, hem çok daha mutlu ve huzurlu olurmuşuz hem de Allah bizi severmiş.
Anne babamıza karşı iyilikle davranalım, hem de Kur’an’da emredildiği
gibi dua edelim;
“Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap.
Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.”
(Ahkaf Suresi, 15)
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KOCAMAN GÜLÜCÜKLER
Emine Yılmaz Dereci
Koca sınıfın içi sessizdi. Öğrencilerin tümü ellerinde bir kağıt bir kalem resim çizmeye çalışıyorlardı. Her
zamankinden daha istekli resimlerini yapıyorlardı. Öğrenmeleri onlara, yapılan en güzel resmi hep beraber
seçeceklerini ve bir yarışmaya göndereceklerini söylemişti. Yarışmanın ödülü ise bilgisayardı.
Hülya ile Hasan yan yana oturuyorlardı. Hülya sınıfa yeni gelen bir öğrenciydi. Öğrencileri ve öğretmenini pek tanımıyordu. Bu güzel kızın bu gün sınıfta ikinci günüydü. O da diğer arkadaşları gibi resim yapmaya çalışıyor, yaptığı resmi beğenmiyor, sürekli yaptığını siliyordu. Resmini yarışmaya göndermek istiyordu.
Bilgisayarı vardı ama bu yarışmayı kazanmak onu çok mutlu edecekti. Ailesi onunla gurur duyacaktı. Bunları düşünürken yan gözle de Hasan’ı takip ediyordu. Hasan ise o kadar güzel bir manzara resmi yapmıştı
ki şaşırmıştı. Kendi resim konusunda yetenekliydi ama bu çocuk gerçekten çok daha yetenekliydi. Hasan
resmini bitirip eline başka kağıt aldı. Ona da küçük bir kuş çizmeye başladı. Bütün çocuklar resimlerini boyuyorlardı. Hasan’ınsa böyle bir telaşı yoktu. Bu şekilde resmi yarışmaya katılamazdı. Oysa en güzel resim
onun yaptığıydı. Hülya sordu:
-Resmini boyamayacak mısın?
-Hayır.
-Peki neden?
Hasan yavaşça Hülya’ya yaklaşıp,
-Boyam yok, annem ay başında alacak, dedi.
Şaşırmıştı Hülya. Belli ki Hasanlar fakirdi. Bir süre düşündü. Sıranın üstündeki boya kalemlerine baktı.
Çeşit çeşitti. Eline sarı bir boya kalemi alıp Hasan’ın resmindeki güneşin üstüne yarım bir çember çizdi.
Artık güneş gülümsüyordu. Diğer boya kalemlerini de Hasan’ın önüne koyup,
-Hadi, süre azalıyor, resmini boyaman lazım, dedi.
Hasan gülümseyerek boyaları aldı. Resmini alelacele boyadı. Boyaları geri verirken de Hülya’ya
teşekkür etti.
Öğretmen bütün resimleri topladı. Sınıfça en güzel resim Hasan’ın resmi seçildi. Hasan çok mutluydu. Hülya da öyle.
Öğretmenleri onlara bakıp,
-İkinizin de yüzü pırıl pırıl, güneş gibi, ne güzel, dedi. Çünkü iki çocuğun yüzünde kocaman gülücükler vardı. Acaba elinde olanı paylaştıkça insanların yüzüne, kocaman gülücükler mi yerleşiyordu?
Seyretmeye doyulmayan tatlı gülücükler…

SIR
Aşımızı Paylaşalım

Aç kalmasın hiç bir canlı
Aşımızı paylaşalım
Üzülmesin hiç bir canlı
Aşımızı paylaşalım

Dökmeyelim çöpe yemek
Bekliyor bak kedi köpek
Olsa da bir parça ekmek
Aşımızı paylaşalım

Günümüzü, ayımızı
Şen sohbetli çayımızı
Ekmek ile suyumuzu
Aşımızı paylaşalım

Beraberce gülmek için
Yoksulluğu silmek için
İyi insan olmak için
Aşımızı paylaşalım

Açsa karnı üşür kuşlar
Öne düşer bütün başlar
Akmasın gözlerden yaşlar
Aşımızı paylaşalım

Derdi olan derman bulsun
Kalpler sevgi, huzur dolsun
Güzel günler bizim olsun
Aşımızı paylaşalım
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Beyin kanseri tedavisinde ümit veren keşif
Harika PINARBAŞI

Stanford Üniversitesi’nde görevli
bilim insanlarının araştırması, bazı
agresif beyin kanserleriyle mücadele
açısından “umut verici” olarak nitelendirildi. Çalışmayla, tümörlerin,
sinir hücreleri tarafından üretilen bir
moleküle erişimlerinin engellemesi
durumunda büyümelerinin durduğu
keşfedildi.

