
sirdergisi.com
Eylül 2017 /  Zilhicce 1438

SIR

E D İ T Ö R’ D E N

Aziz dostlar artık günümüzde fiziki düşmanlar ve 
cephe (sıcak ) savaşlar geride kalmış hatta demode ol-
muştur. Düşmanlarımız çok sinsi ve acımasız şeytanca 
metodlar kullanmaktadır.Bu yazımda bunların en belli 
başlısı ve en tehlikeli iki unsuruna yer vereceğim. Ama-
cım  her hususu (doğru ) okumayı ve buna parelel doğru 
kararlar vermeyi sağlayacak ortamı zihninizde bir nebze 
olsun oluşturmaktır.

SUBLİMİNAL mesaj bir objenin figürün veya  sah-
nenin  içine gömülü olan işaretlere denir.Normal insan 
algısının ilk bakışta algılayamayacağı fakat beynin algı-
ladığı bilinçaltı mesajlara denir.Bir müzik , resim film ya 
da fotoğraflarda subliminal mesaj görmek mümkündür.
Kişinin çok dikkatli bakmadığı  yoğunlaşmadığı , dikkatle 
dinlemediği anda subliminal mesajlar farkedilmez. An-
cak beyin subliminal mesajları kaydederek  bilinçaltına  
yerleşerek davranışı etkiler.

Subliminal Mesajın  Kullanıldığı Yerler
Reklamcılık propaganda alanında subliminal mesaj-

lar oldukça yoğun kullanılmaktadır.Özellikle son zaman-
larda oyunlardada subliminal mesajlar görülmektedir.
Subliminal mesajların en çok kullanılan alanı ise reklam-
lar olarak dikkat çekmektedir.Markaları kişinin ilk baktı-
ğı zaman anlayamayacağı yerlere yerleştirerek bilinçaltı 
reklam yapılmaktadır. Çizgi filmlerde de çok sık uygula-
nan subliminal mesaj yöntemi çocukları cinsellik yolu ile 
tehdit etmektedir.

Subliminal mesaj kullanılan her yerde fark edilmesi 
zor ve  ilk bakışta anlaşılamaz. Uzman kişilerin de sub-
liminal mesajları anlaması çok zordur. Yapılan incele-
melerde birçok projede subliminal mesajlar bulunur. 
Bilinçaltını farkedilmeden  etkileyen bu mesajlara dik-
kat edilmeli internetten film çizgi film veya reklamları 
araştırmalı subliminal mesaj bulunduğu takdirde bir kez 
daha aynı şeyi tekrarlamamak gerek.

Bu mesajların tamamı toplumu ve gençliği ifsata uğ-
ratmaktır.

SİBER SALDIRI
Çağımızda  teknoloj kusursuz bir hızla yükselmekte 

ve bunun bir sonucu olarak da bazı sorunlar artmakta-
dır. Bu olaylardan bir tanesi de siber saldırı yani başka 
bir tabirle sanal saldırılardır. Siber terimi sibernetik 
kökünden  gelmektedir. İlk olarak 1958 yılında, canlılar  
veya makineler arasındaki iletişim bilgilerini inceleyen 

Sibernetik biliminin kurucusu sayılan Louis  Couffignal 
tarafından kullanılmıştır. Siber saldırı; bilgisayar ve İn-
ternet alanında profesyonel  kişiler tarafından devlet, 
polis, jandarma, banka veya şahısların güvenlik  sistem-
lerine, hesaplarına zarar vermek amacıyla gerçekleş-
tirilen bir çeşit elektronik terör  biçimidir. Siber saldırı 
sonucunda ele geçirilen hesaplardaki bilgiler deşifre 
edilebilir, önemli bilgiler ( kredi kartı bilgiler, hesap bil-
gileri, ülke güvenliği için gerekli bilgiler  hesap kodları ) 
kötü amaçlı şahıslarca ele geçirilebilmektedir.

SİBER SALDIRI YAPILIŞ TEKNİKLERİ
Siber saldırı çok farklı  yöntemlerle yapılabilir. Solu-

canlar, trojenler, virüs indirmesine zemin tanıyan fake 
mailler ve çeşitli yöntemlerle her gün on  binlerce siber 
saldırı yapılmaktadır. Siber saldırıların sonuçları tahmin 
ettiğimizden de çok daha büyük olabilir.

TEKNİK  1
Şahısların  şifreleri ele geçirilir, web sitelerine yöne-

lik saldırılar düzenlenir, virüs taşıyan mesajlar ve spam 
mesajlar yollanarak elektronik saldırı uygulanır.

TEKNİK 2
Şahsı  aşağılamak, küçük düşürmek, onu zor durum-

da bırakmak  şantaj için psikolojik bir saldırı uygulanır.
Örneğin bir metropolün havaalanının uçak iniş sis-

temlerini denetleyen bilgisayar sistemi çökertilir uçuşlar 
engellenir  ya da şehrin ulaşım hatlarına yapılan bir sal-
dırı sonucu tüm trafik felç olabilir, toplu ulaşım araçları 
taşınmaz hale gelebilir. Bu sebeplerden dolayı artık gü-
nümüzde şirketler veya devlet siber güvenliğe oldukça 
fazla önemsemekte ve bunun için uzmanlar yetiştirerek 
güvenliği sağlamaya çalışmaktadırlar. Çağımızda  siber 
güvenliğe milyonlarca dolar yatırım yapılmaktadır.

Huzurlu ve saldırısız günler dilerim .
Saygılarımla.

Subliminal Mesaj - Siber Saldırı
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ÖMÜR BİTER OKUMAK BİTMEZ

Hayat bir kitap, insan bir kitap, kainat bir kitap. Ezeli ve ebedi kitabımız “oku!” emriyle başla-
dığına göre bütün bu kitapları ebede kadar okuyacağız.

Ancak günümüzde okumanın azaldığını görüyoruz. Aslında buna okumanın şekli değişti di-
yebiliriz. Telefonda, internette, televizyonda, sosyal medyada okumalar devam ediyor. Sadece 
biraz görsellik arttı. Gerçi kitap, dergi, gazete okumanın yerini hiçbir şey tutmaz.

Bir de okunanların mahiyeti önemli. “Bazı yayınlar mayın gibidir. Her yayını almayın!” sözüne 
göre seçici olmalı, faideli eserleri okumalıyız. Kitaplarda, filmlerde, reklamlarda verilen sublimi-
nal mesajlara, 25. karelere dikkat ederek olumsuz etkilerden korunmalıyız. Bunun için bir filt-
reye sahip olmalıyız. Kitap, sünnet, ehli sünnet akaidini baz alacak bir süzgece sahip olmalıyız.

Dizimizin dibinden ayrılmayanlar, dizilerin dibinden ayrılmamaya başladığından beri seviye-
miz düştü.

“Kitapla yükselenlerin zemini, kitapsız yükselenlerin semasıdır” sözünü de dikkate alarak 
okumanın kazandırdıklarını gözardı etmemeliyiz. Okumadan da çok para kazanılabilir tezi, böyle 
düşünenlerin seviyesini ele veriyor. Kültür her zaman seviye göstergesidir.

İnsanlarla sohbetin de bir çeşit okuma olduğu gözardı edilmemelidir. Yine faydalı muhabbet-
leri kastediyoruz elbet.

Hayatın her safhasında insan birşeyler öğrenir. Faydalı okumalar temennilerimizle...

K A PA K

Akif  CEMİL
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Görsel; yazılı metinlerin ve eserlerin dışında 
kalan öğelerdir.

Görsel; resim, fotoğraf, afiş, sembol, şekil, 
işaret, harita, tablo, grafik ve karikatür gibi bir-
çok öğenin; çizgi, anlam, yorum ve idrak zen-
ginliğidir.

Görsel; teknoloji ürünlerinin imkanlarından 
yararlanma yolculuğunun keşfedilmesidir.

Görsel; okumayı, anlamayı ve yorumlamayı 
kolaylaştırma sürecidir.

Okuma; hayatı anlamlandırmadır. Akli ve zih-
ni yapılanmadır.

Okuma; insana can veren kandır, ruh veren 
şandır.

Okuma; kalem ve kalem ehli eder. Mürekke-
bi bitirmemeyi, kağıdı yitirmemeyi, bilgisizliğe 
götürmemeyi öğretir.

Okuma; ilham yüklüdür; teşvik boyutludur. 
Dilsiz ve halsiz bırakmaz. Hayatı çekilmez yap-
maz.

Okuma; sevgidir, sevmedir, sevindirmedir.

Okuma; akıl öğretir, fikir geliştirir, dersler ve-
rir.

Okuma; unutmamayı, unutulmamayı sağlar.

Okuma; hayatta kör, sağır, dilsiz kalmamayı 
temin eder.

Görsel okuma; yazılı metinlerle ve eserlerle 
yetinmemedir.

Görsel okunma; hem yazılı metinleri, hem 
sosyal hadiseleri, hem de tabiatı anlamlandır-
ma çabasıdır.

Görsel okuma; zihin yapılandırma zenginliği-
ni kuşanmadır.

Görsel okuma; çok çeşitli teknolojik kullanım 
araçlarının çizgi, şekil, renk ve ahenk zenginli-
ğini keşfetmektir.

Görsel okuma; ‘dinleme’ ve ‘okuma’yı göz-
lemleme becerileriyle yenilenerek düşünce 
tarzlarını geliştirmektir.

Görsel okuma; yapılandırma usüllerini geliş-
tirmektir.

Görsel okuma; ‘çok yönlü okuma’ melekele-
rini geliştirmektir, ‘görsel sunu’ kabiliyetlerini 
elde etmektir.

Görsel okuma; ‘okuma’ ve ‘anlama’yı, ‘yo-
rumlama’ ve ‘sunum’u anlamlandırmaktır.

Görsel okuma; önceden öğrenilen bilgilerin 
kalıcılığını sağlamaktır ve başka durumlara ak-
tarımını kolaylaştırmaktır.

Görsel okuma; “kalıcı” dır. Bilgiyi uzun süreli 
muhafaza eder.

Görsel okuma; çözüm odaklı yapar, sorun-
suzlaştırır.

Görsel okuma; “göz”ün “gözlem”idir, “be-
yin”in “işlev” idir. Gözle gözlemi, beyinle algıyı 
sevimli ve anlamlı yapar.

Görsel okuma; gözle görmektir, beyine gön-
dermektir, anlamlamaktır, ilgi uyandırmadır, 
zihinde yapılandırmaktır.

Görsel okuma; görmektir,

Görsel okuma; okumaktır! 

Vesselam!..

GÖRSEL OKUMA

Ahmet YÜTER
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Sabit Osmanoğlu

YAZMA, OKUMANIN MÜTEMMİM CÜZÜDÜR

Bu yıl okullar; yani 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 
18 Eylül 2017 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 
Cuma günü sona erecek. Kökeni her ne kadar oku-
mak sözcüğü gibi görünse de “okul” adının, Fransızca 
“école” sözcüğüne benzetilerek türetildiği belirtil-
mektedir. Ancak; “okul”a eskiden “mektep” denilirdi. 
Mektep de, katip (yazman, sekreter) de ayni kökten 
gelmektedir. Dolayısıyla; okullarda, sadece okuma 
değil, yazma da öğretilmektedir. Bu nedenle; başlık-
ta da belirttiğim gibi yazma, okumanın mütemmim 
cüzüdür, yani tamamlayan parçasıdır. Ülkelerin ge-
lişmişliğinin bir ölçüsü de okur-yazarlıktır; yani hem 
okumayı hem yazmayı bilmesidir. Akif Cemil de, Yayın 
Dünyamız Yayınları tarafından 2017 yılında basılan 
Sonsuz Bahar kitabının 63. Sayfasındaki “Pembe Yaz” 
şiirinde; okuma-yazmanın, başlangıcında bir bütün 
olduğunu şu dizelerde vurgulamakta ve sonucunda, 
nasıl bir sorumluluk ve/ya zorunluluk içerdiğini ders 
vermektedir:

“Eyleme vaktini zay’, Deme kış yaz, Oku yaz!”
…
“Eyleme vaktini zay’, Deme kış yaz, O’nu (Celle ce-

laluhu, yani Allah’ın şanı ne yücedir.) yaz!”
Okumak ama O’nun (cc) adıyla okumak; Allah’ın, 

Kitabında (Kur’an-ı Kerimde), sadece elçisi Hz. Mu-
hammed’e (sav) değil, belki bütün insanlığa ilk emri-
dir (Alak Suresi, 1. Ayet: İkra’ bismi rabbikellezî halak: 
Yaratan Rabbinin ismi ile oku!). Oysa; Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (sav), ümmi idi, yani okuryazar değil-
di. Bediüzzaman Said Nursi; 14 cilt ve 130 risaleden 
oluşan Risale-i Nur Külliyatı olarak bilinen eserlerinin 
neredeyse tamamında, Kâinatın da, Allah’ın varlığını 
ve büyüklüğünü anlamada bir kitap olduğuna işaret 
etmektedir. Hatta; insan da Kâinatın, küçültülmüş bir 
örneğidir, yani: “...insan; adeta Kâinatın bir misal-i 
musağğarı (küçültülmüş bir örneği), şecere-i hilkatin 
(yaratılış ağacının) bir semeresi ve şu âlemin bir çe-
kirdeği gibi ki, enva-ı âlemin (çeşitli alemlerin) ekser 
(çoğu) numunelerini camidir (içinde toplar), bütün 
kâinattan gayet hassas mizanlarla (ölçülerle) süzül-
müş bir katredir” (Sözler, s. 468). Hatta; Yunus Emre, 
kişinin kendisini bilmezse beyhude okumuş olma uya-
rısında bulunmaktadır:

“İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir. Sen ken-
dini bilmezsen, Ya nice okumaktır.”

Yine başlığa dönersek; insanın, gerek Kur’an-ı Ke-
rim olsun, gerekse Kâinat kitaplarını, Allah’ın ismiyle 

okuması gereklidir ama yeterli değildir, yani bunu 
-ister nesir ister nazım olsun- yazıya dökerek insan-
lığa duyurmalıdır. Bu, salt insanlığın bilgilendirmesi 
şeklinde anlaşılmamalı; ayrıca, her kişinin, imanının 
da bir gereği ve/ya bir zorunluluğu ve sorumluluğu 
olarak, insanlığa yanlış ve yalan olarak verilen bilgile-
rin düzeltilmesi olarak da anlaşılmalıdır. Nitekim; bir 
hadis-i şerifte: “Kim kötü ve çirkin bir iş görürse, onu 
eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle dü-
zeltsin, buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. 
Bu da imanın en zayıf derecesidir (Müslim, Îmân, 78; 
Ebû Dâvûd, Salât, 248)” denilmektedir. Burada “eliyle 
düzeltme”den; kişinin, meşru müdafaa dışında karşı 
koyması kastedilmemektedir. Çünkü, kötü ve çirkin 
bir iş, devlet denilen ve kişilerin iradi olarak kurduğu 
ve paylaştığı örgütün eliyle, yani askeri, polisi, zabıtası 
vb. görevlileri ve kanuni düzenlemeleriyle düzeltilme-
lidir; yoksa, bunun aksi, anarşiye yol açar. İşte; burada 
insana düşen dilini kullanması ise, yanlış ve yalan bil-
gileri düzeltmek üzere daha geniş topluluklara duyur-
masının aracı, radyo, televizyon, sosyal medya araçla-
rında konuşması kadar, bunları yazıya dökerek bizzat 
duyuracağı, aynı zamanda konuşan kişilere de kaynak 
olacak eserler yazması ve üretmesidir. Nitekim; yaz-
ma, okumanın mütemmim cüzü olduğu kadar, kişinin 
kendisinin, sınırsız bilgi okyanusunda daha çok okuma 
ihtiyacı hissetmesine yol açacak, onun daha çok oku-
masını kamçılayacak ve yazdıklarının hata, eksik ve 
kusurdan daha çok arınmasını sağlayacaktır.
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SİNEMA, DİZİLER VE BEKLENEN SONUÇLARI

Terim anlam olarak, bilindışı veya bilinçaltı ile 
algılanan anlamına gelen subliminal mesaj, her 
ne kadar özellikle reklam işinde kullanılan ma-
sum bir yöntem olarak gösterilmeye çalışılsa da 
durum kesinlikle böyle değildir.

Konu, birkaç paragrafla anlatılamayacak ka-
dar önem arz eder. Biz de konuyu mümkün oldu-
ğunca kısa ve özlü bir şekilde anlatmaya gayret 
edeceğiz.

Tabii ki kalkıp subliminal mesajın tarihçesine 
inmenin pek faydası olmayacaktır; ama şunu da 
bilmek gerekir ki subliminal yani bilinçaltı algısı 
teriminin milattan yaklaşık 400 yıl evvel Antik 
Yunan filozofu Demokritos tarafından kullanıldı-
ğı tahmin edilmektedir.

Geçmişten günümüze şöyle bir gerek sinema 
gerekse dizilere baktığımız vakit illuminati sem-
bollerinin yahut subliminal mesajların ne kadar 
yoğun olduğunu görmek pek de zor değildir as-
lında.

Örnekleri sıralamaya çalışırsak şayet sayfalar-
ca yazmak durumunda kalırız. Herkesin bildiği ve 
hemen hemen hepimizin bir kez de olsa izlemiş 
olduğu Kemal Sunal filmerini mercek altına ala-
cak olursak, o filmlerde bile nasıl mesajlar veril-
mek istendiği açıkça görülecektir.

Mesela yıllarca çevremizde abuk subuk ha-
reket eden veya düşüncesizce davranan, aptal 
görünümlü biri olduğu zaman ona ‘’Şaban’’ diye 
hitap edildi. Zira filmdeki Şaban tam da bu anla-
ma gelmekte idi.Şaban’ın ayrılmaz ikilisi ise en 
az onun kadar saçma hareket eden ama bir o 
kadar da kurnaz yapısıyla bilinen, fırıldaklığıyla 
ön plana çıkan Ramazan’ı görmek zor değil.Oysa 
Şaban ve Ramazan dinimiz İslam’da en mübarek 
iki aydır. Bu isimlerin tesadüf eseri olduğunu 
söylemek, aklımızla alay etmektir. Yine aynı se-
rinin filmlerinde görüldüğü üzere, dinde yasak 
olan bir durumu filmde imam diye bilinen kişinin 
önce; duruma hayır, asla olmaz deyip, kendisine 
para verildiği vakit, fikrini değiştirip, aslında ola-

bilir demesi her ne kadar basit ya da komikmiş 
gibi gösterilmiş olsa da, dini küçümsemekten 
başka bişey değildir.

Yukarıda saydıklarımız çok çok küçük bir ke-
sitti aslında.

Yine yakın zamanda bir yazarın eserinden 
uyarlanmış olan bir dizide dinimizce hiçbir şe-
kilde kabul görmeyen bir ilişki maalesef izlenme 
rekorları kırdı. Adamın tekinin yengesiyle olan 
ilişkisi sanki son derece normalmiş gibi tüm çıp-
laklığıyla ekranlarda gösterildi. Bu son derece 
gayrı ahlaki ve rezilce bir durumdur oysa.

Bu ve buna benzer birçok örnek görmek 
mümkündür maalesef.