SIR

Sonuçları, “Nature” dergisinin internet sitesinde yayımlanan ve yüksek lisans öğrencisi Humsa Venkatesh liderliğinde yürütülen araştırma, neuroligin-3 molekülünün yoksunluğunun insanlarda görülen yüksek aşama gliyomun hayvanların beyinlerinde
yayılmasını engellediğini gösterdi.
Araştırma ekibinden nöroloji dalı öğretim üyesi Michelle Monje de daha önce yapılan bir
çalışmadan yola çıkarak yürüttükleri araştırma sırasında yüksek aşama gliyomun (beyin tümörü) neuroligin-3 molekülünden yoksun ancak normal beyin fonksiyonlarına sahip farelerde
birkaç ay boyunca yayılmadığının gözlendiğini açıkladı.
Monje, bulguların, insanlarda yüksek aşama gliyomun kontrol altına alınmasında izlenecek
stratejiye yardımcı olabileceğini dile getirdi.
Michelle Monje liderliğinde 2015 yılında yapılan çalışma, neuroligin-3’ün yüksek aşama
gliyom hücrelerinin büyümesini körüklediğini ortaya koymuştu.
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Leyla BEŞİRİ

Tavada kebap
Malzemeler:
•

200 gr tavuk budu

•

200 gr tavuk göğüsü

•

2 yemek kaşığı safran

•

2 adet orta boy soğan

•

Tuz

•

Karabiber

•

Paprika

•

Zencefil

Hazırlanışı:

SIR

•

önce tavuk etlerimizi mikserden geçiriyoruz.sonra karıştırma kabımızın içinde soğanları rendelıyoruz ve fazla suyunu alıyoruz.sonra safran suyunu,geçirdiğimiz
tavuk etleri ve baharatlarımızı hepsini karıştırıp iyice yoğuruyoruz ve 2saat
buzdolabında bekletiyoruz.

•

Şimdi tavanın içerisine tereyağı ve sıvıyağ karışımını koyuyoruz,ve mandalina büyüklüğünde harcımızdan alıyoruz ve şekil vererek tavada kısık ateşde kızartıyoruz.

•

Bu yemeği pilav yanında tavsiye ediyoruz.