İşin dramatik tarafı Hollywood dediğimiz sek-
tör, kendi insanlarına ülkesini, askerliği sevdir-
mek ve ilgi uyandırmak için saçma sapan filmler 
yapıp öylece mesaj vermeye çalışırken kendi 
film sektörümüz ise kendi dinini aşağılayan bir 
çaba içine girmiştir. Yaptıkları katliamları bile 
kahramanlıkmış gibi gösterdiler defalarca. Oysa 
bizde durum tam tersi oldu. Zira herkesin malu-
mu olan cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman 
sanki hanımının çadırından çıkmayan bir kadın 
düşkünüymüş gibi izletilme gayreti içine girildi.

Kimin ne yaptığı veya ne yapmaya çalıştığı 
aşikardır.Gerçekleri söylemek ise boynumuzun 
borcudur.

K Ü LT Ü R  -  S A N AT

Yavuz Selim MUSTAFAOĞLU
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Vatikan, Papalar ve Osmanlı İlişkileri

A N A L İ Z

     Tarihsel bağlamda baktığımız zaman Va-
tikan ve Osmanlı ilişkileri epey eskiye dayanır. 
Özellikle İstanbul’un Fethinden sonra Papalar 
ile Osmanlı Padişahları arasında siyasi ve dip-
lomatik yönden ilişkilerin arttığı bilinmektedir. 
Bu bağlamda da Vatikan’ın Osmanlı Devle-
ti ve Türkiye’de önemli çalışmalar yaptığı ve 
eskiden beri bu çalışmaları temellendirdiği 
muhakkaktır. Günümüze doğru da bu temel-
lendirmeler neticesinde Türkiye’de önemli bir 
etki alanı oluşturan Vatikan’ın faaliyetlerini iyi 
analiz etmek gerekmektedir. 

     Katolik ve diğer Hıristiyan tarikatlarının 
Osmanlı ve Türkiye içindeki ‘’Misyon Bölge-
leri’’ özellikle 19. y.y’da kurulmuştur. Papalar 
ve Osmanlı Padişahları arasındaki açık ve gizli 
ilişkilerin tarihi çok eskilere, Fatih dönemine 
kadar inmektedir. Papa IV. Paul, Kilise Dokt-
rinlerine sofuca bağlı bir adamdı. ‘’ Bu Dokt-
rinden babam dahi sapsa, yaktırırım’’ demiş-
ti. 1555 yılında bu sözleri eden Papa IV. Paul, 
tarihte hoşgörüsüzlüğün temsilcilerinden biri 
olmuştu. Ne var ki, bir süre sonra İspanyol ve 
Fransız ordularının hışmına uğrayınca o güne 
dek Hıristiyanlık aleminin baş düşmanı ilan et-
tiği Türklerin Sultanı Kanuni Sultan Süleyman’a 
başvurarak onun koruyuculuğunu ve desteğini 
istemişti. Ve Kanuni, Papa IV. Paul’ü, Hıristiyan 
prenslerin gazabından korumuş ve Katolik Ki-
lisesi’ni muhtemel bir çöküntüden kurtarmış-
tı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde sekiz 
Papa değişmişti ve Kanuni bunların sekiziyle 
de yakın ilişki içinde olmuştu. 

     Papalarla Osmanlı Sultanları arasında-
ki gizli yazışmalar ilkin, Papa V. Martin ile I. 

Mehmet arasında 1417’de başlamıştı. 1403-
1566 yılları arasında 6 Osmanlı Padişahı ile 19 
Papa arasında gizli yazışmalar yapılmıştı. Hatta 
ilginçtir ki, Pazar ayininde Türkleri Hıristiyan-
lığın baş düşmanı gösteren Papalar, belgelere 
göre aynı günün gecesi Türkler ile nasıl anlaşa-
caklarını ve onlara hangi silahların nasıl satıla-
cağını görüşmüşlerdi… 

     Fatih Sultan Mehmet döneminde de, 
Fatih’in faaliyetlerinden korkan Papa II. Pius 
Fatih Sultan Mehmed’e bir mektup yazar. 
Mektup da Papa, Fatih’i Hıristiyanlığa davet 
eder. Fatih ise bu mektuba cevaben şu müthiş 
ve veciz cevabı verir: ‘’ Söyleyin Papa’ya Müs-
lüman olup sünnet olsun onu Şeyhülislamım 
yapayım’’ diyerek tarihe naklolan bir cevap 
vermiştir. 

     Yine baktığımız zaman bu bağlamda da 
buna benzer bir olay daha Osmanlı Tarihinde 
görülmektedir. Cem Sultan’ı da Papa Hıristi-
yanlığa davet etmiştir. Biz bu bilgiyi de yazarı 
belli olmayan fakat, bu Avrupa macerası es-
nasında Şehzadenin yanında olan bir zat, Cem 
Sultan’ın yaşadıklarını kaleme aldı. Vakı’at-ı 
Cem Sultan ismiyle bilinen bu eserde Papa’nın 
Cem Sultan’ı Hıristiyanlığa davet olayı ayrıntılı 
olarak belirtilmektedir. Cem Sultan’ın ise bu 
davete verdiği cevap çok önemlidir: ‘’Bana 
değil Kardinallik ve Papalık, bütün dünyanın 
malını mülkünü verseniz, ben dinimden dön-
mem. Eğer bu teklif benim Hıristiyan fakirlere 
olan merhametimden kaynaklandı ise, bizim 
dinimiz zaten hiçbir kimseyi ayırt etmeksizin 
herkese iyilik yapmayı emreder.’’ diyerek Tari-
hi bir cevap vermiştir. 
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     Osmanlı Devleti’ndeki misyo-
nerlik faaliyetleri ilkin yoğun ola-
rak 19. y.y.’da başlamıştır. Özellikle 
baktığımız zaman Tanzimat’tan 
sonra hız kazanmıştır. Bu dönemde 
Almanlar, İtalyanlar, İngilizler ve ilk 
kez denizaşırı misyonerliğe soyunan 
Amerikalılar Osmanlı topraklarında 
cirit atmaya başlamışlardır. 1855 
yılının Şubat ayında İstanbul’a ge-
len bir Fransız misyoneri, Fransa’da 
1856’da yayınlanan günlüğünde 
Amerikalı ve Alman misyonerlerin faaliyetleri-
ni bakınız nasıl özetlemişti. Emillien Frossard 
adlı bu misyonere göre Almanlar, özellikle Er-
menileri kendi Protestan Kiliselerine bağlama-
ya çalışmaktaydılar. Ve bu hususta da bir hayli 
yol almışlardı. Ama Almanların hazırladıkları 
ortamdan en çok uyanık Amerikalı Protestan 
misyonerler yararlanmışlardı. 

     Osmanlı Devleti’nde özellikle baktığımız 
zaman 18 Eylül 1908 tarihinde İstanbul Papa-
lık merkezi tarafından Sultan ile görüşme ya-
pılmış ve Sultan’ın memnun kaldığı ve kendi-
sinin göstermiş olduğu yoğun ilgi ve alakadan 
bahseden mektubu da Vatikan arşivlerinde 
görmekteyiz. O zamanki temsilci Kayseri Ba-
şepiskoposu Vincenzo’nun, Vatikan Devleti Dış 
İşleri Bakanı Kardinal Merry del Val’a yazdığı 
mektup önemlidir. Mektup’da dikkat çeken şu 
bölüm önemlidir: Görüşme saati geldiğinde, 
tören baş düzenleyicilerinden biri salona gel-
di ve herkesi Sultan Hazretleri’nin huzuruna 
davet edip yüksek sesle ‘Papalık Vekili Muhte-
rem Monsenyör siz lütfen bekleyiniz, Padişah 
Hazretleri sizinle özel olarak görüşmek istiyor.’ 
denmiştir. Burada Sultan’ın Vatikan temsilcisi 
ile özel görüşmek istemesi ve kendisine diğer 
bekleyenlere göre daha önem vermesi gayet 
önemli bir husustur. 

     1918’e gelindiğinde, Osmanlı toprakla-
rında Hıristiyanlığı yaymak amacı ile eğitim fa-

aliyetleri veren 1000’den fazla Katolik-Protes-
tan okulu vardı. Bu okullarda takriben 25.000 
bin kadar öğrenci bulunuyordu. Bu okullardan 
yetişmiş olan Rum ve Ermeni asıllı öğrencilerin 
bazıları bugün özellikle Avrupa’da yerleştiril-
miş olan Türk düşmanlığını başlatan unsurlar 
olmuşlardır. 

     Günümüzde ise Vatikan-Türkiye ilişkileri 
Papa’nın yaptığı sözde soykırım açıklamaları 
nedeniyle zarar görmüştür. Özellikle Papa I. 
Francis’in bu söylemi birçok kere düşünüldü-
ğünde altında çok başka nedenlerin olduğu 
görülmektedir. Papa bu açıklaması ile Kato-
lik aleminde de, olmayan bir sözde soykırım 
satsafasını olmuş gibi açıklamış ve talihsiz bir 
açıklamaya imza attırılmıştı. Papa’nın neden 
bunu söylediği ve belki de başkaları tarafından 
söylettirildiği üzerinde durulması gereken bir 
konudur. Günümüzde yine baktığımız zaman 
3. bin yılda Asya ve Ortadoğu’yu Hıristiyanlaş-
tırmayı düşünen ve Papa VI. Paul’ün vizyonu 
olan bu projeye günümüzde destek verenler 
bir kez daha düşünsünler. Vatikan neyin hıncı-
nı almaya çalışıyor? Yıllardır kavgalı olan Kato-
lik-Ortodoks mezhepleri günümüzde tek gaye 
için birleşmeye çalışıyor o da Türk-İslam Dün-
yasına karşı yeni bir Haçlı Seferleri…

Ve son söz: ‘’ Çağımız Misyonerliğinin asıl 
amacı: Hıristiyanlaştırmak değil, hakiki Müslü-
manlıktan uzaklaştırmaktır. ‘’
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D E N E M E

Aynaya bak gözlerim…

Tükendikçe başlayan  bir umuttur bu, yandıkça ferahlayan ve ferahladıkça durulmayan…Sonra 
bir yoldur ki yürüdüğün, kim adımlıyorsa şayet bu yolda mesafeleri, bir türlü durdurulmayan… 
Kan revan olmuş vehimlerle bile süt beyaz hayallere kasveti dokundurmayan… 

Aynaya bak gözlerim…

Kim bilir rüyadır belki bu haller, kabuslardır kırılmış hayaller; bir bakmışsın kuruluvermiş bek-
lediğin dünya yüreğinden yeryüzüne, bir bakmışsın uzanmış hissine beklediğin eller… Aynaya 
bak gözlerim… Ne onu kaybet ne de kendini, yüzyıllarca uzaklık varsa da ömürde, efsane sanma 
sevmiş olanların hikayelerini!  Sonra yüzyıllarca uzak kalmış olsan da sana seni anlatan gözler-
den,  çekme sakın ha ! onun yolundan gözlerini… 

Aynaya bak gözlerim…

En içli ezgileri sakla gönlünde ve en cüzam şiirleri biriktir dilinde, korkma! Sen sevedur bu 
sevda canına kastedecekse de!... Susacaksa da seni söyleyecek diller, sen konuş konuşabildiğin 
müddetçe, bırak söyleyip saçıyor zannetsin seni sustum sananlar, aldırma dışından dökülenin 
hiç bile olamadığını kimse bilmeyecekse de… 

AYNAYA BAK GÖZLERİM 2

Yakup PASLI
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TA H L İ L

İlk kitabım O’nun Sırrı isimli eser için arşiv incelemesi 
yapıyordum ilginç bir detay yakaladım ki Allah’ın varlığına 
iman etmiş biri olarak beni hem heyecanlandırmış, hem 
de sevindirmişti. Hatta bir yazar arkadaşım kitabında da 
aynı konudan bahsetmiş konuyu yüzeysel de olsa farklı bir 
açıdan irdelemişti…

Şöyle ki;

Toronto Üniversitesi Anatomi Bölümü Başkanı Dr.Keith 
Moore’un bir araştırması ilginç verileri ortaya koymuş-
tu. Bu araştırmaya göre bir kurul mütevatir (doğruluğu 
kesin) hadisler ve Kur’an ayetlerinin insan embriyolojisi 
hakkında olanlarını bir araya getirmiş, sonra da bu verileri 
bilimsel verilerle karşılaştırmış ve hayret veren sonuçlara 
ulaşmışlardı. 

Bu sonuçlara göre bilimin insan embriyolojisi hak-
kında ortaya koyduğu sonuçları aslında Kur’an çok daha 
önce haber vermiş hatta bir çok anlatımda daha detaylı 
açıklamalarda bulunmuştu. Burada elbette doktor Keith 
Moore’un buluşu ilginçti ancak daha ilginç olanı da vardı. 

Bir araştırmacı olarak doktorun araştırması beni celp 
etmişti ama İslam’i açıdan da bu önemli gelişmeyi yorum-
latmalıydım ve doğal olarak İslam açısından ülkemizde söz 
sahibiolan biri şimdilerde rahmetli olmuş yedi kişiye bu 
durumu sorduğumda hayretler içinde kaldım. 

Dün (14 Şubat 2014) sunuculuğunu yaptığım Kanal34 
ekranlarında yayınlanan Pozitif Enerji programında da 
bahsettiğim üzere ikisi yazar, biri resmi din görevlisi ve di-
ğerleri din konusunda uzman bu kişilerin verdiği cevaplar 
buluştan daha ilginçti;

Öyle ki;

– Kur’an’ı böyle şeylere bulaştırmayın, okuyun yeter 
kardeşim!

-Her şeyi öğrendik bir bu mu kaldı? Biz daha namazı 
doğru kılamıyoruz!

-Kur’an’da başka şeyler aramaya gerek yok, nasihatle-
rini dinleyin yeter!

-Kur’an ve bilim ayrılmazdır. Bu batıni yönüdür. Uma-
rım ülkemizde de böyle profesörler çıkar. 

Aldığım cevaplardan bazıları böyleydi…

Bu tür sözleri duyunca anlamıştım ki taklid-i iman ile 
yaşıyor ve yetiştiriliyoruz…

İlk emri “Oku” olan bir kitabı okumak yeter mi?

Bugün OKU diyen yarın OKUDUN MU? diye sormaya-
cak mı? ANLADIN MI? diye sormayacak mı?

Peki ne yapmıştı bu doktor arkadaş?

Cenin nedir biliriz değil mi? Kadın ve erkeğin birleş-
mesinden sonra kadın yumurtalıklarına tutunan spermin 
vücut bulduğu küçük et parçası o ceninin sperm halinden 
kadın yumurtalığının salgıladığı sıvı ile olgunlaşma süre-
cine girmesi (mayalanması) ve anne karnından dünya’ya 
gözlerini açacağı döneme kadar geçen süreci araştırma-
sında bilimsel yorumlarla inceleyip araştırmıştı. 

Aynı zamanda her bilimsel açıklamanın yanına ilgili 
Kur’an ayetini de koymuştu. 

Yani diyordu ki doktor; 

“Embriyo bilimi, Kur’an ile paralel ve Kur’an insan 
embriyosunu bilimle ters düşmeden anlatıyor!”

Dr. Moore şöyle diyor;

“Erkek Sperminden içeri girmeyi başaran kadın yu-
murtalığındaki sıvı ile karışarak yeni bir damla haline gelir. 
Bu yeni damla yani zigot insan embriyosunun temel yapısı 
gibidir. “

Dr. Moore ilk insan tohumlama ve tohumlanma süreci-
ni böyle anlatıyor ve Kur’an’ın ilgili ayetine yer veriyordu. 

Ayet şöyle; 

İnsan Suresi 2. Ayet:

“Şüphesiz ki biz insanı karışık bir damladan yarattık”

Görünen köy kılavuz istemez sözünden hareketle mo-
dern bilimin Kur’an ile birlikte işlenmesi yeni çığırlar aça-
bilir. Ancak ne yazıktır ki sığ görüşlü sözde din bilginleri 
sebebiyle Kur’an ne anlaşılabiliyor ne araştırılıyor. Araştı-
ranlar da ŞİRK EHLİ veya DİNSİZ olarak yaftalanıyor… 

Kendini muasırlaşmaya kapatmış bilim adamlarımız 
ise tabularını yıkıp Kur’an penceresinden de bakmayı de-
nemiyor…

Kur’an’ın sadece insan embriyosu değil, modern bili-
min pek çok dalı tarafından da desteklenmesi, araştırma 
ve inceleme penceresini açmanın gerektiğini göstermek-
tedir. 

Herkesin inancı kendine!

Ama bu bilgiler insanlığın hayrına…

“OKU DÜŞÜN ANLA!”

KUR’AN VE BİLİM : İNSAN EMBRİYOLOJİSİ

Kürşad BERKKAN
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Pîr tâbiri sadece Hz. Mevlânâ için söylenmiş bir 

tâbir değildir. Bü¬tün tarîkat kuran kişiler için kullanı-
lan bir tâbirdir. Halk arasında bir¬çok şekilde kullanıl-
mıştır; 

- Pîr 

- Tarîkat Pîr’i 

- İşin Pîr’i 

- Pîr’i fânî 

- Pîr’i sânî 

Dilimize Farsçadan girmiş bir kelimedir. En yalın an-
lamıyla “yaş¬lı kimse” anlamına gelir. Sadece senelerin 
getirdiği yaşlılıktan ziyade, daha çok görmüş geçirmiş 
yaşlı kimseler için kullanılmıştır. Yeri gel¬mişken bir 
konuya da açıklık getirelim. Bugün dilimizde Türkçe 
den başka, Arapça, Farsça, Latince, Rumca kelimeler 
ve kökler kullanılmak¬tadır. Bunların içinde dilimize 
en çok farsça’dan kelime girdiğini söyle¬yebiliriz. Ne-
den derseniz, Türkler Orta Asya’dayken de dillerine 
en çok Çinceden ve Moğolcadan kelimeler girmiştir. 
Sebebi ise yaptıkları tica¬retten savaşlardan vesaire 
Anadolu’ya göç esnâsında, göç yolu üzerinde Farsların 
bulunması, Türklerin hem bu ülkelerle ticaret yapmış 
olmala¬rı, daha sonraları buraları yönetmeleri, aynı 
zamanda onlarla beraber yaşamaları da bu geçişken-
liği arttırmıştır. 

Bana sorarsanız bunlardan daha da önemlisi bizim 
dinimizi Arap¬lardan değil, acemlerden öğrenmiş ol-
mamızdır. Kendi literatürümüz de olmayan birçok dinî 
terim, yani İslâmi terim, tabiati gereği bu dîni ya¬şayan 
acemlerden bize geçmiştir. Örnek verecek olursak; İs-
lâmiyet ev¬velinde Türklerde namaz yoktu. Olmayan 
bir şeyin doğal olarak kelime karşılığı da yoktu. Ne 
zaman ki İslâmla tanıştılar, namaz mükellefiye¬tine 
muhatap oldular, öğrendikleri coğrafyada bu İslâmın 
emrine na¬maz dendiğinden, bizde buna namaz de-
dik. Namazın aslı yani Arapçası “sâlât” idi. bunun gibi 
Arapçâda Allahu Teâlâ’nın gönderdiği elçilere “Nebî” 
denirken, acemler buna “Peygamber” dediler. Biz yine 
dinîmizi acemler üzerinden öğrendiğimizden bizde 
“Peygamber” dedik. 

Bugünkü Balkanlar İslâmiyeti ne Araplardan ne de 
acemlerden öğrendiler. Osmanlıdan yani Türklerden 
öğrendiler. İşin tabiati gereği bu yüzden dillerindeki 
birçok kelimede Türkçedir. Dilimizdeki Farsça keli-
melerin çokluğunun bir sebebi de budur. Yani bizim 
dilimizin ye¬tersizliği değildir. Bunu kendince sorun 
yapanlarla, bilgisizce dil şöval¬yeciliği yapanların 
kulakları çınlasın. Ayrıca bu Avrupa özentisinden ve 
aşağılık duygusundan da biraz kurtulun artık. Batıdan 
dilimize giren kelimeler iyi, yani cici, doğudan gelenler 
ise kötü öyle mi? Kelimeye bir bak bakalım bir ihtiyacı 
gideriyor mu, zihnini geliştiriyor mu, seni özgürleşti-
riyor mu? Aslında bu işin dibini delersen, altından ne 
çıkar biliyor musun?

Ne Arapça çıkar ne Farsça çıkar. Bunun altından sa-
dece o kelime¬nin 

- İslâmla olan ilişkisi çıkar. 

- İslâmî literatür çıkar. 

- Din kötüdür çıkar. 

- Din afyondur çıkar. 

- Fennî din uyuşturucudur çıkar. 

- Din körü körüne bağlılıktır çıkar. 

- Çağdaş ilimler dururken bu dogmalar da nereden 
çıktı çıkar. 

- Bu din ilerlemeye mânîdir çıkar. 

- Yeter artık yüzümüzü doğudan batıya çevirelim 
çıkar. 

- Meclis kürsüsünden, “bu gökten indiği varsayılan 
hurafelerle mi idare edileceğiz” sözlerini söyleyenler 
çıkar. 

Evet. Kelimenin etimolojisi veya gerekliliğinin bura-
da fazlaca bir anlamı yoktur. Kelimenin milliyeti üze-
rinden varılmak istenen, aslın¬da söylemek isteyip te 
söyleyemedikleridir. Biz gelelim tarîkat Pîr’ine. İster-
sen tarîkat Pîr’ini sona bırakıp kısaca Pîr’i fâni, Pîr’i 
sânî ye deği¬nelim. Pîr’i fâni; biraz önce açıkladığımız 
yaşlı kimseler için söylenen bir söz olmakla birlikte bu-
rada kullanılan anlam biraz daha farklıdır. Sadece yaş-

PİR NEDİR? MEVLANA HAZRETLERİNE NEDEN 
PİR DENİLİYOR? PİR Mİ BÜYÜKTÜR, YOKSA 

ŞEYH Mİ? 

Emine CEYLAN

TA S AV V U F
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lılığı veya yaşlılıkla birlikte görmüş geçirmişliği anlat-
maz. Onların yanında belki daha da önemlisi, onların 
olgun, düzgün ve hak dostu olmalarını anlatır, Pîr’i sânî 
ye gelince; Pîr’i sânî kısaca “İkinci Pîr” demektir. Kim 
gibi? Kâdirî tarîkatinde “Eşrefoğlu Rûmî” gibi. Halvetî 
tarîkatinde “Sey¬yid Yahyâ-i Şirvanî” gibi. Pîr ile ilgili 
halk arasında çok kullanılan bir de terim vardır. Buna 
da mutlaka değinelim ki işin özü daha iyi anlaşılsın. Bu 
adam bu işin pîridir gibi. Yani piyasada bu işi en iyi bu 
adam bilir, ondan ustası yoktur, o yapamazsa kimse ya-
pamaz, bu konuda o kadar ustadır ki sanki bunu o icat 
etmiştir gibi, halk arasındaki bu yakıştır¬malar aslında 
halkın bu kelimeyi tam manasıyla ne kadar iyi anladı-
ğını ve özümsediğini de gösterir. Bu işi bu adam icât 
etmiştir. Evet. Pîr de aynen bu anlama gelir. Pîr, Resû-
lullah Efendimiz’den başlayıp, sohbetin başında kısaca 
değindiğimiz Hz. Ebûbekir ve büyük bir ekseriyetle de 
Hz. Ali Efendimiz yolu, yani öğretisi ile devam eden, 
tasavvuf ve tarîkât yolculuğunda şeyhinden öğrendi-
ği nizâmın üzerine kendine göre yeni bir pratik oluş-
turarak, yeni bir içtihat ortaya koyan, farklılık yaratan 
kimseye denir. Bu farklılıklar bu içtihatlar tamamen 
mânâ ve mânevî işaretlerle olur. Gayretle veya farklılık 
arayışıyla değil. 

Tarih içerisinde birçok kendilerinin Pîr olduğunu 
iddia edenler çıksa da, bunlar sadece kendi devirle-
rinde şöhret bulmuşlar ama yol¬ları bir sonraki nesle 
bile intikâl etmemiştir. Hakiki Pîr’lerin yola ge¬tirdik-
leri içtihatlar, değişiklikler tâkip ettikleri yolun genel 
karakterle¬rini fazlaca değiştirmemiş ve yüz yıllar bo-
yunca kesintisiz olarak feyz ve bereketleriyle insanlara 
yol göstermiştir. Hz. Mevlânâ’nın Pîr’liğine gelince. Hz. 
Mevlânâ’nın Pîr olmasından önce dervişliğine, daha 
sonra şeyhliğine en sonunda Pîr’liğine bakmamız ge-
rekir. Halk arasında şöyle bir ayrım vardır. Maddî ilim-
ler, mânevî ilimler. Maddi ilimler medresede, mânevî 
ilimler ise tekkede tahsil olu¬nur. Hz. Mevlânâ medre-
se ilimlerini tahsil ederek, zamanının en bü¬yük fıkıh 
âlimlerinden biri olmuş, aynı zamanda mânevî ilim 
olarak kabul edilen tasavvuf ilmini de tekkede ikmâl 
etmiştir. Necmeddîn-i Kübrâ’nın kurmuş olduğu ve 
babası Sultanû’l Ûlemâ Bahâeddîn-i Ve¬led’in şeyhlik 
yaptığı Kübrevîye Tarîkatinde, önceleri Kübrevîye der-
vi¬şi sonra Kübrevîye şeyhidir. Hz. Mevlânâ’nın der-
vişliğini, arkasından Kübrevîye şeyliğini incelemeden 
direk olarak Pîr’liğinden başlarsak doğru bir başlangıç 
yapmış olmayız. Bu temel olmadan çatıdan bah¬set-
meye benzer ama yine de sizin sorduğunuz soruya dö-
necek olursak evet Hz. Mevlânâ, Kübrevîye Tarîkatinde 
içtihat yaparak kuruma yeni bir yol, yeni bir anlayış 
getirdiği için kendisine Pîr denmiştir. 

Gelelim şeyh mi büyüktür, Pîr mi? Meselesine. 

Peygamber Efendimiz’in, Belh’deki bütün âlimlere 

rüyalarında görünüp, Bahâeddin Veled’i göstererek, 
“bu kardeşim bütün âlimlerin sultânıdır, ona bu şekil-
de hitap edin.” demesinden sonra, bütün Belh âlim-
leri ona “Âlimlerin sultânı” anlamına gelen “Sultanû’l 
Ûlemâ” de¬meye başlamışlardır. Yani Hz.Mevlânâ’nın 
babası İltifât-ı Peygamberî’ye muhatap olmuş bir kişi-
dir ve Pîr olmayıp sadece bir Kübrevî şeyhidir. 

Hz. Mevlânâ ise bu yolda yeni bir içtihat yaptığı için 
Pîr olmuş¬tur. Bu özelliklere bakarak, insanlar “babası 
mı büyüktür, Mevlânâ’mı?” diye sormaya başlamışlar-
dır. İstersen biz bunu sadece Bahâeddin Veled - Mev-
lânâ özelinden çıkartalım. Onların adına şöyle soralım; 
yeni bir tarîkât kuran, yani yolda yeni bir içtihat yapan 
kişimi büyüktür, yoksa o yolu kendisine talim ettiren, 
öğreten, en alttan alıp Pîr’lik seviyesine kadar elinden 
tutup getiren şeyhimi? Bu sorular maalesef ki çokça 
so-rulmuştur. Bu soruları soranlara şöyle cevap ver-
mek gerekir. Bu yolda¬ki büyüklükler kerametle veya 
ilimle ölçülmez. Bunların derecâtlarını ancak Allah bilir. 
İsterseniz iyi anlaşılsın diye buna bir örnek verelim: 

Devrinin maddi ve manevi ilimlerinin zirvesinde 
olan İmâm-ı Şafî’ye sorarlar; Yâ İmam, siz ki ilimde en 
yüksek seviyelere gelmiş yüz¬binlerce hadîs-i şerîfi 
râvîlerinin yaşantıları ile birlikte ezbere bilen bir âlim-
siniz. Nasıl olurda Şeybân-ı Râi gibi ümmî bir çobanın 
karşısında bu kadar mütevâzi ve mahcup bir şekilde 
oturursunuz? İmâm-ı Şafî’nin cevabı çok kısa fakat çok 
anlamlıdır! 

- Bu ilmi, biz okuruz, o ise yaşar! 

Bu kıssayı neden mi anlattım. Kimin büyük olduğu-
nu araştırmak bize düşmez. Böyle şeylerle aklımızı faz-
la meşgûl etmeyelim diye an¬lattım. Hazır anlatmışken 
Hazreti Şeybân’ın yaşantısından çok kısa bir alıntı ak-
taralım. Malûmunuz az önce bahsettik, Şeybân-ı Râi 
bir ço¬bandır hem de mektep medrese görmemiş 
bir çoban. Yaşantısının bü¬yük bir bölümü de dağda, 
bayırda hayvan otlatmakla geçmiş bir çoban. Dağda, 
bayırda, ovada namazını kılarmış kılmasına da cuma 
günü gel¬diğinde durum biraz farklılaşırmış. Esâsen 
bütün namazlar mümkün¬se cemaâtle kılınmalıdır. 
Mâzereti olan ferdî olarak da kılabilir. Ama ne olur 
kendi kendimizi kandırıp da, kendimizin bile inanma-
yacağı mazeretler üretmeyelim. Ne demiştik; cuma 
günü geldiğinde durum farklılaşıyor. Evet her namaz 
mecbur kalınırsa ferdî olarak kılınabilir ama cuma na-
mazı kılınamaz. Çünkü cuma namazında hutbe irâdı ve 
cemaâtle birlikte kılınma mecburiyeti vardır.

KAYNAK: AKADEMİSYENLERİN DİLİNDE HZ. MEV-
LANA
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Görsel okuma, yazılmış olan kitapların ve der-

gilerin dışında; resim, şekil, doğa gibi olayları an-
lamlandırabilme, anlama, anlatma çalışmalarına 
denir. Görsel okuma, düşünceyi geliştirebilen 
yeni konuları anlama kavramıdır. Görsel okuma, 
insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. 
Mesela; insanların konuşabildiği bir dili varken, 
bu dilini hiç kullanmadan anlatmak, konuşmak 
istediklerini bedeb dili ile anlatabilmektedir. İn-
san olarak sadece insnaları değil, tüm canlıları, 
tabiatı, bedeb dili ile anlamaya çalışan, beden 
dili ile konuşan, onların ruh halini anlayabilen 
veya kendini başkalarına beden dili ile anlatma-
ya çalışmadır. Doğanın, güneşin, ayın, yıldızların, 
ağaçların, bitkilerin, mevsimlerin, havanın ve su-
yun halini anlayabilmektir. Sonbahar geldiği za-
man tüm ağaçların, çiçeklerin solmaya başlama-
sı, yavaş yavaş yaprakların dökülmeye başlaması 
ve bunun insanda oluşturduğu hüznü görebil-
mektedir. Göçmen kuşların bile kendilerine yeni 
bir mekan bulabilmeleri adına uzun ve yorucu 
yolculuklara çıkması da görsel olarak okuduğu-
muzda bizlere çok şey anlatmaktadır.

Görsel okuma, günlük hayatımızı ikame 
ederken evimizden çıkıp işimize giderken, çarşı 
pazara giderken, yollara konulmuş olarak trafik 
işaretlerindeki görsel ışıklar veya resimler iyi 
okunduğu, iyi anlaşıldığı zaman hem kendi ha-
yatımız hem de başkalarının hayatını daha güzel 
yaşanabilir bir hale getiriyor ise buradaki görsel 
işaretler iyi okunup anlaşıldığı içindir. Çünkü 
kırmızı, sarı, yeşilin ne demek istediğini diğer 
işaretlerin bize ne anlatmak istediğini iyi okudu-
ğumuz zaman hem kendimizi hem insanları hem 
de tüm canlıları rahatlatmış olmaktayız.

Günümüzde en önemli görsel okumanın ba-
şında hayatımızın her alanında karşımıza çıkan 

reklamlar vardır. Televizyonlarda, dergilerde, 
dev ekranlarda, afişlerdeki reklamların bize ne 
anlatmak istediğini, bize verilen mesajların ne 
anlama geldiğini görsel olarak iyi okuyup analiz 
edebilirsek hayatımızda birçok şey kendiliğinden 
çözüme kavuşmuş olmaktadır. Bugün çocukların 
bile çizgi filmlerdeki görsel efektlerden bizden 
daha iyi şeyler öğrendikleri bir gerçektir. İnsan-
lık olarak yaşadığımız aile içinde, mahallede, 
köyde, şehirde veya görev yapılan ortamda, da-
irede, fabrikada, markette, adı ne olursa olsun, 
tüm işlerimizde görsellik çok önemli bir hale 
gelmiştir. Görsel olarak, görebilmek nasıl ki göz-
lerimiz kapalı iken görmek istediklerimizi hayal 
olarak görebiliyorsak, konuşmadan hareketleri-
mizle, işaretlerimizle, reklamlarımızla karşı tara-
fa duygu ve düşüncelerimizi aktarabilmekteyiz. 
Örnek olarak günümüzde yapılan arkeolojik ka-
zılarda bile eski medeniyetlere ait olan eserler, 
resimler çıktığında o resimlerden veya eserler-
den o insanların yaşamlarına dair, kültürlerine 
dair fikirler yürütebiliyoruz. İşte tüm bu konuları 
iyi algılayabilmek için görsel olan her şeyi iyi bir 
şekilde okuyabilmek için, sadece bakmak değil, 
en iyi şekilde görmek lazımdır.

Görsel okumak, iyi bir şekilde görebilmek, 
gördüğünü anlayabilmek, anladığını da beyinde 
canlandırabilmektir. Sonuç olarak yaşadığımız 
dünyayı daha iyi, daha güzel, birbirimizi kırma-
dan, dökmeden, incitmeden, tüm canlılarla, do-
ğayla, mevsimlerle, birbirimizin hak ve hukuku-
na riayet ederek yaşayabilmek için iyi görmeli, 
iyi analiz etmeliyiz. Görsel olarak baktığımızda 
gördüğümüz şeylere değer vermenin, o resme, 
o reklama ne tepki verecek olduğumuzu veya 
nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrendiğimiz 
zaman her şeyin daha güzel olması kaçınılmaz-
dır.

GÖRSEL OKUMA

Bekir KORKMAZ

K A PA K
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Eylül... 
Merhametin muhabbetin adı.
Eylül; Hira gibi korunak, hicrete yoldaş dostun adı.
Kutlu bir bakışın, sımsıkı tutan bir elin adı.
Yalnız vakitlerin bayramı,
Hüzünlü bir çocuğun gözündeki ışıltı.
Ay gibi güneşten yansıyan aydınlığın adı.
Şefkatle saran, o gönül’ün adı.
Elif gibi onurlu bir dimdik duruşun adı.
Vatan gibi bayrak gibi kutlu,
Can gibi kan gibi emanet bir kuşun adı.
Eylül... Sapsarı bir huzurun adı.
Eylül’ü özledim... 
Ve sarılıp düşümde Eylül’e Peygamber (s.a.v) örtüsünü 

örtüp üstüme,
Yetim bir çocuğun titreyen gönlünde, 
Gözünden gönlüne akan gözyaşında
Eylülce vakitleri bekledim...
Eylül...
Sen ne güzelsin.
Ne güzelsin sen...

Adı Eylül...
Tamamlamış iki vaktini ve
Vuslata kalmış; yedi tepeden doğan güneşle ışıldayan 

yedi vakit...
Yedi vakit kalmış şairin ellerinde 
Şiir olmaya vakt-i Eylül’ün...
Eylül öper ellerinden Nisan vakti!
Nisan müjdesiyle...
Eylül en çok anlayandı kız çocuğunun halinden. Ve en 

çok ağlayandı...
Hiç hesapta olmadan şairin ellerinden öpen Eylül vak-

tidir vakit.
Nisan’dır bazen Eylül’ü yaşamak...
Bazen Eylül’dür Nisan’ı yaşamak...
Eylül müjdesiyle güne uyanmak!
Ve altı vakit kalmıştı Eylül tebessümüne...
Mevsim kış olsa yahut yaz... Öper ellerinden şairin 

Eylül. Çünkü Eylül şehadettir. Eylül şahittir, yazgıdır. Eylül 
aşktır muhabbettir. And ve sözdür. Dönmemektir. Yılma-
maktır. Yine yeniden hep aşktır. Gayrettir, hayrettir ve 
merhamettir. Şefkattir. Bir babanın kızı gibi... Bir şairin 
kalemi gibi... Bir annenin süslü evlatcığı gibi... Değerlidir, 
kıymetlidir, sevgilidir. Eylül öper ellerinden hasretle...

  ***
 Eylül... Beklenile beklenile geldi yine! Yolu gözlene 

gözlene...

Gelmek var, “gel-mek” var! Hani yine geldi Eylül de-
miyorum, “beklenen Eylül geldi” ve Eylül yine “beklendi!” 
diyorum...

 Eylül bir kutlu sır ruhumda. Eylül hazan, hüzün ve yağ-
mur.  Eylül bir uhde, bir umut, bir tebessüm ve ışıltı göz-
lerde!.. Eylül bir bakış; ışıltılı gözlerle... Beklemek değil de 
sabırsızlıkla gözlemek yolları...

 Eylül boncuk gözlü bir muzip bakış. Al yanaklı bir te-
bessüm. Kan-mak söylenilen söze ve kanmak muhabbete, 
her söylenilen sözde!

   Mevsim-i cânandı işte! Hüzün ve hazan rengi belki 
ama sapsarı bir mevsim-i aşk! Beklenilen limana yanaş-
ması geminin ve mevsimlerce hasretle sarılması, limanda 
bekleyen Leyla’sına Mecnûn’un... Bekleyen mi Leylâ’dır? 
Beklenilen mi? Heyhâaat! Aşktan söz söylemek için bil-
mek gerek önce ve yaşamak; Leylâ’nın Mecnun, Mec-
nun’un da Leylâ’nın kendisi olduğunu... 

Aşka Leylâ’da bir Mecnûn da!                                                                                                                                       
Değilse Leyla ve Mecnun bir, adı aşk değil!.. 

O vakit limanda bekleyen Leylâ, gemiden inen Leylâ, 
hasretle bekleyen Leylâ, hasretle koşup sarılan da Leylâ! 
Limana belli aralıklarla Mecnun’lar gelir, koşardı Leylâ’ya, 
aşkla sarılmak için. Ve seslenirdi Leylâ , her vuslat derdine 
düşmüş ve açıp kollarını sonuna dek, koşup gelene... Hep 
seslenirdi, beklediği limana gelen Mecnûn’lara; Leylâ!..