•

Şef yanında kızartılmış domates halkaları ve limon tavsiye ediyor.
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Buket Soyhan; Sin ve Şın kitabında,
yaradılış gayelerini bilmeyen üç adamın Ahmet Bilgehan ARIKAN
hikâyesini yazdı.
Yazma hikâyenizi anlatır mısınız? Ne zaman yazmaya başladınız ve ilk kitabınızın adı, konu-su
neydi?
- Edebiyat ve kitap okumak üniversiteden beri
hayatımda olan en büyük hobim. Yazmaya yine
üniversite yıllarında başladım. İngilizce ve Türkçe olarak çeşitli denemeler ve kısa hikâyeler
yazdım. Fakat profesyonel anlamda yayınlanan
ilk romanım Sin ve Şın’dır. Halen ikinci kitabım
üzerinde çalışıyorum.
Yazmaya başlamadan önce ve şu an duygularınız
arasında ne gibi farklar var?
- Okumayı her zaman çok sevdim fakat yazmaya ilk başlarda okuduğum bölümden dolayı bir
zorunluluk olarak başladım. Sonra beni o kadar
alıp götürdü ki şimdi sorsanız okumak mı yazmak mı diye kesinlikle yazmak derim.
Yazarken nelerden ilham alırsınız?
- Açıkçası, gündelik hayatımızda sürekli kullandığımız “tesadüf ” kelimesinin aslında gerçeği
yansıtmadığını vurgulamak istedim romanda.
Yaşadıklarımızın ve gördüğümüz her şeyin bir
amacı olduğunu ve hayatın “tesadüf ” olamayacak kadar ciddiye alınması gerektiği düşüncesin-den yola çıkarak bu romanı yazdım.
Çok satan mı çok okunan mı çok tanınan yazar mı daha verimlidir sizce?
- Çok tanınan yazarların kitapları çok satıyor ve okunuyor mantığı aslında doğru değil. Yazarı popüler olduğu için
satın alınan ve yarısına gelmeden bırakılan birçok kitap var. Bence çok oku-nan yazar olmak daha verimli hem yazar
hem de okurları için.
Daha iyi yazmak için neler yapıyorsunuz?
- Öncelikle yazdıklarımdan kendim keyif almalıyım bir okur olarak, dikkat ettiğim en önemli konu bu. Sanki başka bir
yazarın kitabını okur gibi okuyorum yazdıklarımı. Bu yüzden yazdığım her cümleyi oldukça eleştirel bir bakış açısıyla
değerlendiriyorum.
Bugüne kadar hangi kurum veya kişi öncülüğünde katıldığınız kitap ile ilgili ortak projeler nelerdir ve konusu amacı
nedir?
- Yıllardır yazıyorum fakat profesyonel anlamda okurlarla bu ilk buluşmam.
Rahmetli olmuş ya da yaşayan yazar ve şairlerden benimsediğiniz kimlerdir?
- İskender Pala’nın romanlarını ve tarzını çok seviyorum. Yabancı yazarlardan William Faulkner ve Guy de Maupassant
da hayran olduğum yazarlar.
Yazar ve şair arkadaşlara söylemek istediğiniz bir çağrınız var mıdır?
- İçinizden geldiği gibi, kimseye aldırmadan yazın. Herkes okuyabilir ama herkes yazamaz bu-nun için kimsenin sizin
cesaretinizi kırmasına izin vermeyin.
Son olarak iyi yazar-şair olmak isteyenlere ya da bu işe yeni adım atacak olanlara tavsiyele-riniz nelerdir?
- Bu iş gönül işi bu yüzden verebileceğim bir tavsiye yok. Çok okuyun veya çok çalışın demek yazar/şair olmanın şartı
olamaz. Kelimeler dilden değil de kalpten döküldüğü zaman başarı gelir diye düşünüyorum.
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Türkiye’nin İlk ve Tek Çocuk Tarih Dergisi
Osmanlı Çocuk
İmtiyaz Sahibi ve Yayın Yönetmeni: İsrafil Kurt
Yayın Editörü: Ömer Yıldız
Temmuz 2017 2. Sayı
Dergimizde Bu Ay:
-İslam Tarihi-İlk Vahiy
-Yavuz Sultan Selim
-Barbaros Hayrettin Paşa ve Preveze Deniz Savaşı
-Kayı Boyu(Osman Bey’in Doğumu)
-Mukaddes Emanetlerin Osmanlı’ya Geçişi
-Oğuz Kağan Destanı
-Osmanlı’nın Son Savaşı-Birinci Cihan Harbi
-Tarık bin Ziyad’ın İspanya’yı Fethi
-Haçlıların Kudüs’ü İşgali
-Hz. Aişe Annemiz
-Bosna ve Srebrenitsa Katliamı
-15 Temmuz Destanı
-Uçağın İcadı
-Eski Türk Süsleme Sanatı Ebru
-Bulmacalar, Hikâyeler, Çizgi Romanlar, Etkinlikler...
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“Çınar Ağacı” yazısı ile Ayla Aydemir; Fatih Sultan Mehmet’ten günümüze büyüklerimizin va-tan
aşkından bahsediyor.
Yazar Yavuz Bahadıroğlu, tarihteki önemli şahsiyetlerden alıntılar yapıyor. “Temizlik İmandan Gelir” yazısı ile.
Talha Uğurluel: Okuyucularına Kudüs’ün tarihimizdeki yerinden bahsediyor.
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Ertuğrul Gazi’nin rüyasını paylaşıyor “Kayı Boyu ve Ertuğrul Gazi” yazısında.
Heredot Cevdet; şirin bir mahallede yaşayan ve dostlarına her akşam tarihi bir hikâyeyi mizah katarak anlatan ağabeyimizdir.
Yavuz Sultan Selim’in kitap kurdu bir padişah olduğunu biliyor muydunuz?
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SIR KARİKATÜR
Ahmet ÇAKIL
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Dünya kütüphane haritasında
Türkiye’nin durumu ne?

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonunun yayımladığı “Dünya Kütüphane Haritası”na göre,
2016 itibarıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaklaşık 6 bin 300 kişiye, Türkiye’de ise 70 bin kişiye bir halk
kütüphanesi düşüyor
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Uluslara-rası Kütüphane Dernekleri Federasyonu’nun (IFLA) yayımladığı “Dünya Kütüphane Haritası” verileri ve Türkiye’deki kütüphanelerin durumu hakkında bilgi verdi.

SIR

POLONYA’DA TÜRKİYE’DEN FAZLA

Yılmaz, Türkiye’de 2016 sonu itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bin 137 halk kü-tüphanesi
hizmet verirken, Türkiye ile yakın nüfuslara sahip Fransa’da 16 bin 100, İtalya’da 6 bin 42 ve Almanya’da ise
5 bin 21 halk kütüphanesi olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye’den çok daha az nüfuslu Polonya’da 8 bin
50, Romanya’da 2 bin 406 ve Çekya’da 6 bin 245 halk kütüphanesi bulunduğunu aktardı.

KÜTÜPHANECİ SAYISI AZ

“Halk kütüphanelerinde çalışan personel sayısı itibarıyla Türkiye, çok olumsuz bir tabloya sahip. Halk kütüphanelerinde 2017’de toplam 3 bin 490 personel, bunun da sadece 584’ü kütüphaneci olarak çalışırken,
Fransa’da yaklaşık 30 bin, Almanya’da 11 bin, Polonya’da 14 bin ve İspan-ya’da 13 bin personel bulunuyor.”
diyen Yılmaz, Türkiye’nin, halk kütüphanelerini geliştirmek için özen göstermesi gerektiğini kaydetti.