 Bir Eylül vuslatının öncesinde sordu yine Mecnûn li-
mana koşan Leylâ’ya...

  - Heey!.. Sen! Nereye koşarsın? 
  - Sana!
  - Ne var bende?
  - Aşk var! Sende aşkı görürüm!
  - Ne istersin?
  - Vuslat isterim. Aşka kavuşmak, aşka ermek isterim.
  - Ben kimim?
  - Sen aşkı gözlerinde gördüğüm, Leylâ’sın!
  - Koştuğun yol neresidir?
  - Koştuğum yol, aşkın yollarıdır. Sende gördüğüm;  

aşka varan yollardır. Bu koşmak AŞK’adır!
  - İyi düşün! Sen bana mı koşarsın? Bana mı gelirsin, 

bendekine mi? Beni mi istersin, bendekini mi?
Leyla biliyordu Leylâ’lık makamının da bir emanet, bir 

imtihan makamı olduğunu! Leyla biliyordu bir Mecnûn, 
bir Leylâ olup her aşk talibinin mevsimden mevsime geç-
tiğini… Gâh Leyla, gâh Mecnun olup, aşkla meşk ettiğini. 
Leylâ ve Mecnun’nun “AŞKA” bir olduğunu. Vakti gelince 
Leylâ ve Mecnûn’un “AŞKLA BİR” olduğunu...

EYLÜL:  BİR KUTLU SIR RUHUMDA…

Bism-i  Hûu... 

Hatice Kübra DAYI

Sonraki sayı devam edecektir...

D E N E M E
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1932 yılında Kütahya’da doğdu. İstanbul Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini psikiyat-
ri dalında yaparak uzman hekim oldu. Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’nda teşvik uygulama uzmanı olarak görev 
yaptı. 1973 yılında Bursa milletvekili seçildi. Daha son-
ra Ankara Hacıbayram Camii’nin yanında açtığı mua-
yenehanesinde insanlara hizmet etti. www.nasihat.
name adlı internet sitesi ile İslam dinin emirlerini ve 
yasaklarını insanlara iletti.

3 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da vefat etti. Bur-
sa’nın İnegöl ilçesi Deyinler Köyü’ne defnedildi.

Dr. Emin ACAR’dan Nasihatler 
Neden kepekli buğday ekmeği yemeliyiz?
Kepekli ekmek “tam buğday unundan üretilmiş” gı-

dalı ekmektir. Tam buğday ununda, buğdayın en üstün-
deki selülozdan oluşan zar yoktur; buna hayvan kepeği 
denir. Hayvan kepeği, bulgur yapılırken çıkan kepektir 
(selülozdur). Buğday ekmeği yerine devamlı mısır ek-
meği yiyenlerde pellegra hastalığı ortaya çıkar. Çünkü 
mısırda zein proteini vardır ve bağırsaklarda asimilas-
yonu sırasında PP vitamini çok tüketilir. Bu da beyinde 
protein metabolizmasını bozar. Buğday ekmeği yerine 
mısır ekmeğini yiyen bölgelerde fevri cinayetler çok ol-
maktadır. Böyle yerlerde fevri cinayetlerin azaltılması 
için buğday ekmeğinin yenmesi tercih edilmelidir. Mı-
sır ekmeği yenebilir, ama buğdayın yerine geçercesine 
sürekli olmamalıdır.

Çinliler ve diğer Asya milletleri de buğday ekmeği 
yerine devamlı pirinç yedikleri için, onlarda B1 vitami-
ni noksanlığı görülür. Bundan dolayı Beriberi hastalığı 
ortaya çıkar. Bu da beyin yapısını bozar, davranış ref-
leksleri (ürperme, tiksinme vb.) kaybolur.

Mısırda çok bakla (ful) yenir. Bakladaki etken mad-
deler sebebiyle kanda eritrositler erir. Bu durum oksi-
jen yetersizliğine neden olur ve buna bağlı olarak da 
nefes darlığı çekilir. İnsanlar daha fazla nefes almaya 
çalışırken zamanla göğüsleri giderek daha fazla büyü-
mektedir. Bu bölgelerde anfizem göğsü çok görülür; 
bu insanların akciğerlerinde rezerv hava artmaktadır. 
Böylece bu insanlar nefesli çalgıları kolay çalarlar, yağlı 
güreşi rahat yaparlar, opera sanatçısı olurlar. Çok bak-
la yemek, beyin fonksiyonlarını da bozduğundan, bazı 
psikolojik bozukluklar ortaya çıkmaktadır.

İnsanlar tam gıdalı ekmek (yani kepekli buğday 
ekmeği) yerse, anılan sebeplere bağlı olarak bu türlü 
hastalıklar olmaz.

Uykudan uyanınca ne yemeli?
Peygamber Efendimiz uykudan kalkar kalkmaz yir-

mi bir adet üzüm veya yedi/dokuz adet hurma yemiş-
tir. Böylelikle beyin glikozunu doğrudan almış olur ve 
hemen çalışmaya başlar. Bu durum otomobilde kar-
büratöre doğrudan benzin vererek çalıştırmaya ben-
zetilebilir. Ancak aç karnına anılan miktarlardan fazla 
yemek de doğru değildir. Çünkü kandaki şeker birden 
yükselir, suni şeker hastası durumu gözlenebilir. Bu du-
rum ise otomobilde gaza aşırı yüklenmeye ve motoru 
boğmaya benzetilebilir.

Vücut çalışmaya başlayıp normal akışa kavuşunca 
istenen miktar hurma/üzüm (şeker hastası olmamak 
şartıyla) yenebilir. Üzüm yemek beyin hücrelerini ko-
rur ve böylece bunaklık olmaz.

Peygamber Efendimizin yemekten önce karpuz 
yemesinin sebebi :

Yemek sırasında ve yemekten sonra kan dolaşımı 
sistemi mideye/sindirim sistemine yoğunlaşarak ça-
lışır. Bu sebeple beyine yeterli kan gitmez. Yemekten 
önce karpuz yenilince içerdiği sulu glikoz beyine ulaşır. 
Karpuz glikozu sayesinde yemek başlangıcında beyin 
beslenmiş olur. Beyinde hasar (bunaklık) olmaz. Aynı 
zamanda tokluk hissi verdiğinden aşırı yemeyi engel-
ler. Nizamlı bir yiyiş olur.

Medine-i Münevvere’de karpuza çay-ı ilahi denir; 
suyu, tadı, şekeri, kokusu, rengi v.s. her şeyi içinde 
olan bir çay.

Diğer zamanlarda yemeklere bal ile başlanmalıdır. 
Böylece içeriğindeki glikozla fruktozu beyin hemen alır 
ve kolay çalışır.

Karpuz ile ilgili Hadis-i Şerifler:
1) “Yemekten önce karpuz yemek, karnı yıkadıkça 

yıkar, hastalığı giderdikçe giderir.”
Ramuz’ül Ehadis, 2289. Hadis, sayfa: 566, Pamuk 

Yayıncılık.
2) “Karpuzda on haslet vardır. O, bir yemektir. Su-

dur, güzel kokudur, meyvedir, çöğendir, mesaneyi 
yıkayıp temizler, mideyi yıkar, temizler, arka suyunu 
(meniyi) çoğaltır, cinsî münasebet gücünü artırır, karın 
hastalığına iyi gelir, cildi güzelleştirir.”

Ramuz’ül Ehadis, 4020. Hadis, sayfa: 943, Pamuk 
Yayıncılık.

Emin Acar
Doktor, Psikiyatr, Kanaat önderi, Eski Milletvekili

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

Nuri KAHRAMAN
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Nuri KAHRAMAN

         İkrime ÜMİT

Noktanın ikinci buudu elif
Ondan neş’et eder bilin her huruf
Eğilip noktayla olursa telif
Ulûmun mahzeni olur ey arif!

Bilirler ki bütün ilim erbâbı
Hazret-i Ali’dir ilimler bab-ı
Bâ’daki noktadır O’nun hubâbı
Gönüllerse o deryanın turabı...

Tamamlandı Resul’le ilim ve din
Zahiri ilimler ve ilm-i ledün.
Sırları tamamlanınca evrenin
Sırası gelecek senin devrenin.

Ol Rahman bir mümin kalbe sığarsa
İlimleri bir noktaya yığarsa
Gönülleri nûru ile yuğarsa
Ebedi aleme olur yer arsa.

Akıllar O’nun irfanına muhtaç
Gönüller iman ve sevgisine aç
Açabildiğin kadar sineni aç
Aydınlan ve aydınlat, ol bir siraç!

KENZ
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İLİM VE ŞERİAT

Ve Allah Âdem’e a eşyanın isimlerini öğretti. 
Allah Âdem’i a Âlim kıldı. Ondan sonra meleklere 
arz etti  “Eğer sadıksanız şu eşyanın isimlerini ha-
ber verin!” Melekler “Biz senin öğrettiğin şeylerden 
başkasını bilmeyiz. Sen noksanlıklardan uzaksın” Al-
lah Âdem’e a öğrettiği eşyanın isimlerini meleklere 
öğretmedi. Allah Âdem’i a meleklerden daha Âlim 
kıldı. Bu hadiselerden sonra Allah Âdem’e a secde 
emrini verdi. Bütün melekler secde ettiler.1 Âdem a 
ilim sıfatı ile üstün kılındığı için selamlama secdesi-
ne müstahak oldu. İnsanoğlu ilimle faziletli kılındı. 
Hâlbuki kuvvet bakımından melekler yaratılanların 
içerisinde en güçlü olanıdır. Ancak ilimle keremli, 
değerli kılındı Âdemoğlu… 

Cehalet son derece çirkin bir haslet… Allah Ke-
rem’li olan insan hakkında cehalet izafe edilince 
hayvandan daha aşağıda olduğunu beyan etti.

“Onların kalpleri vardır hissetmez gözleri vardır 
görmezler, Kulakları vardır işitmezler. Onlar hayvan-
dır. Bilakis hayvandan daha aşağıdadır. Onlar gafil 
(cahil) dirler.2

Cehalet demişken geçenlerde haberleri izlerken 
bir programda istatistiklerin % 78’i rejimden mem-
nun olduklarını % 9 ise şeriat istediklerini geri kalan 
% diğer rejimlerin taraftarlarının oluşturduğunu 
söylüyordu. Neden şeriat rejimi azınlıkta. Demek 
ki biz, şeriatın ne olduğunu anlatamadık. İnsanlar 
kafa kesmeyi videoya çekip yayınlamayı şeriat san-
mış belli ki. 

1 Bakara 31/34
2 Enam 179

Şeriatın lügat manası hüküm demektir. Mesela 
namaz şeriattır. Hüküm koyan Allah, kullarım beş 
vakit namaz var, icabet edin der. Oruç, Hac, Zekât 
bunların tamamı. 

Peki, Allah neden hüküm koyar? Şöyle diyemez 
miydi “Kullarım sizi size bıraktım nasıl isterseniz 
öyle yaşayın.” Eğer Allah insanı kendi başına bırak-
saydı, ne Firavun kesmeyi bırakırdı, ne de Karun 
peygambere İftira atma cüretini. Öyleyse şeriatı 
insanların hulasa mükellef olan varlıkların ıslahını 
hedefleyen kanun-u ilahidir. Şimdi cinayetler teca-
vüzler hırsızlıklar önü alınamaz oldu. Niçin? Çünkü 
işlenen suçta ki ceza insana hafif geliyor. Suç İşleyen 
işlemeyi göze alıyor. Aklıma şu kısa geldi âcizane si-
zinle paylaşayım. Aslan Tilki Çakal dost olmuşlar As-
lan hayvanı avladıktan sonra Çakala “Şu avı taksim 
et” der O da “Bu senin bu benim bu da Tilkinin” As-
lan sinirlenmiş bir pençe de çakalı öldürmüş. Son-
ra Tilkiye “Sen taksim et” demiş. O da “Bu şimdiki 
bu öğlen bu da akşam yemeğiniz” Aslanın hoşuna 
gitmiş “Bu taksimi nereden öğrendin.” O da “Şura-
da yatan Çakal öğretti” demiş. Şimdi eğer Çakalın 
başını ezmesen Tilkiler başkaldırır. Hırsızın cezasını 
vereceksin ki diğer hırsızlar akıllı olsun. Teröristin 
hakkını vereceksin ki diğer teröristler dağdan insin. 
İşte şeriat işte maslahat 

Müslümanlar olarak ilmi rahmetimiz oldukça 
az istatistiklere göre yıllık kitap okuma oranı Türki-
ye’de % 0,8 bu oran diğer İslâm ülkelerinde % 0,3 
lere kadar düşüyor. Yani Müslümanlar senede bir 
kitap bile okumuyorlar. Kitabımızda ilk inen ayet 
oku!  Okumuyor şeriatı ve dinimizi bilmiyoruz. İşin 
daha da acayip tarafı. İnsanlar, özellikle köşe yazar-
ları dine sıra gelince Âlimden daha Âlim Müftüden 
daha Müftü. Yapayım derken yıkıyor. Onarayım der-
ken kırıyor. Meşhur bir söz vardır “Cahil pislik böce-
ği gibidir hareket ettikçe etrafa kötü kokular yayar.” 
Hadi bilmiyorsun bari “Buralar bana göre değil, ben 
buraları bilmiyorum” deme Erdem’inde bulun. Laf 
olsun torba dolsun…

Hamza ALGÜL

TA S AV V U F
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Dünya kaynakları herkese yeter mi? 
Adem YAKUP

B İ L İ M

Bugün dünya üzerinde 8 milyara yakın inşan 
yaşamakta. Her yıl ise 4.5 milyar ton yiyecek 
üretiliyor. Dünyamızın yiyecek üretimi insanlı-
ğı kolayca doyurabilecek bir kapasiteye sahip, 
hatta %50 fazla bir üretim var. Yani her yıl 10 
milyar insanı doyurmaya yetecek kadar yiye-
cek üretiliyor. Bu istatistik dünyadaki savaşların 
arkasındaki sebeplerin açlık olmadığını kanıtlı-
yor. Hiç kimse hayatta kalabilmek için saldır-
mıyor, katliam yapmıyor ya da bir başkasının 
ölümü üzerine yaşamını sürdürmek zorunda 
kalmıyor. Bu yazının konusu saldırganlığın, şid-
detin ve sınır tanımazlığın arkasında açgözlülü-
ğün, bencilliğin ve hırsın yattığı gerçeğidir.

21. yüzyıl teknolojisi tüm insanlığı doyur-
maya ve hayatta tutmaya yetmektedir. Fakat 
19 yüzyıl ekonomistleri bunun tam tersini 
savunuyordu. Başta Thomas Malthus olmak 
üzere dönemin sözde aydınları insan nüfusu-
nun geometrik arttığını, besin maddelerinin 
ise aritmetik şekilde azalacağını ve bu nedenle 
“aç kalmamak” için insan nüfusunun sınırlan-
ması gerektiği gibi garip bir iddia ile ortaya çık-
mıştı. Maltus teorisini daha da ileri götürdü ve 
nüfusun acil olarak kontrol altına alınması için 
belli toplumların “elimine edilmesi” yani yok 
edilmesi gerektiğini, bunun da savaş, kıtlık ve 
felaketlerle mümkün olabileceğini savunmaya 
başladı. Oysa ne nüfus artışı kaynakları sınırlı-
yordu ne de kaynaklar tükenip gidecek gibiydi. 
Malthus bu iddiasını, materyalist zihniyetin bir 
tezahürü olarak hayata geçirmek istemişti.

Hiçbir bilimsel temeli olmamasına rağmen 
sınırlı kaynaklar teorisi uzun yıllar sömürgeci-
liğin temel ideolojisi olarak kabul gördü. Malt-
hus’un fikrini takip edenler, ülkelere zorla el 
koymayı, askeri baskı ile onları sömürmeyi ve 
çoğu zaman açlığa mahkûm bırakmayı bu şe-
kilde rasyonelleştirdiler. Halbuki sadece son 
otuz yılda bile kişi başına üretilen yiyecek mik-

tarı %20 arttı. 21. yüzyıl teknolojisi ile kaynak-
ların yetersizliği açlık sebebi olmaktan çıktı.

20. Yüzyıl’da İngiliz John Maynard Keynes 
benzeri ekonomistler Malthus’un teorilerini 
uygulamaya geçirmeye çalıştılar. Yüzyılın ikin-
ci yarısındaki petrol savaşlarının ardında da 
bu propaganda yer aldı. 1970’lerde dünyanın 
petrol rezervlerinin 2020’lerde biteceğine dair 
yüzlerce haber yapıldı, sözde bilimsel raporlar 
hazırlandı. Gözünü hırs bürümüş siyasetçiler, 
askerler, devlet yöneticileri işgal ve katliamları 
hep bu iddialara dayandırdılar.

Bugün biliyoruz ki toprağın altı, tüm tüke-
tim artışına rağmen, çok daha uzun süre yete-
cek fosil yakıt dolu. Ancak, 18. ve 19. Yüzyılda 
sömürgecilikle yaygınlaşan ve hızını alamayan 
zenginlik hırsı, 20. yüzyılı da bu yüzden kana 
buladı.

Bu durumda akla, “Bugün neden dünya nü-
fusunun %12 si açlık sınırının altında yaşıyor?” 
sorusu geliyor. Gerçekten de Dünya Gıda Örgü-
tü’nün rakamlarına göre bugün 850 milyon kişi 
aç. Bu sorunun cevabı ise sadece açgözlülük. 
Bugün dünyada en zengin %1 ile en fakir %50 
aynı servete sahipler. Yani açlığın ve fakirliğin 
ilk sebebi imkanların adaletli ya da en azından 
birbirine yakın dağılmaması. En zengin 80 ki-
şinin servetinin milyarlarca insandan, onlarca 
ülkeden fazla olduğu bir dünya, artık adalet-
sizliğin had safhada yaşandığı bir ortam kuş-
kusuz.

Dünyadaki açlığın ikinci sebebi ise israf. Bu-
gün dünyanın küçük bir azınlığı kaynakların 
büyük bir bölümünü israf ederek tüketiyor. 
Her yıl toplam gıda üretiminin üçte biri çöpe 
atılıyor. 1 trilyon dolar değerindeki bu israfın 
%70’lik bölümü gelişmiş ülkelerden geliyor. 
Batı dünyasında her kişi yılda 110 kg yiyecek 
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Kaldı ki, gelişmiş ülkelerde yiyecekler evlerden 
restoranlardan ve süpermarketlerden çöpe 
atılırken gelişmekte olan ülkelerde taşıma ve 
depolama problemlerinden dolayı yok oluyor. 
İnsanlık olarak ürettiğimiz sebze ve meyvenin 
%45’ini, balık ürünlerinin %35’ini, ekmeğin 
%30’unu, et ve süt ürünlerinin %20’sini çöpe 
atıyoruz. Bu toplamda 3 km çapında 2500 m 
yüksekliğinde bir israf dağı demek  

ABD tek başına her gün 141 trilyon kalori 
değerindeki yiyeceği çöpe atıyor. Bu yiyeceğin 
yıllık değeri 155 milyar dolara eşit. Yani Afrika 
kıtasının yıllık ithalatının 4 katı kadar yiyecek 
sadece Amerikan halkı tarafından israf edili-
yor. AB’de ise yılda 140 milyar Euro değerinde-
ki 90 milyon ton yiyecek sokağa atılıyor. Sade-
ce İngiltere’de bile yılda 17 milyon ton yiyecek 
israf ediliyor. İngiliz halkı marulların %38’ini, 
ekmeğin %23’ünü, kavunların da %26’sını 
çöpe atıyor.

Bir diğer önemli sebep ise silahlanma yarışı. 
Bugün askeri depolarda duran silahların değeri 
trilyonlarca doları aşmış durumda. İç savaşla-
rın yaşandığı ülkeler, bir silah pazarı halini aldı. 
Teknolojisi sürekli gelişen silahlar çoğunlukla 
depolarda yıllarca çürümeye bırakılıyor. İnsan 
öldürmeye milyonlarca dolar ayrılırken, insan-

ları yaşatmak için neredeyse hiçbir çaba gös-
terilmiyor.

Bugün Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, 
Libya’da, Yemen’de milyonlarca insanı bes-
leyebilecek alt yapı, depolarındaki silahları 
kullanmak isteyen kitleler tarafından bom-
bardımanlarla yıkıldı. Yani insanlık savaşlarla, 
üretmek yerine tüketiyor, inşa edeceğine yakıp 
yıkıyor.

Bugün dünyanın dört bir yanında duyarlı in-
sanlar yukarıda bahsi geçen sorunlara çözüm 
üretmeye çalışıyorlar. Fakat bu değerli çabalar 
çoğu zaman kalıcı bir çözüm üretemiyor. Çün-
kü insanlığı bu bencilliğe sürükleyen zihniyet 
değişmedikçe kalıcı düzelmeler elde etmek 
imkansız. Bir başka deyişle bataklığı kurut-
madan sivrisinekle mücadeleyi kazanabilmek 
mümkün değil. Bizim durumumuzda bataklık 
bencilliği, hırsı, şiddeti yaygınlaştıran mater-
yalist zihniyettir. İnsanlığa bu özellikleri dikte 
eden eğitim sistemleri, ekonomik modeller, 
sosyal ve toplumsal ideolojilerdir. Savaş ide-
olojilerinin yerini barışa bıraktığı, fedakârlığın 
bencilliğin önüne geçtiği, insanların her şeye 
sahip olmak yerine paylaşmaktan zevk aldığı 
bir dünyada kötülük barınamayacaktır. Gele-
cek nesillerimize bırakabileceğimiz en güzel 
miras budur.
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Bilal EREN

MEHDİ - 2

İ S L A M

1. Kurtarıcı beklentisi: Dinlerin çoğunda insanlığın 
maddi ve manevi sıkıntılarını sona erdirecek, içtimai ve 
dini hayatı ideal olgunluğa ulaştıracak bir otoritenin ge-
leceği inancı vardır. 

2. Geleceği beklenen ideal zamanın vakti ve süresi 
her dinde merak konusu olmuştur. Genelde bu süreç 
dünya hayatının sonlarına doğru öngörülmüştür.

3. Mevcut durumda ideal mutluluğu bulamadıkları-
na inanan insanlar kendi dönemlerini güz mevsiminin 
son zamanlarıyla karşılaştırırlar ve hayatın daha da kö-
tüye gideceğinden endişe ederler. Ancak mevsimlerin 
birbirini takibi, gece ve gündüzün periyodik akışı gibi 
sosyal bozulmaların da kışı sayılan karanlık devri bir ay-
dınlık baharın ve yazın yahut karanlık bir geceyi aydınlık 
gündüzün takip edeceği düşünülmüştür. Karanlık süreç; 
tabii, içtimai ve dini hayattaki bozulmalar olarak tasvir 
edilir. 

4. Mehdî devrinin açılış ve başlangıcına bazı olaylar 
olağan dışı görüntüleriyle katılır. 

5. Mehdi ne zaman çıkacak: Bu olağanüstü zamanın 
takvim hesabını yapanlar da vardır. Çeşitli dinlerde yer 
alan bu hesaplar, inananlarını daima hayal kırıklığına 
uğratmasına rağmen dar çevrelerde güncelliğini sürdür-
mektedir. 

6. Mehdîlerin iktidar süreleri: Mehdîlerin iktidar sü-
releri hakkında da her dinde belli süreler öngörülmüş-
tür.

7. Kimlikleri her dinin kurucusunun özelliğini taşıyan 
Mehdîler kurucunun soyundan gelir. 

8. Mehdîler’in doğumu da peygamberlerin doğumu 
gibi olağanüstü olaylarla doludur. 

9. Mehdîlerin varlığı da bazen olağanüstü olarak 
tasavvur edilir. Onların tanrısal benliğe sahip olduğuna 
veya üzerlerinde Tanrı’nın özel rahmetinin bulunduğuna 
inanılır. Genellikle mensubu oldukları dinin kurucusuna 
benzerler. Hata yapmazlar, diledikleri zaman mucize 
gösterirler, mensubu oldukları dinlerin kutsal kitaplarını 
öğrenirler. Yeni bir meseleyle karşılaştıklarında Tanrı on-
ları vahiy ve ilhamla aydınlatır. 

10. Mehdîlerin yaşayacakları ve faaliyetlerini gös-
terecekleri bölgeler, mensubu bulundukları dinlerin 
merkezî yayılma alanlarıdır. Dünyaya hâkim olacakları 
söylenirse de yer isimleri dinlerin bilinen coğrafyaları-
nın dışına çıkmaz. 

11. Ülke içinde halkına Cennet saadetini tattıracak 
olan Mehdî ideal bir devlet adamı, sosyal reformcu, 

dinin kurallarını hayata geçirecek peygamber ve rahip 
olarak tasavvur edilir. 

12. Mehdî sonrası devir parlak bir günü takip eden 
karanlık bir gece gibi düşünülür. 

13. Mesihler kendi dönemlerinin sonuna doğru hâ-
kimiyeti Tanrıya bırakacaktır. Bu olayları ölenlerin dirilişi 
ve hesap günü takip edecek, kıyametle dünya hayatı 
son bulacak, ardından haşir ve hesap günü gelecektir. 1 

Yukarıda maddeler halinde verilen konu başlıkları 
hakkında bütün toplumların kendilerine göre açıklama-
ları vardır. Açıklamalar birbirinden farklı, ama yukarıdaki 
konu başlıkları hepsinde müşterektir. Bu da bu toplum-
ların bu bilgileri aynı kaynaktan aldığını göstermektedir. 
Bize düşen bu konuların doğru şeklini öğrenmektir. Biz 
de bu çalışmamızda bunu yapmaya çalışıyoruz.

Şimdi, yukarıda başlıklar halinde verdiğimiz madde-
leri biraz açmaya çalışalım:

1. Kurtarıcı beklentisi: Dinlerin çoğunda insanlığın 
maddi ve manevi sıkıntılarını sona erdirecek, içtimai ve 
dini hayatı ideal olgunluğa ulaştıracak bir otoritenin ge-
leceği inancı vardır.

2. Geleceği beklenen ideal zamanın vakti ve süresi 
her dinde merak konusu olmuştur. Genelde bu süreç 
dünya hayatının sonlarına doğru öngörülmüştür. 

3. Mevcut durumda ideal mutluluğu bulamadıkları-
na inanan insanlar kendi dönemlerini güz mevsiminin 
son zamanlarıyla karşılaştırırlar ve hayatın daha da kö-
tüye gideceğinden endişe ederler. Ancak mevsimlerin 
birbirini takibi, gece ve gündüzün periyodik akışı gibi 
sosyal bozulmaların da kışı sayılan karanlık devri bir ay-
dınlık baharın ve yazın yahut karanlık bir geceyi aydınlık 
gündüzün takip edeceği düşünülmüştür. Karanlık süreç; 
tabii, içtimai ve dini hayattaki bozulmalar olarak tasvir 
edilir. 

Meselâ Eski Mısırlılar’a göre; Nil nehri ve göller ku-
ruyacak, içindeki balıklar ve etrafındaki kuşlarla beraber 
kaybolacaktır. Güneş kendini insanlardan uzaklaştıra-
cak, günde yalnız bir saat görünecek ve öğle vaktinin 
olduğunu kimse fark etmeyecektir. Sosyal felaketler de 
yoğunlaşacak, ülkeyi bedeviler ve yabancılar istila ede-
cek, ülkeye karmaşa hâkim olacaktır.

Hinduizm’e göre; ülke barbarlar tarafından istila 

1 Bkz.: DİA, Mehdî md., 28/369 vd.
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edilecek, dinin inanç öğretisi yok olacak, barbar hüküm-
darlar halkı soymaktan başka bir şey düşünmeyecektir. 
Halkın kıymetli eşyalarını, karılarını, kızlarını ellerinden 
alacaklar, asaletin tek şartı zenginlik olacaktır. Aile bağ-
ları çözülecek, kimse evlenmek için bakire aramayacak, 
kadınlar kocalarına sadakat göstermeyecek, çocuklarını 
henüz ana rahminde iken öldüreceklerdir. Aileye kadın 
hükmedecek, sayıları erkeklerden çok olacak, hiçbir dul 
kendini kocası ile beraber yaktırmayacaktır. 

Tabiatın düzeni de bozulacak, mevsimlerin ahengi 
kalmayacak, yağmurlar zamanında yağmayacak, nehir-
ler ve dereler kuruyacaktır. Devrin sonuna doğru ağaçlar 
otlara dönüşecek, insanlar kıtlık korkusuyla yaşayacak-
tır. Hinduizm’deki bu felâket tasvirlerinin benzeri Mecu-
silikte, Yahudilikte ve diğer dinlerde de vardır.

 4. Mehdî devrinin açılış ve başlangıcına bazı olaylar 
olağan dışı görüntüleriyle katılır. Hindularca Mehdînin 
gelişinde güneş ve ay, Tisya ve Jüpiter birbirlerine kavu-
şacaktır. Mecûsîlere göre güneş otuz gün otuz gece se-
manın ortasında duracaktır. Hıristiyanlarca İsa Mesih’in 
gelişinde gün ortasında hava kararacak, gün ne geceye 
ne de gündüze benzeyecek, gece de hava kararmaya-
caktır. Yine o gün beklenmedik bir soğuk, arkasından 
beklenmedik bir sıcak olacaktır. 

5. Mehdî ne zaman çıkacak: Bu olağanüstü zamanın 
takvim hesabını yapanlar da vardır. Çeşitli dinlerde yer 
alan bu hesaplar, inananlarını daima hayal kırıklığına 
uğratmasına rağmen dar çevrelerde güncelliğini sürdür-
mektedir. Meselâ eski Şia rivayetlerine göre Mehdî on 
ikinci imamın gaybı ihtiyar edişinden altmış gün, altmış 
ay veya altmış yıl sonra, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye göre 
1284’de, Yahova Şahitlerine göre Mesih 1975’te görü-
necektir. Bu hesaplar diğer dinlerin inananları arasında 
da yaygındır. 

6. Mehdîlerin iktidar süreleri; Hinduizm, Mecûsîlik ve 
Hıristiyanlıkta biner yıl olarak düşünülürken Budizm’de 
84.000 yıla kadar çıkarılmıştır. Bu süreç Yahudilikte kırk, 
yetmiş veya dört yüz yıl öngörülür, İslamî rivayetlerde 
ise iki yılla kırk yıl arasında çeşitli sayılar nakledilir.

7. Mehdîlerin soyu: Kimlikleri her dinin kurucusunun 
özelliğini taşıyan Mehdîler kurucunun soyundan gelir. 
Saoşyant Zerdüşt’ün, Mesih Davud’un, Mehdî Hz. Mu-
hammed’in soyundan olacaktır. Bunlar ya Sünnî Müslü-
manlarda olduğu gibi müstakbel bir şahsiyettir veya Şiî 
Müslümanların inandığı gibi daha önce yaşamış, vaad 
edilen dönemin zamanı gelmediği için bekleme süresini 
insanlardan gizlenerek tamamlamaya çalışan, zamanın 
olgunlaşmasını bekleyen tarihi şahsiyetlerdir. Nitekim 
Hz. İsa bu süreyi gökte Tanrı’nın sağında oturarak bek-
lemektedir. 

Tanrı’nın enkarnasyonu, yani avatara inancının2  

2   Avatara: “Avatara”; Hinduizmde, 
Vişnu’nun zaman zaman kurtarıcı sıfatıyla dün¬yaya ve zamanın 

hâkim olduğu Hinduizm’de ise Mehdî Kalki, Tanrı Viş-
nu’nun avatarası olacak, Kali Yuga’da gelecek, Sambha-
la3  şehrinde  Yajnavalkya mezhebine ait bir Brahman 
ailesinden doğacak, babasının ismi Vişnuyaşas, annesi-
nin ismi Sumati veya Vişnukirti olacaktır. Gençlik çağına 
geldiğinde önce Seylan Kralı Brhadraha’nın kızı Patma-
vati ile, ardından Bhallâta şehri hükümdarı Şaşdhva-
ya’nın kızı Rama ile evlenecektir. Patmavati’den Yaya ve 
Viyaya, Rama’dan Meglamâla ve Valâkaha isimli oğulları 
doğacaktır. Maceralarla dolu bin yıllık bir hayattan sonra 
Himalayalar’da inzivaya çekilecek, oradan da tekrar se-
maya yükselecektir.

8. Mehdîler’in doğumu da peygamberlerin doğu-
mu gibi olağanüstü olaylarla doludur. Quetzalcoatl, 
Saoşyant ve İsa erkeksiz olarak hamile kalan bâkire an-
nelerden doğar. Doğan bebeği semavi varlıklar, yüksek 
şahsiyetler, bilge kişiler ziyarete gelir. Bebekler mucize 
gösterirler. 

Meselâ, Budistlerin inancına göre Ayita Mayter-
ya’nın annesi Brahmavati hamileliğinin onuncu ayında 
bir çiçek bahçesine gidecek ve orada çiçekli bir ağacın 
yanında dururken hiç acı duymadan Ayita’dan kurtu-
lacaktır. Ayita annesinin normal rahim yolundan değil 
karnının sağ tarafından güneşin buluttan çıktığı gibi 
dünyaya çıkacaktır. Bedeni anne vücudunun kirleriyle 
kirlenmeyecektir. Saçtığı nur üç âlemi aydınlatacak ve 
hemen yürüyüp yedi adım atacak, ayağını bastığı yer-
den mücevher lotos çiçekleri fışkıracaktır. 

9. Mehdîlerin mahiyeti: Mehdîlerin varlığı da ba-
zen olağanüstü olarak tasavvur edilir. Onların tanrısal 
benliğe sahip olduğuna veya üzerlerinde Tanrı’nın özel 
rahmetinin bulunduğuna inanılır. Genellikle mensubu 
oldukları dinin kurucusuna benzerler. Hata yapmazlar, 
diledikleri zaman mucize gösterirler, mensubu oldukları 
dinlerin kutsal kitaplarını öğrenirler. Yeni bir meseleyle 
karşılaştıklarında Tanrı onları vahiy ve ilhamla aydınlatır. 

Konfüçyüsçülük’te Mehdî Çin kültürünün özellikle-
rini taşır. O yüksek bir azizdir, kâinattaki her şeyi işitir, 
görür ve bilir. Geniş kalpli, açık elli, yumuşak huyludur. 
Semaya göre yaratılmış, hakikati kavramış ve ona nüfuz 
etmiştir. Gök onun örneğidir. Üstadı hakikattir. İsterse 
kendini herhangi bir eşyaya dönüştürebilir. Ruhu yeri 
göğü doldurur, kâinatı ihata eder. Onun nereden geldiği, 
nereye gittiği bilinmez. Öyle büyüktür ki onun dışında 
hiçbir şey yoktur ve yüksek Tao vahyinin taşıyıcısıdır. 

Mecusilere göre; Saoşyant Tanrı Ahura - Mazda’nın 
ilk yaratıklarındandır ve ölümsüz kutsallardandır. Mane-
vi yiyeceklerle yaşar. Vücudu güneş gibi parlar. Olağa-
nüstü bir güce sahiptir ve etrafı altı gözle görür.

icaplarına göre, muhtelif şekillerde kendini gösteren bir kısmı 
balık, kaplumbağa, aslan, cüce v.s. Bkz.: Annemaria s, 221.
3 Delhi’nin yaklaşık 130 km. doğusunda.

Mehdi İnancının Kaynağı
Sonraki sayı devam edecektir...
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BİR DÜNYA ŞİİR

Bu söz: “Mermeri delen damlanın büyüklüğü değil,
Damlaların sürekliliğidir” bize olmalı ders ve temsil.

Mücadeleni sürdür karınca, bir damla su, ateşi söndür;
Kuyuya düşen at; atılan her toprak seni ta zemine götürür.

“Biçareyim” demeyin, eğer çaresizseniz, yine çare sizsiniz,
Mutlu olmak için formül: mutlu ederseniz ki mutlu olursunuz.

Zehri altın kasede sunarlar; öyle ki her teklife deme hemen evet,
Edinin “hüsnü zan, adem-i itimat” ilke ki insanlara karşı istikamet.

Kibir Tanrı’ya özgü, insanda olursa eğer, sever ne Tanrı, ne de beşeriyet,
Bir ağacın gölgesinde bir yolcu gibi yaşamak dünyada bir ölçü ve insaniyet.

Bir mum, diğer bir mumu yakmakla ışığından bir şey kaybetmez der Hz. Mevlana,
Ey Mevlana ve Kâlû Belâda kardeşin Yunus, sizler paylaşmakla bir ömür bitmezsiniz.

Bu şiir: daha çok hayata dair derleyip topladığım, ölçü(t) diye okunası/yaşanası öğütler,
Okur; ister sadece bir kere okur-geçer, ister akıl ve kalp değirmeninde öğütür-hazmeder.

Şemseddin SABRİ
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SEVGİLİYE

Sen geliyordun şehrime, içim içime sığmıyordu. Ne giyecektim, ne diyecektim. Uyuyamadım 
gece. Allahım sabah olsundu hemen. Pür telaş, ama özenle hazırlanıp uçarak çıktım evden yü-
reğim pır pır. Yarım saatlik yol bitmedi. İşyerinde zaman durdu sanki, ne akrep oynadı yerinden 
ne de yelkovan. Zamanın zoru vardı benle. Elim ayağım nerde durmalıydı, nasıl oturmalıydım, 
nasıl karşılamalıydım.

Sonra sen geldin şehrime, gönlüme, şehir sen doldu. Meğer ne güzel şeymiş aynı havayı solu-
mak, elimi uzatsam dokunacağım sanki. Koca bir şehri doldurdu varlığın, anlamlandı gündüzüm, 
gecem ve şehrim. Odamda karşıladım seni. Önce gözlerimiz sonra ellerimiz buluştu, yanakla-
rımdan öptün. Dudaklarımız buluştu kendiliğinden ateşin sardı beni de ve sen geçti vücuduma 
baştan aşağı, ayakuçlarıma kadar titredim. Dünya senden ibaretti ” çok yakışıklısın yine” dedim. 
Sen  “ sen de çok güzelsin, yine çok seksi” dedin. Gözlerin değdi bana baştan aşağı, sonra sesin, 
“güzelim” dedin bana “güzelim” her zaman ki gibi yine çok naziktin. Ne çok özlemişim sesini, 
gülüşünü, hele o gülüşünü. Bu hikayenin suçlusu  gülüşün. 