ÖDÜNÇ ALINAN KİTAP SAYISI 9 MİLYON
Kütüphanelerden
bir
yılda
ödünç alınan kitap sayılarına ilişkin
AB ile Türkiye arasındaki farka işaret eden Yılmaz, bu sayının 2016’da
Almanya’da yaklaşık 315, Türkiye’de
ise 9 milyon oldu-ğunu aktardı.

AB baz alındığında nüfusa göre
Türkiye’de 12 bin 693 halk kütüphanesi olması gerekirken, bu-gün bu
sayının bin 137 olduğunu söyleyen
Yılmaz, “AB’de ortalama 6 bin 300
kişiye, Türki-ye’de yaklaşık 70 bin kişiye bir halk kütüphanesi düşüyor. Arada 10 kat fark vardır. Bu fark
oldukça büyük.” diye konuştu.

“GÜNLÜK YAKLAŞIMLAR SORUNU ÇÖZMEZ”
Prof. Dr. Bülent Yılmaz, kısa, orta ve uzun vadeli bir strateji ve politika belirlemek gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Türkiye’nin halk kütüphaneleri konusunda 10, 25 ve 50 yıllık stratejilere ve bakış
açılarına ihtiyacı vardır. Günlük ve kişilere bağlı yaklaşımlar sorunları çöz-mez, artırır. Özellikle kütüphane
ve personel sayısı en kritik sorundur. Halk kütüphaneleri içle-rinde çok iyi hizmet verenlerin olmasına ve
bütün iyi niyetli çabalarına karşın, bu haliyle halkın eğitim ve kültür hayatına anlamlı katkılar veremez.
Böyle giderse kütüphaneler gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.”
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Türkan ÇABAŞ

EFe Mustafa ARSLAN

Elif Karen ARSLAN
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1) Bir kimse, kuruluş veya ülkeye karşı gizlice, zarar
verici tuzak kurulduğu varsayımına dayanan düşüncelerin tümü. (Ortadaki resim) 2) Hazar Denizine dökülen
ırmak ve sıradağ. - Dalkavukça övmek, yağ çekmek. 3)
Sayı, numara. - Kesintilerden sonra geri kalan miktarda olan. – Fakat, lakin. 4) Duadan sonra söylenir. - Bazı
hastalıklardan korunmak için ya da tedavi etmek üzere
canlıya verilen sıvı. – İşaret, alamet. 5) Nikel’in simgesi. - Kaburga kemiği. 6) Karakter. – Kabul etmeme. 7)
Damarlarda dolaşan yaşam sıvısı. – Halk dilinde köpek.
8) Bir göz rengi. 9) Para basılan resmi kurum. – Çok
değil. 10) Yansıma, aksetme. – İstenilen sonuç, verim.
11) Tarihte Türklerin ilk kez Anadolu’ya girmelerini sağlayan ve Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan ile
Bizans İmparatoru Romen Diyojen kuvvetleri arasında
26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleştirilen meydan
muharebesinin yapıldığı, Muş iline bağlı ilçe. – İlkel bir
deniz taşıtı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) İslam Dininin temel ilkelerini, Hz. Muhammed’e
(sav) vahyedilen Tanrı buyruklarını içeren Müslümanlığın kutsal kitabı, kelam-ı kadim, mushaf. 2) Deniz
kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi
olan en yüksek rütbeli amiral. – Sodyum’un simgesi. 3)
Akdeniz dolaylarında yaygın, bodur ağaç ve çalılardan
oluşan bitki örtüsü. - Aynı kökten gelen çeşitli dillerin
varsayılan kaynağı. 4) Düşünce, niyet, maksat, tasar,
tasavvur. – Büyük kardeş, ağabey. 5) Gizli sır, saklı şey.
6) Rey. – Fransız “Paris Saint-Germain” futbol takımının kısaltılmışı. 7) Herhangi bir sayıda olan, adet. 8)
Şart anlamını güçlendirmek için şartlı cümlelerin başına getirilen kelime, şayet. – Kur’an-ı Kerim’de, yüzyıl
ve/ya ikindi anlamına da gelen bir sure. 9) Erzurum’a
bağlı, taşıyla ünlü bir ilçe. – Safi; brüt değil. 10) Radyum’un simgesi. – İlaç, merhem. 11) Dolaylı anlatma.
– Bir meyve. – Müzikte duraklama işareti. 12) İçtenlik. – Fasıla, mesafe. 13) Bir yerde oturma, adres yeri.
- Başlangıcı, öncesi olmayan geçmiş zaman; öncesizlik.
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