Sonra çıktın, şimdilik uğurladım seni. Giderken gözlerime bakıp geç kalma dedi bakışların. 
Ne zaman geçti, ne de heyecanım. İnanamıyordum hala, sen şehrimdeydin ve beni bekliyor-
dun. Uçarak çıktım işyerinden ve koşarak geldim sana. Aylardır beklediğim özlediğim andı ve o 
an şimdiydi işte karşımdaydın. Kapıda bekliyordun gözlerinin içi gülüyordu bütün sabırsızlığınla 
bakıyordun. “ Hoş geldin tatlım” derken. Yine değdi elin elime atmosferine aldın beni. Otur-
duk karşılıklı, inanamıyordum hala, sesin kulaklarımda, elin elimde, gözün gözümde. Keşke hiç 
bitmeseydi, biz öyle kalsaydık. Sen doldu içim, oturduk hasretle.  Sesini duydukça kalbimin içi 
titredi. Nasıl titrer diye sorma titredi işte. Balıklar mı bizi yedi, biz mi balıkları bilmem ama, rakı 
iyi geldi ikimize de. Yoksa konuşamayacaktım heyecandan.

Sonra birlikte çıktık odamıza. İkimiz de çok heyecanlıydık. Kaçamak bakışlar attık birbirimize, 
anlamak istercesine. İlk kez baş başa kalıyorduk bir odada. Neyi nereye koyacağımızı bilmeden 
ama tutkuyla baktık. Gözlerin çağırdı beni. Akıntıya bıraktık ve iki vücut buldu birbirini. Ateşin 
sardı her yanımı. Yavaş yavaş teslim olduk, şehvete, ihtirasa ve aşka. Ayların intikamını alıyorduk. 
Seni çektim içime bol bol, derin derin. Yetsin diye aylarca. Sen ben koktun, ben de sen. Sen de 
beni çekmiş miydin ” güzelim benim, aşkım benim” derken içine. Kedi gibi sokuldum koynuna. 
Bir gece de olsa, bizimdi bu gece.

Sabah kendi ellerimle uğurladım seni, öpe koklaya. Günler belki de aylar sürecek hasretlere. 
Buruktu her ayrılık, bu da öyle.

Sonra bir gün sen aradın ve geldin şehrime. Benim yüreğim yerinden çıkacak gibiydi yine ne 
yapacağımı bilemeden bekledim. Seni işyerinin koridorunda karşıladım, ellerin ellerimi tuttu 
yanakların, yanaklarıma dokundu. Sonra bir hoşça kal dedin. Çünkü senin benim hayallerimden 
haberin yoktu.

Ünzile YILDIRIM

D E N E M E
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BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İLE KAHVALTI, 
AYASOFYA ve BOĞAZ GEZİSİ 

G E Z İ M İ Z
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şAŞKIn

Aşkla baş eden insan delidir,
Mecnun benim ki asla Leylam yoktur.

HAYRANIM

Dünyanın en kısa şiiri de olsan
Benim sana deli-divane olan.

SERENAT

Şüphesiz yârim Mûsikîşinas;
Benim için durmadan çalıyor saz.

Leyla Beşiri MERAM
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R Ö P O R TA J

66 YILLIK KELÂM VE KALEM SAHİBİ 
İLHAN YARDIMCI İLE RÖPORTAJ - 2

Ahmet YÜTER

SORU:3
Edebiyat, Şiir, Âşıklık geileneğini, yazı kültürü, 

sanat, sinema, tiyatro gibi bilgi ve bu gibi konularda 
dün, bugün ve yarın kıyaslaması yapabilir misiniz? 
Ne durumdayıaz?

Şiir/Sanat/Sinema/Tiyatro, yazı kültürleri, EDEBİ-
YAT  içindedir. Edebiyat “Edep” kökünden gelir. 
Edebi olmayan bir edebiyat, zararlıdır, yıkar, yakar, 
söndürür.

Temel değerlere, Vahye, Tevhide dayalı Edebiyat-
ta; nice değerler yetişmiş, nice eserler verilmiştir.

Sapla/Samanın birbirine karıştığı, değerlilerin bir 
tarafta yalnız, değersizlerin elde tertemiz tutulduğu, 
kantarın topunun kaçtığı günümüz anlayışında, Ede-
biyat namına bir şey, iz varsa, bir ışık görüyorsak, Ec-
dadın bıraktığı eserler sayesinde....

( NOT:SADE İSİMLER VEYA BAZILARI ALINABİLİR)
Ahmed Bin Musa : ( 10. yüzyıl ) Sistem mühendis-

liğinin Öncüsü. Astronom veMekanikçi.
Akşemseddin : ( 1389 - 1459 ) Pasteur önce Mik-

robu bulan ilk bilim adamı.İstanbulun fethinin mane-
vi babasıdır. Fatih sultan Mehmet’ in Hocasıdır

Ali Bin Abbas : ( ? - 994 ) 1000 sene önce ilk kan-
ser ameliyatını yapan

bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya 
atan bilim adamıdır. Eskiçağın en büyük hekimlerin-
den olan hipokratesin (Hipokrat) Doğum olayı

görüşünü kökünden yıktı.
Ali Bin İsa : ( 11. yüzyıl ) İlk defa göz hastalıkları 

hakkında eser veren
müslüman bilim adamı.
Ali Bin Rıdvan : ( ? - 1067 ) Batıya tedavi metodla-

rını öğreten islam alimi.
Ali Kuşçu : ( ? - 1474 ) Ünlü Bir türk astronomi ve 

matematik bilginidir.
Ammar : ( 11 yüzyıl ) İlk katarak ameliyatını kendi-

ne has biçimde yapan
müslüman bilim adamı.

Battani : ( 858 - 929 ) Dünyanın en meşhur 20 ast-
rononumdan biri

trigonometrinin mucidi sinus ve kosinüs tabirleri-
ni kullanan ilk bilgin.

Beyruni : ( 973 - 1051 ) Dünyanın döndüğünü ilk 
bulan bilim adamı ümit

burnu amerika ve japonyanın varlığından bahse-
den ilk bilim adamı. Beyruniamerika kıtasının varlığı-
nı kristof colomb’un Keşfinden 500 sene önce

bildirmiştir. Matematik Jeoloji Coğrafya Tıp Felse-
fe FizikAstronomigibi dallarda eserler yazmıştır. Ça-
ğın En Büyük Alimidir.

Bitruci : ( 13. yüzyıl ) Kopernik’e yol açan öncülük 
eden astronom bilim

adamı.
Cabir Bin Eflah : ( 12. yüzyıl ) Ortaçağın büyük ma-

tematik ve astronom
bilginidir . Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim 

adamıdır.
Cabir Bin Hayyan : ( 721 - 805 ) Atom bombası 

fikrinin ilk mucidi ve
kimyanın babası sayılır. Maddenin en Küçük par-

çası atomun parçalanabileciğini bundan 1200 sene 
önce söylemiştir.

Cahiz : ( 776 - 869 ) Zooloji İlminin öncülerinden-
dir. Hayvan gübresinden

amonyak elde etmiştir.
Cezeri : ( 1136 - 1206 ) İlk sistem mühendisi ve ilk 

sibernetikçi ve
elektronikçi Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın 

babası yanlış olarak
ingiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bi-

linir..
Demiri : ( 1349 - 1405 )Avrupalılardan 400 yıl 

önce ilk zooloji
ansiklopedisini yazan alimdir ... Hayatül hayavan 

isimli kitabı yazmıştır.
Dinaveri : ( 815 - 895 ) Botanikçi Ve astronom bir 

alim olarak bilinir.
Ebu Kamil Şuca : ( ? - 951 ) Avrupaya matematiği 

öğreten islam bilgini.
Ebu’l Fida : ( 1271 - 1331 ) Büyük Bir bilgin tarihçi 

ve coğrafyacıdır.
Ebu’l Vefa : ( 940 - 998 ) Matematik ve Astronomi 

bilginidir trigonometriye tanjant kotanjant sekant ve 
kosekantı kazandıran matematik bilginidir.

Ebu Maşer : ( 785 - 886 ) Med-cezir olayını (gel-
git) ilk keşfeden

bilgindir.
Evliya Çelebi : ( 1611 - 1682 ) Büyük Türk seyyahı 

ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır.
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Farabi : ( 870 - 950 ) Ses olayını ilk 
defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah 
getiren ilk bilgindir.

Fatih Sultan Mehmet : ( 1432 - 1481 
) İstanbulu feth eden ve Havan topunu 
icad eden yivli topları döktüren padi-
şahtır fatihin kendi icadı olan ve adı

“şahi” olan topların ağırlığı 17 ton 
ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton 
ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye ata-
biliyordu bu topları 100 öküz ve 700

asker ancak çekebiliyordu..
Fergani : ( 9. yüzyıl ) Ekliptik meyli ilk 

defa tesbit eden astronomi alimi.
Gıyasüddin Cemşid : ( ? - 1429 ) Ma-

tematik alimi. Ondalık kesir sistemini
bulan çemşid cebir ve astronomi alimi.
Harizmi : ( 780 - 850 ) İlk cebir kitabını yazan ve 

batıya cebiri öğreten
bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avru-

pa’ ya öğreten bilgin.
Cebiri sistemleştiren Bilgin.
Hasan Bin Musa : ( - ) Dünyanın çevresini ölçen üç 

kardeşler olarak bilinen üç kardeşten biri..
Hazini : ( 6 - 7 yüzyıl ) Yerçekimi ve terazilerle ilgili 

izahlarda bulunan
bilgin.
Hazerfen Ahmed Çelebi : ( 17. yüzyıl ) Havada 

uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.
Huneyn Bin İshak : ( 809 - 873 ) Göz doktorlarına 

öncülük yapan bilgin.
İbni Avvam : ( 8. yüzyıl ) Tarım alanında ortaçağ 

boyunca kendini kabul
ettiren bilgin.
İbni Battuta : ( 1304 - 1369 ) Ülke ülke  kıta kıta 

dolaşan büyük bir
seyyah.
İbni Baytar : ( 1190 - 1248 ) Ortaçağın en büyük 

botanikçisi ve eczacısıdır.
İbni Cessar : ( ? - 1009 ) Cüzzam hastalığının se-

beb ve tedavilerini 900
sene önce açıklayan müslüman doktor.
İbni Ebi Useybia : ( 1203 - 1270 ) Tıp Tarihi hakkın-

da eşsiz bir eser veren
doktor.
İbni Fazıl : ( 739 - 805 ) 12 asır önce ilk kağıt fab-

rikasını kuran vezir.
İbni Firnas : ( ? - 888 ) Wright kardeşlerden önce 

1000 sene önce ilk uçağı
yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.mütefekkir. Psi-

kolojiyi tarihe uygulamış ilk defa tarih felsefesi yapan 
büyük bir islam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uz-
manı.

İbni Hatip : ( 1313 - 1374 ) Vebanın bulaşıcı hasta-
lık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor.

İbni Havkal : ( 10. yüzyıl ) 10 asır önce ilmi değeri 
yüksek bir coğrafya

kitabı yazan alim.
İbni Heysem : ( 965 - 1051 ) Optik ilminin kurucu-

su büyük fizikçi. İslam
dünyasının en büyük fizikçisi batılı bilginlerin ön-

cüsü göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran 
alim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.

İbni Karaka : ( ? - 1100 ) Dokuzyüz yıl önce torna 
tezgahı yapan bilgin.

İbni Macit : ( 15. yüzyıl ) Ünlü bir denizci ve coğ-
rafyacı. Vasco da Gama

onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ede-
rek hindistana ulaştı.

İbni Rüşd : ( 1126 - 1198 ) Büyük bir doktor astro-
nom ve matematikçidir.

İbni Sina : ( 980 - 1037 ) Doktorların sultanı. Eser-
leri Avrupa

üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak 
okutulan dahi doktor. Hastalık

yayan küçük organizmalar civa ile tedavi pastör’ 
e ışık tutması ilaç

bilim ustası dış belirtilere dayanarak teşhis koyma 
botanik ve zooloji ile

ilgilendi Fizikle ilgilendi jeoloji ilminin babası.
İbni Türk : ( 9. yüzyıl ) Cebirin temelini atan islam 

bilgini.

İbni Yunus : ( ? - 1009 ) Galile’den önce sarkacı 
bulan astronom.

İbni Zuhr : ( 1091 - 1162 ) Endülüsün en büyük 
müslüman doktorlarından

asırlarca Avrupa’da eserleri ders kitabı olarak 
okutuldu.

Sonraki sayı devam edecektir.
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“Hiçbir kimse, kendi el emeği ve alın 

teriyle kazandığından daha hayırlı bir 
rızkı yememiştir. Nitekim Allah’ın pey-
gamberi Hz. Davud (as) kendi el eme-
ğiyle geçinirdi.”

İnsanın kendisinin ve ailesinin rızkı-
nı temin edebilmek, şâyet borcu var-
sa ödeyebilmek için çalışıp kazanması 
farzdır. Buna bağlı olarak ticaret, zıraat 
ve sanat olmak üzere üç çeşit temel 
kazanç yollarından hangisi olursa ol-
sun el emeği ve alın teri ile meydana 
gelen helâl kazanç kutsaldır ve en fazi-
letli geçim yoludur.

İnsana değer katan şey de emeği ve 
alınteri ile geçimini sağlamasıdır. Gıda, 
giyecek ve mesken gibi ihtiyaçların 
karşılanmasında ortaya konan alın teri 
ve emek, huzur ve bereket kaynağıdır. 

Allah Rasûlü (sav) 
kendisine; ‘hangi kazanç 
daha helâl ve temizdir?’ 
diye sorulunca; ‘kişinin 
elinin emeği ile her mak-
bul ve meşru alım satım 
en temiz ve helâl kazanç-
tır.’ cevabını vermiştir

Yine Peygamberimiz (sav) “rızkın 
onda dokuzu ticarettedir.” buyurarak 
ticaretin büyük bir geçim ve rızık kapısı 
olduğuna işaret etmiştir. 

Bir başka zaman Allah Rasûlü “Allah 
elinin emeği ile geçinen mü’min kulu-
nu sever.” demiş ve el emeğiyle geçi-
nen kişilerin Allah’ın sevgisine mazhar 
olacağının müjdesini vermiştir.

EN HAYIRLI KAZANÇ

E K O N O M İ

Brussels Capital Üniversty Öğr. Üyesi
İsmail ÇAPAK
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ESMAUL HUSNA

El-MUSAVVİR ESMASI

Her varlığa en uygun şekli veren,farklı suret-
lerde yaratan,tasvir eden,şelillendirip biçimlendi-
ren.

Eğer şimdiye kadar yapmamışsak,şöyle ayna-
nın karşısına geçip birbakalım ve bize verilen or-
ganların yerli yerinde olup olmadığını düşünelim.
Mesela diyelim ki,gözlerimizin yerini beğenmedik.
Acaba nereye koyulması daha uygun olurdu?On-
ları,şu andaki bulundukları yerden başka başka 
bir yere koyma  veya yerleştirme imkanına sahip 
olamıyacağız.Çünkü birazcık düşünürsek  şu anda  
en uygun yerde bulunduğunu anlayacagız.Ağzımız 
için düşünürsek yine aynıdır.

Ebced degeri ve zikir saati:

Ebced değeri (336);zikir saati Ay’dır.Günü pa-
zartesi.

Özellikleri ve Bazı faydaları:

EL-MUSAVVİR, ismini belirtilen miktarda  ve 
sağlam bir niyetle okuyan kimse dilediğini rüya-

sında görür.okumaya gece herkes yattıktan sonra 
yapmak gerekiyor.Önce 1000)bin) defa” Kaf,Ya,Ay-
n,Sad,” sonra  da 3360 defa “YA MUSAVVİR” oku-
mak lazım.Ayrıca bir defada istediği kişiyi göemez-
seniz.Üç,beş,Yedi defa tekrar etmek gerekiyor.

Bu ismin en büyük Özelliklerinden biri  de tıb-
bın dışındaki nedenlerden dolayı çocuğu olma-
yanlara yaydalı olması  ve bu ismin hürmetine 
Yüce Allah’ın çocuk ihsan etmesidir.

Havas alimlari “çocuğu olmayan bir kadın 7 
gün oruç tutup,iftar anında 21 kere “YA MUSAV-
VİR”ismini zikrederse kendisine yüce Allah çocuk 
ihsan eder.Erkek üç gün oruç tutup iftar anında  
21 kere bu ismi bir bardak suya okuyup üflerse  ve 
içerse, Yüce Allah bu ismin geregi  olarak  o erkeğe 
çocuk ihsan eder.” demişlerdir.

Bu ismİ zikrine her gün 365 defa dikkatle ve 
itina ile devam eden kişi,yüksek ruhani varlıklar-
la ilişki kurup onlarla görüşebilir.havas Alimlerine 
göre daha kolay ve daha çabuk bir irtibat için “YA 
HALIK,YA BARİ,YA MÜSAVVİR” isimlerinin birlikte 
okunması tavsiye edilir.
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Ahmet YÜTER

YARIM

Bir hayırlı vesile, buluşturdu tanıştırdı,
İki gönül bir olduk, kurduk özel yuvamızı,
Allah emri, peygamber kavli bizi kaynaştırdı,
Aşkımızla bir olduk, kıydırdık nikahımızı.

Sevgi, saygı, sabır ve sadakat yoluna girdik,
Ahde vefa, feda ve cesaret sözünü verdik,
Rabbimize şükür olsun, muradımıza erdik,
Dareyn mutluluğu için, adadık özümüzü.

‘’Gül’’ verip, ‘’gülüverme’’nin sevinciyle yürürüz,
Güzel ve hoş düşünmenin övüncüyle görürüz,
Hep “ben” değil, “biz” olmanın bilinciyle yaşarız,
“Aile şerefi”yle aydınlattık gözümüzü.

O, benim “diğer yarım” ben onun “diğer yarısı”,
Bizi bahtiyar ettiniz, bekarlara darısı,
Gençlere olalım, örnek bir “aile arısı”,
İmtihan âleminde, güldürelim yüzümüzü.
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d) Çeki Listesi

Çeki listesi, hangi taşıta ne kadar mal yüklendi-
ğini, her birim, paket, çuval vs. ağırlığı içermekte-
dir. Gümrük idarelerince ve hasar halinde sigorta 
şirketlerince istenebilmektedir.

e) Eşyanın Ordinosu

Konşimentolarda yazılı malların kısım kısım 
veya tamamen çekilebilmesi için hazırlanan emir 
ve talimattır.

III. Lüzumu Halinde Talep Edilen Belgeler:

a) Helal Belgesi

İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, 
hayvan kesimlerinin İslami kurallara uygun oldu-
ğunu ispatlayan belgedir. Bu belge, müftülüklerce 
düzenlenmektedir.

b) Radyasyon Belgesi

Radyasyon Belgesi, tarım ürünlerinin kabul edi-
lebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya 
radyasyonsuz olduğunu kanıtlayan belgedir. Bu 
belgeyi düzenlemekle yetkili kuruluş Atom Enerjisi 
Komisyonu’dur.

IV. Dolaşım Belgeleri

a) A.TR Dolaşım Belgesi

AB ülkelerine üye aşağıda sıralanan ülkelere 
yapılan ihracatlarda Türkiye ve Toplulukta Ser-
best Dolaşımda bulunan eşyanın (tarım ve AKÇ-
T(Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünleri hariç) 
Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği çerçeve-
sinde tercihli rejimden (indirimli gümrük vergileri, 
eşetkili vergiler gibi) yararlanabilmesini sağlamak 
üzere Gümrük İdaresince ya da bu İdare tarafından 
yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip Gümrük ida-
relerince vize edilen belgedir.

Belge düzenlenen ülkeler: Almanya, Avusturya, 
Belçika, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, 
İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksem-

burg, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Slo-
venya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Ma-
caristan, Malta, Kıbrıs (Rum Kesimi), Bulgaristan, 
Romanya ve Slovakya.

b) Basitleştirilmiş Prosedüre İlişkin ATR Do-
laşım Sertifikası

Sık sık ATR Dolaşım Belgeleri düzenlenmesini 
gerektiren sevkiyat yapan, eşyanın Türkiye’de ser-
best dolaşım halinde olduğunun saptanması için 
gerekli her türlü teminatı gümrük idaresine veren, 
vergi ve gümrük mevzuatı ile ciddi ya da mükerrer 
suç işlememiş olan, gümrük makamlarının faali-
yetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara 
sahip olan özel ve tüzel kişilerin Gümrük Müste-
şarlığı tarafından verilen “ Onaylanmış İhracatçı” 
yetkisi ile düzenlemiş oldukları dolaşım sertifikası-
dır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne tasdik ve 
gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunlulu-
ğu olmadan, ATR Dolaşım Belgesi düzenleme yet-
kisinden yararlanmak isteyen özel ve tüzel kişilerin 
müracaat formunu doldurarak Gümrük Müsteşar-
lığına başvurmaları gerekmektedir.

c) EUR.1 ve /veya EUR-MED Dolaşım Serti-
fikası

EUR.1 Dolaşım Sertifikası,

Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladı-
ğı ülkelere yönelik ihracatlarda,

AB’ye üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsa-
mına dahil (T) ürünlerin ihracatında, AB’ye üye ül-
kelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Ürün 
Listesi kapsamına dahil (CECA) ürünlerin ihracında,

Malın gümrük indiriminden yararlanması ama-
cıyla bağlı bulunulan Oda’ca onaylanan ve Gümrük 
idarelerince vize edilen belgedir.

Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzalayıp 
yürürlükte olan ülkeler İsrail, Makedonya, Hırva-
tistan, Bosna-Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, 
Mısır, Arnavutluk, Gürcistan,

Sorularla İhracat Mevzuatı - 6
İbrahim BİÇER

T İ C A R E T
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15 TEMMUZ 
ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE 

BİR EĞİTİMCİ

Bu tarih, Türkiye’nin hafızasından asla silinmeyecek ve 
sürekli konuşulup tartışılacak.

Fırtınaları ve kasırgaları ile ünlü Amerika’da fırtınaları 
inceleyen bilim insanlarının kullandığı bir deyim vardır; 
fırtınanın gözü.

Kasırganın ortasında kaldığınızda bulunduğunuz nok-
taya fırtınanın gözü denir. O noktadan etrafınızı net göre-
mezseniz ve zarar da görmezsiniz fakat fırtına geçtiğinde 
verdiği hasarla yüzleşirsiniz.

Şu an yaşadığımız durum tam da bu, darbe girişiminin 
Türkiye’ye verdiği zarar zaman içinde ortaya çıkacak.

15 Temmuz akşamı köprüde kalanlardan biri de ben-
dim. Saat akşam 19.00 civarı boğaz köprüsüne yan yoldan 
girdiğim anda güvenlik görevlileri yolu kapatmış herkesi 
geri gidin diye uyarıyorlardı. Yanımda kurstan bir arkada-
şımla, Üsküdar’daki eğitimden dönüyorduk. Biz neler ol-
duğunu anlamaya çalışırken silahlar patladı ve köprüden 
top atışları geldi. O an anormal bir durum olduğunu anla-
dık ve geri geri yola çıkmaya çalıştık. Yolda trafik bir anda 
kilitlendi. Herkes çılgınlar gibi koşturuyor, biz ne olduğunu 
anlayamıyorduk. 

Yanımızdan geçen boynunda basın kartı olan birine 
sorduk ve panik halde DARBE OLUYOR, diye haykırdı. 

Öyle şaşkın baktık ki, aklını yitirmiş dedik. Köprünün 
ayağında yolda kalmış karşıya geçmenin yolunu araştırma-
ya başladık. Trafik adım adım ilerliyor, insanlar çılgın gibi 
koşturuyor. Sosyal medyaya yazdım saat 19.30 ve “darbe 
oluyor sanırım, herkes kendine dikkat etsin, garip bir du-
rum var şu an köprüde.” Takipçilerim anında yorum yaz-
maya durum sormaya başladı, yakınlarım telefonla arıyor, 
telefonlara cevap veremiyordum. 

Köprülerin kapatıldığını anlayınca deniz yoluyla kar-
şıya geçelim dedik fakat deniz ulaşımının da durduğunu 
öğrendik. 

Arabayı bırakıp Marmaray’la geçelim dedik, o da dur-
durulmuş. 

Aklımı yitirmek üzereydim, ailem karşıda kalmıştı ve 
ben karşıya hiçbir şekilde geçemiyordum. Yanımdaki ar-
kadaşım beni sakinleştirmek için espri yapıyordu, “sakin 
ol Rusya üzerinden Balkanlara ve Edirne’den Türkiye’ye 
gireriz, ailene kavuşursun.”

Karşıya geçemeyeceğimizi anlayınca kalabileceğimiz 
yakınlarımızın yanına gidelim dedik. Arkadaşım indi ve yü-
rüyerek gitmeye karar verdi.

Arabada yalnız kalmıştım.
Köprüye yakın oturan kuzenimi aradım. Saat 22.00 

olmuştu. “Darbe oluyor ve karşıya geçemiyorum, size 
geliyorum,” dediğimde yaşadığı şokla benim ne dediğimi 
tam anlayamadı. Artık tüm akrabalarım ve ailem benim 
köprüde kaldığımı ve geri dönmeye çalıştığımı öğrenmişti. 
Telefonum hiç susmuyordu. Şarjı azalınca acil aramalarda 

lazım olur diye kapattım, yolda trafik kilit haldeydi, yakıt 
bitmesin diye klimayı da kapattım.

Etrafımdaki insanlar çılgınlar gibi marketlere ve banka-
matiklere doğru koşuyordu. 

Saat gece yarısı olmuştu ve hala yoldaydım. İnsanlar 
çılgınca sokaklara çıkıyordu, silah sesleri geliyordu ve 
ezanlar başladı.

O an gerçekten çok kötü hissettim. Sabaha belki de va-
tan elden gitmiş olacaktı. 

Nasıl bir sabaha ve Türkiye’ye uyanacaktık?
Ailemi görebilecek miydim?
Darbeyi kimler yapıyordu?
Hiçbir şey bilmiyordum.
İlk kez vatansız kalmanın verdiği acıyı hissettim. Öyle 

karanlık, öyle dehşet, öyle harap edici bir duygu ki, hala 
her sela duyduğumda aynı paniği yaşıyorum. 

Ve saat 02.00 da kuzenime ulaşabildim. 
Her ezanda “vatanımızı koru Allah’ım,” diyerek uyku-

suz geçen gecenin sabahına ulaştık…
Bu vatanın ne kadar değerli olduğunu o gece hepimiz 

bir kez daha anladık. 
Kaybettiğimizde gidecek yerimiz olmadığını bilmeliyiz 

ve kaybetmemek için gerekli tedbirleri şimdiden almalıyız.
O geceden sonra şu ara en büyük paniğim Suriyeli mi-

safirlerimiz.
İnanılmaz olanaklar sunarak ülkemizde konuk ediyo-

ruz. O kadar kalabalık geldiler ki ve çocuk doğurma oranla-
rı öyle yüksek ki, bir süre sonra misafir değil vatandaşımız 
olacaklar. 

Kendi dillerini kültürlerini gelecek kuşaklara aktarmak 
için okulları olacak. 

Mafyalarını oluşturacaklar, iş kollarında kendi vatan-
daşlarına öncelik verecekler. Sınavsız girdikleri üniversite-
lerden mezun olduklarında belki de direk devlet yönetim-
lerine atanacaklar. Kendi siyasi partilerini kuracaklar. 

Gücü elde ettikleri her yerde kendi vatandaşlarını yer-
leştirecekler ve bir süre sonra bir bakacağız ki tüm hayat 
damarlarımız onların elinde.

Yıllarca tüm uyarılara rağmen Fetö’nün devletin can 
damarlarına nasıl torpille adam yerleştirdiğini izledik, aynı 
olayı bu kez belki de Suriyeliler yapacak.

Bir kez canımız yandı, vatanımızı kaybetme tehlikesini 
sarsıcı bir şekilde hissettik. Aynı hataya düşmemeliyiz ve 
gerekli tedbirleri almalıyız.

Devlet duygusal kararlarla yönetilmez.
Anadolu bizler için kıymetli, vatanımız çok değerli, lüt-

fen dikkat edelim, geleceğe evlatlarımıza sağlam temeller 
üzerine oturtulmuş bir devlet ve vatan bırakalım.

Semra ATASOY

G Ü N D E M
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Yavuz Selim MUSTAFAOĞLU

YOKLUĞUN HER DAİM ZORDUR

ÇEKİL ÖNÜMDEN!

Yürüsem yalınayak öyle kıtalar boyu
Omuzumda taşısam dünyanın kederini
Kaç zaman geçti bilemedim, senden bihaber
Lal olmuş dillerle anlattım o acı sözlerini
Uğruna serden geçilen sevgililer, nerdeler
Gecenin karanlığına kırparken o Msum gözlerini
Uzanıp giden yollar ki ufkumu perdeler
Ne zaman seni ansam, suskun ettiler dillerimi

Hani derler ya acı olan sabırdır diye
Elemime şahittir elbet yer ve gökkube
Ruhumu eritip salıverdiler kudurmuş suya

Damla damla akıttım hasretimi göğe
Avuçlarımda edilemeyen dualar durur
İsyanı yok, yokluğuna alışmak değildir huzur
Masivayı terk etsem, belki gönül huzuru bulur

Ziyanı olmaz, hükümüz dara çeksinler beni
O vakit alırlar mı sanırsın bendeki sen’i
Revan olsam ki bu yol uçsuz bucaksız
Durdursam zamanı, parmaklarının ucundan çivileyerek
Uzansam ki tutacak gibiyim karanlığın perçeminden
Razı gelsem yokluğuna, yokluğun ki hesapsız
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“Rabb’im, beni hatalarımla, eksiklerimle,
Yaptıklarımla yapmadıklarımla,
Günahlarımla sevaplarımla.
Affına sığınıyorum kabul et!”
 

Bebeğim ben, henüz dünyaya geldim
Annem karşıladı beni
Seni anlattı. Seni dinletti
Biraz büyütüp Seni öğretti
 
Çocuğum ben, henüz bir fidan
Ne yana yön verirsen gidiyorum
Yetiştikçe güzel koku verip
Gelecek vaat ediyorum
 
Gencim ben, kanı deli.
Bentler, dertler vız gelir bana!
Bilirim, öğrenirim, öğrenir öğretirim
Bildiğim doğruyu adam gibi yaşarım
 
Olgun oldum, artık meyve zamanı
Öğrendiklerimi anlatmak zamanı
Yanlışları doğrultmak zamanı
Zaman benim zamanım.
 
Yaşlanıyorum, yılların yükü üzerimde
Tecrübesi, bilgisi, herkesin ilgisi üzerimde
Son demler, kıymetli günler üzerimde
 Elden ayaktan düşme günleri üzerimde
 
İhtiyarladım, artık yaklaştım kabrime
Dünyadaki son menzile
Daha çok kapanıyorum secdelere.
Dualarda buluyorum kurtuluşu.
 
Rabb’im beni hatalarımla, eksiklerimle,
Yaptıklarımla yapmadıklarımla,
Günahlarımla sevaplarımla,
Affına sığınıyorum kabul et!
 
Kabul et, kabul et yâ Rab!

Sadettin TURHAN

ÇEKİL ÖNÜMDEN!
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M.Tunahan PINARBAŞI

Gerçekten muhteşem bir baş yapıt özelliklede o dönemin en meşhur oyuncularının yer alma-
sıyla da ses getirmiştir. Kesinlikle izlenilmesi gereken filmler arasında yer almalıdır.

kazablanka (Casablanca), yönetmenliğini Michael Curtiz’in üstlendiği Hollywood klasikleri 
arasında özel bir yere sahip film.

Casablanca filminin ilk gösterimi, 1942 yılının 23 Kasım günü New York’ta yapıldı. Humphrey 
Bogart, Ingrid Bergman, Claude Rains ve Paul Henreid gibi dönemin usta oyuncularının başrol 
oynadığı ‘Casablanca’, gösterime girdiği 1943 yılında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senar-
yo dallarında Oscar aldı.

Murray Burnett’in Everybody Comed to Rick’s adlı yayımlanmamış oyununu 20 bin dolar gibi 
çok yüksek bir rakamla satın alan Warner Brothers şirketi tarafından 1942’de yapılan filmin 
belki de en ilginç özelliği, senaryosunun sürekli yeniden yazılmış olması. Film, ABD Film Ensti-
tüsü tarafından 2002 yılında tüm zamanların en iyi aşk filmi seçildi.

“Kazablanka”, 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tarafından “kültü-
rel, tarihi ve estetik olarak önemli” filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi’nde muha-
faza edilmesine karar verilmiştir.

Konusu

Filmin konusu II. Dünya Savaşı’nın ilk zamanlarında geçmektedir. Çek direniş örgütünün lide-
ri Victor Lazlow, Alman toplama 
kampından kaçarak Casablan-
ca’ya gelir. Amacı Lizbon’a, ora-
dan da ABD’ye iltica etmektir.
Fakat bütün umutları, şans eseri 
Casablanca’nın en meşhur gece 
kulübünün sahibi olan Rick’e 
bağlanmıştır. Rick, kaçış için ge-
rekli olan pasaportlara sahip tek 
kişidir.Öte yandan Rick’in, Vic-
tor’un yakalanması ya da ölme-
si için önemli bir nedeni vardır. 
Victor’un karısı Ilsa, Rick’in bir 
zamanlar kendisini terk ettiğine 
inandığı ve kalbinin derinliklerine 
gömdüğü büyük aşkıdır.
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İstiğfar, günahların Allah’a itiraf etmek ve bağışlaması için af dilemek demektir.  Allah’a 

istiğfarda bulunmak işlenen günahları siler, temizler. İstiğfar bir çeşit günah silgisidir. Diğer 
taraftan İstiğfar, amel sayfalarını süsler, nurlandırır. Bu sebeple mü’min devamlı istiğfar getiri, 
Allahtan af ve bağışlanma diler.

Nakşibendi tarikatının piri Bahaüddin Nakşibendi hazretlerinin, Hz. Peygamber (sav) efen-
dimizden mana aleminde ders alıp kendine vird edindiği Evrad-ı Kudsiye  isimli meşhur ve 
mübarek virdinde Hasbünallahla ilgili şöyle bir bölüm vardır.

OKUNUŞU

“Hasbünallahü li dinina. Hasbünallahi li dünyâna. Hasbünallahu’l-kerimu lima ehemmena. 
Hasbünallahü’l-Halimü’l-Kaviyyü li men beğâ aleynâ, Hasbünallahü’r-Şedîdü li men kâdenâ bi 
sûin, Hasbünallahü’r-Rahîmü Inde’s-sâm,Hasbünallahü’r-Raûfu inde’mes’eletî fi’l-cedes,Has-
bünallahü’l- Hakimü’l-Kerîmü inde’l-hisâb, Hasbünallahü’l Latifü inde’l-mizân, Hasbünalla-
hü’l-Hakimü Inde’l-Cenneti ve’n-Nâr, Hasbü nallahü’l-Kadîru İnde’s-Sırât, Hasbiyailahü lâ ilâhe 
illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim.”

ANLAMI:

“Dînî ve dünyevî bütün işlerimizde Al lah bize yeter. Bizi kaygıya sevk eden şeylere karşı 
kerem sahibi Allah bize yeter. Bize zulmedenlere karşı Allah’ın kudreti ve hilmi bize yeter. 
Bize tuzak kuranlara karşı da şedîd ismiyle muamele eden Al lah bize yeter. Rahîm olan Allah 
son nefesimizde bi ze yeter. Raûf olan Allah kabir suallerine karşı bize yeter. Kerîm olan Allah, 
hesap günü bize yeter. Lâtîf olan Allah, amellerin tartıldığı zamanda bize yeter. Hakîm olan 
Allah Cennet ve Cehennem hakkında bize yeter. Kadîr olan Allah, sırat köprüsünde bize yeter. 
Kendinden başka gerçek ilâh olmayan Allah bana yeter. Ben işimi O’na havale ediyorum, O 
Bü yük Arş’ın sahibi Rabbimdir.”

Şah-ı Nakşibendinin Hasbünallah Virdi

Emrullah ÇINAR

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

GEL DE BİR BAK SON HALİME

Ben bende-i turâbınım
Çöllerdeki serabınım
Bıraktığın harabınım
Gel de bir bak son hâlime

Aşkın etti beni mecnun
Sensizlikte işte sonum
Senden başka var mı konum
Gel de bir bak son hâlime

Gözlerimde hep hayalin
Gülümseyen şu son hâlin
Tatlı sözlü nazlı gelin
Gel de bir bak son hâlime

Her gördüğüm seni söyler
Mevlâm belki hayır eyler
Aşkı tadan başka neyler
Gel de bir bak son hâlime

Dünya bana hep ızdırap
Gözlerimde sonsuz serap
Kulunum ben, senin yâ Rab
Gel de bir bak son hâlime

41



sirdergisi.com
Eylül 2017 /  Zilhicce 1438

SIR

O T O M O T İ V

Tüm detaylarıyla Mercedes-Maybach ortaklığı-
nın son harikası: Vision 6 Cabriolet 

Tanıtımı Amerika’da gerçekleştirilen Vision 6 
Cabriolet, iddialı teknik özellikleri ve tasarımıyla 
unutulmazlar arasına girmeye aday.

Mercedes’in tanıtım etkinliğine kadar detayla-
rını sır gibi sakladığı konsept projesi nihayet tüm 
devasa detaylarıyla karşımızda. Geçtiğimi yıla 
damga vuran projelerden bir tanesi olan Vision 6 
projesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye başa-
ran ve tanıtım öncesinde de yapılan açıklamalarla 
beklentileri yükselten Mercedes tasarımcıları, sı-
nıflarında yine standartları değişmek istiyor. Ta-
mamen elektrikli bir otomobil olarak tasarlanan 
Vision 6 Cabriolet, hangi bölümüne bakarsanız 
bakın sizi bir şekilde yakalayıp büyüsüyle içerisine 
çekebilen bir konsept.

Yaklaşık altı metrelik uzunluğuyla dört te-
kerlekli bir yatı andıran Vision 6 Cabriolet’te art 
deco tasarım dili devasa boyutlarda olan kaput 
yapısıyla ön plana çıkartılıyor. 360 derecelik açıy-
la bakıldığında her noktasında kıvrımlı bir yapının 
kullanıldığı aracın geçtiğimiz yıldan hatırladığımız 
ön ızgarası ve boyutu 24 inç olan yeni tasarım jant-
ları bütünsel mükemmeliyeti öne çıkartan önemli 
parçalar arasında. İçerisinde de bu zamana kadar 
gördüğümüz konsept modellerden ayrı bir dünya-

yı barındıran Vision 6 Convertible’da kullanıcıların 
takvimiyle bağlantılı akıllı navigasyon ve konsiyerj 
hizmetleri gibi kolay ve akılcı çözümler planlan-
mış.

Otomobil üreticilerinin gerçekleştirdiği kon-
sept araç tanıtımlarında çoğunlukla araçla ilgili 
teknik bilgilerin paylaşılmadığına şahit oluyoruz. 
Mercedes, Vision 6 Cabriolet’da bu örneklerden 
sıyrılarak planlarını tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. 
Konseptin teknik değerlerine baktığımızda üzerin-
de dört adet kompakt elektrik motoru kullanıl-
dığını görüyoruz. Dört tekerlekten çekişli altyapı 
üzerine kurulu olan model bu motorların kombi-
nasyonuyla 750 beygir gibi bir güce sahip şekilde 
karşımıza çıkıyor. 0’dan 100’e hızlanmasını dört 
saniyenin altında tamamladığı açıklanan bu “mi-
nik” canavar saatte maksimum 250 kilometre hıza 
erişebiliyor. Bataryaları tabanda konumlandırılan 
konseptin 500 kilometrenin üzerinde menzil değe-
rin sunması ve hızlı şarj desteğiyle yaklaşık beş da-
kikalık bir şarj ile 100 kilometre yol kat edebilmesi 
de da başarılı olarak nitelendirebileceğimiz teknik 
parametreler arasında. Tasarımının yanında tek-
nolojisiyle de Mercedes’in gelecek planlarıyla ilgili 
ciddi ipuçları barındıran Vision 6 Concept, lüksün 
tanıtımının ileride nasıl evrileceğinin de en büyük 
kanıtlarından.

Mercedes-maybach vision 6 cabriolet Mehmet ŞAHİN
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İsmihan Meryem BOYRAZ

Evrenin her köşesi Allah’ın ap açık delilleriyle do-
ludur. bu yazıda ise bunlardan sadece biri üzerinde 
duracağız. Evrendeki düzenin olasılık hesabı.

Big Bang yani büyük patlamanın hemen peşin-
den insan yaşamına olağan üstü derecede uygun 
hassas sayısal dengelerin ortaya çıktığı bilinmekte-
dir. 

Tüm patlamalar bilindiği gibi düzensizliğe ve bir 
kaosun oluşmasına neden olur. Oysa Big Bang 4 te-
mel kuvvetin değerleri ve tüm diğer değişkenlerle , 
organik yaşamlara insan yaşamına en uygun orta-
mın oluşmasına neden olmuştur. 

Evrenin her zerresinde gözlemlediğimiz bu ola-
ğanüstü hassas değerler tesadüf iddiasında direten 
materyalist görüşü, her akıl ve ruh sahibi insanın 

nazarında her yandan çürütmektedir. 

Tesadüf matematiksel bir terimdir ve bir şeyin 
tesadüfen gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin olası-
lık hesaplarıyla anlaşılmasıdır. 

Evrenin insan yaşamına en uygun olarak tasar-
lanmış olması ve bu akıl almaz hassas değerler bü-
tün fiziksel değişimlerle birlikte düşünüldüğünde 
kaçta kaç ihtimaldir? bunu ingiliz matematikçi ve 
Hawkingin yakın çalışma arkadaşı olan Roger Pen-
rose tüm fiziksel değişimleri hesaba katarak hesap-
lamıştır. 

Evrende canlıların yaşamına elverişli ortam 
oluşması ihtimali big bangın tüm diğer muhtemel 
sonuçları için kaç ta kaç ihtimale sahip olduğunu 
tesbit etmiştir. 

Bu olasılık ihtimali olağanüstü hayret verici bir 
sayıdır. 

1010123 de bir ihtimal. Bu  sayının ne olduğunu kav-
rayabilmek için bir kıyaslama yapalım. 

Tabi her durumda tam olarak kavrayamamayaca-

ğımızı da unutmadan. Matematikte 1010123şeklinde 
yazılan rakam 1 sayısının arkasına 123 tane sıfır ya-
zılmasıyla oluşur. Örneğin 1 sayısının yanına 9 tane 
sıfır gelse bu bir milyar yapar. 12 tane sıfır gelse bu 
kez bir trilyon olur. 

Evrendeki tüm atomların sayısı 10 -78 olarak ifa-
de ediliyor. Bu olasılık hesabı ise bu sayıdan bile çok 
daha büyüktür. 

Matematikte 1050 de bir den daha küçük ihtimal 
olasılıklar sıfır ihtimal sayılır. Penrose un bulduğu 
ve evrenin canlı yaşamına elverişli olarak tasarlanıp 
dengelenmesi ihtimali ise bu sayıdan yani matema-
tikteki sıfır ihtimal anlamına gelen 1050 de bir ola-
sılıktan bile trilyar kere trilyar kere trilyar katından 
daha büyüktür. Yani sıfır ihtimalden trilyarlarca kez 
daha büyük bir sayıdır. Penrose bu inanılmaz sayı 
hakkında şunları söyler: 

‘’Bu sayı, yani 1010123 de bir ihtimal, Yaratıcı’nın 
amacının ne kadar keskin ve belirgin olduğunu bize 
göstermektedir. Bu gerçekten olağanüstü bir sayı-
dır. Bir kimse bunu doğal sayılar şeklinde bile yaz-
mayı başaramaz, çünkü 1 rakamının yanına 10123 
tane sıfır koyması gerekecektir. Eğer evrendeki tüm 
protonların ve tüm nötronların üzerine birer tane 
sıfır yazsa bile, yine de bu sayıyı yazmaktan çok çok 
geride kalacaktır.’’

İşte bu Allah’ın en büyük delillerinden ve gücünü 
kavramamız için özel olarak yaratıp 

bizim gibi bilinçli varlıklara gösterdiği muhte-
şem ayetlerindendir. bakara Şüphesiz, göklerin ve 
yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda 
gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen 
gemilerde, Allah’ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryü-
zünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı 
orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, 
gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip 
çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten 
ayetler vardır. [Bakara Suresi, 164]

ALLAH’IN DELİLLERİ: (BİG BANG SONRASI DÜZEN)

D E N E M E
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Dalgıçlık, su altında kalmak üzere suya dalma 

sporu. Bu sporda nefes alma aygıtları kullanıldığı 
gibi, bu aygıtlar olmadan da bu spor yapılabilmek-
tedir.

İnsanlar çok eski çağlardan beri değişik aparatlar 
kullanarak su altında daha uzun süreler kalmayı de-
nemiştir. MÖ 500 yıllarına ait resimlerde su altında, 
hayvan derilerinden yapılmış tulumlar içindeki ha-
vayı soluyarak avlanan Eski Yunan dalgıçlar betim-
lenmiştir. Özellikle Amerika’daki kolonilerden Avru-
pa’ya değerli eşyalar taşıyan gemilerin, korsanların 
ilgi odağı haline gelip birçok geminin batırılmasıyla, 
bu batan gemilerdeki yüklerin çıkartılması ihtiyacı 
insanoğlunu daha derine inmek ve orada daha uzun 
süre kalabilmek için yeni icatlar yapmaya itmiştir. 
Dalış Çanları’nın kullanılmaya başlanması bu yılla-
ra dayanır. Bir sonraki gelişme yüzey destekli su altı 
soluma aparatlarıdır ki, Jules Verne’in Denizler Al-
tında Yirmi Bin Fersah kitabı yayınlandığında bunlar 
20 yıla yakın bir zamandır kullanılmaktaydı. Ancak 
dalışta en büyük devrim 1943’te Fransız kaşif Jacqu-
es-Yves Cousteau’nun geliştirdiği regülatör sayesin-
de olmuştur. Cousteau’nun “su ciğeri” adını verdiği 
yüksek basınçlı bir tüp ve tek kademeli regülatör-
den oluşan aparat, insanın yüzeye hiçbir bağımlılık 
duymadan hayal bile edemeyeceği derinliklere inip 
uzun süreler kalabilmesine olanak sağlamıştır.

Tüplü dalış donanımları
Tüp; İçine yüksek basınçlı kompresörler vasıtası 

ile filtre edilerek soluduğumuz hava (%21 oksijen 
%78 azot %1 asal gazlar) doldurulur, çelik ya da 
aluminyum’dan yapılır. Ortalama scuba dalışlar için 
kullanılan tüpler 200 bar olarak tasarlanmışlardır 
bu tüpler dalış okulları veya özel kullanımlarda belli 
periodlarda basınç testlerine tabi tutularak üzerle-
rine soğuk damga ile test bilgileri işaretlenir.

Regulator; Tüpteki yüksek basınçlı havayı su al-
tında ortam basıncına düşürerek insanın rahat solu-
yabileceği seviyeye ayarlar.

Manometre; Regülatörün yüksek basınç çıkışla-
rından birine bağlıdır ve tüp içinde kalan havanın 
basıncını gösterir.

BCD veya BC; Buoyancy Controlling Device veya 
Buoyancy Compensator -Denge Yeleği- dalıcının 
su içindeki yüzerliğini ayarlamakta kullanılır. Tüp 
içindeki havanın regülatör gelen bir hortuma bağli 
basma-boşaltma butonları vasıtasıyla dalıcı kendisi 
tarafından kulanılır. Ayrıca dalış öncesi ve dalış son-
rası su yüzeyinde efor sarfetmeden kalmasını sağla-
malarındada kullanılır.

Diğerleri; Maske, palet, dalış elbisesi, derinlik ve 
zaman saati kullanılan diğer malzemelerdir. Maske 
mutlaka dalıcıya uygun olarak yüz yapısına uygun 
olmalıdır bu dalış öncesi basit bir testle anlaşılabilir. 
Islak,yarı kuru ve kuru tip olarak yaygın olan üç tip 
elbise kullanılır, iklim ve su sıcaklığına göre elbise 
türleri dalıcılar tarafından tercih edilir.

Dalgıçlığın tehlikeleri
Scuba (Tüplü Dalış) dünyanın en olağanüstü ke-

yiflerinden biridir. Ancak mutlaka özel bir eğitimden 
geçilerek yapılmalıdır. Eğitimsiz dalış çok tehlikeli 
olabilir. Dünyanın her yerinde ve Türkiye ile KKTC`-
de bu eğitimleri yetkili kuruluşlardan almak müm-
kündür.

Bu sporla ilgilenenlerde görülebilecek bazı sağlık 
problemleri;

• Barodentalji,
• Sinüzit,
• Kulak zarı perforasyonu,
• Dekompresyon Hastalığı,
• Akciğer genleşme yaralanmaları,
• Oksijen zehirlenmesi

S P O R

Onur TAŞKIRAN

Dalgıçlık
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İLGİNÇ BİLGİLER

Bir devekuşunun gözü beyninden 
büyüktür.

Bir karıncanın koku alma yeteneği 
en az bir kopeğinki kadar gelişmiştir.

Filler zıplayamayan tek 
memelidir.

Başkan John F. Kenndy, yirmi da-
kikada dört gazete okuyabilirdi.
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S İ L A H

MP 18

Uyruğu: Almanya İmparatorluğu
Tasarımcı: Theodor Bergmann
Üretildiği tarih: 1918-1945
Ağırlık: 4.18 kg
Uzunluk: 832 mm
Namlu uzunluğu: 200 mm
Mühimmat: 9x19mm Parabellum
Kalibre: 9 mm
Atış hızı: 500 mermi/dak

MP 18, Theodor Bergmann tarafından üretilen bir makineli tabancadır. Aynı zamanda ta-
rihte kullanılan ilk hafif makineli silahtır. İlk olarak 1.Dünya Savaşı’nda “Hücum Kıtası’’ adı 
verilen saldırı timleri tarafından hendek savaşlarında kullanılmıştır. 1920’de üretiminin dur-
masına rağmen, 1960’lara kadar üretilen tüm hafif makineli silahların tasarımlarına temel 
olmuştur. MP 18 atış gücü ve seriliğiyle müttefik askerleri üzerinde etkili olmuştur. Versailles 
Barış Antlaşması kabul edilmesiyle, Almanların MP 18 ve bunun gibi silahların tasarlanması, 
üretilmesi ve kullanılması yasaklanmıştı. 2.Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından 
yeniden üretilmeye başlanmış ve Alman ordusu (Wehrmacht) tarafından kullanılmıştır.

Kıvanç KARADAĞ
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T E K N O L O J İ

Samsung’dan Galaxy S9 için Snapdragon 845 atağı!

Samsung, Galaxy S9 için şimdiden çalışmalara başladı. Galaxy 
S9’un işlemcisi Snapdragon 845 olacak gibi görünüyor.

Bu yıl firmalar amiral gemisi modelle-
ri için Snapdragon 835’i tercih etti. Ancak 
Qualcomm ile Samsung’un arasındaki an-
laşmadan dolayı, Galaxy S8 piyasaya sürül-
meden diğer üreticiler telefonları hazır ol-
masına rağmen satışa sunamamıştı. LG de 
bu yüzden amiral gemisi modeli LG G6’da 
Snapdragon 821’i kullanmayı tercih etmiş-
ti.

Snapdragon 845 ilk defa Galaxy S9’da kullanılabilir

Görünüşe göre bu olay 2018 yılında da tekrar edecek. Aktarılan son bilgilere göre; 
Samsung, Snapdragon 845 yonga setinin siparişlerine şimdiden başlamış. Snapdragon 
845’in tedariklerinin çoğunu almak isteyen Samsung, bu sayede diğer firmalara ambar-
go uygulayabilecek ve yine Android cephesindeki en güçlü telefonu ilk olarak piyasaya 
sunabilecek.

Galaxy S9 hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak Galaxy S9’un, Infinity Display, Snapdragon 845 
yonga seti, 6 GB RAM ve çift kamera kurulumu ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galaxy S8 ile fark ya-
ratan Samsung, önümüzdeki yıl bu kadar köklü bir yenilik yapmayacak ve telefonun üzerine koyarak yoluna 
devam edecek.

M. Batuhan PINARBAŞI
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HAKLI

 Ölüme mahkum edildiğinde, eşi:
– Haksız yere öldürülüyorsun, diye ağlamaya 

başlayınca, Sokrat:
– Ne yani, demiş. Birde haklı yere mi öldü-

rülseydim!

YAKLAŞIM

 Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keşfe gönderdiği 
askerlerden biri huzuruna gelip telaşla:

– 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der.
Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der:
– Biz de onlara yaklaşıyoruz.

SIR

Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı yerleri gizli 
tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ül-
keyi sorunca, Yavuz ona:

– Sen sır saklamayı bilir misin? diye sormuş. Vezir:
– Evet hünkarım, bilirim dediğinde, Yavuz cevabı yapıştırmış:
– Ben de bilirim.

Çanakkale İÇİNDE

İngiliz garson, Türk müşteriye:
– Çanakkale‘de çok askerimizi öldürdüğünüz için sizleri pek sevmeyiz deyin-

ce, bizimkinden gayet soğukkanlı bir şekilde şu cevabı almış:
– Orada ne işiniz vardı?

SIR KÜPÜ
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Gönül kapısını hakka açık tut 
Dünya kapısını hakca eşit tut 

Öfkeni kibrini nefsini unut 
Haktan sana indi bu emir buyruk 

Kuran’da yazıyor bütün emirler 
Her şey ayan beyan açık deliller 

İhsan edilene ikram olur nice ilimler 
Gözet mazlumlari kibiri unut 

Biz gönül eriyiz yoktur kibrimiz 
Şu fanı dünyada neydik ki kimiz 

Mazlumun duası yucedir hak katında 
Hak aşıklarına vardır meylimiz 

Ey gönül tevazu ve edep ilmin başıdir 
Aşığın tebessümu akan göz  yaşıdir 
Bu yolda baş koyan bir kaç kişidir 

Hak yolunda hak içre daim ol gönül

GÖNÜL 
Fatma YAŞAR
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BEN BÖYLE DE MUTLUYUM

Hani sen vardın hayatımda.
Yüreğim kopmadan önce.

Dünyalar kadar şendi yüreğim.
Gidişini hiiiç hesaplamadım. 

Kal da demedim, demem de.
Yıkılmış halimi seviyormuyum.

Acılara alışmışım ben.
Bazen iki damla gelir gözlerimden.

Canım deyişimi hatırlar,
Sultanım deyişini unuturum.

Kimse keyfimi kaçıramaz.
Ben böyle de mutluyum.

Necmiye EROL
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İ M A N  H A K İ K AT İ

DAĞ KEÇİLERİ 

(SIR İlim Araştırma ve Teknoloji Grubu)

SIRAT

Günümüzde en çok rağbet gören doğa 
sporlarından biri dağcılıktır. Eğer bu spora 
merak sardıysanız öncelikle çok iyi bir eği-
timden geçmeniz gerekir. Teorik eğitimde; 
tırmanış teknikleri ve stilleri, tırmanış ve iniş 
istasyonlarının nasıl kurulacağı, teknik mal-
zemelerin neler olduğu, tehlikelere karşı ne 
gibi önlemler alınacağı, acil durumlarda ne-
ler yapmanız gerektiği çok detaylı bir şekilde 
anlatılır. Uygulamalı eğitimde ise uzman bir 
tırmanışçı eşliğinde teorik olarak öğrendik-
lerinizi pratiğe dökmeniz istenir. Eğer daha 
yükseklere çıkmayı hedeflerseniz irtifa dağ-
cılığı konusunda çok daha donanımlı bir eği-
tim almanız gerekir. Bu eğitimde de plan ve 
organizasyon, tırmanış psikolojisi, irtifa hasta-
lıkları, meteoroloji, çığ bilgisi, beslenme gibi 
konularda dersler verilir.

Dağcılık konusunda ne kadar bilgili, tecrü-
beli olursanız olun, bu sporu yaparken birçok 
tehlikeyle karşılaşabilirsiniz. Zira 1951-2006 
yılları arasında Amerika’da meydana gelen 
dağcılık kazalarına baktığımızda kazaların 
%24,2’si deneyimsiz dağcılar, %26,1’i ise de-
neyimli dağcılar tarafından meydana gelmiş-
tir. Bu oranda dikkat çeken deneyimli olan 
dağcıların deneyimsizlere oranla daha çok 
kaza geçirmiş olmasıdır. Sahip olunan tüm 
ekipmanlara, alınan tüm eğitimlere, elde edi-
len tüm tecrübelere rağmen sporcular kaza 
geçirebilmektedirler.

İnsanlar için bu kadar zor ve zahmetli olan 
dağcılık, dağ keçileri içinse adeta parkta yürü-
mek kadar kolaydır. Öyle ki dağ keçileri dün-

ya çapında en iyi dağcılardır. Dik uçurumların 
kenarlarında kolayca yürüyebilir, kayalıklarda 
imkânsız gibi görünen güzergâhlar bulup yol-
larına devam edebilir ve bizim için ölümcül 
olabilen arazilerle rahatça mücadele edebi-
lirler. Bu tırmanışlarında en olumsuz hava 
koşullarından bazılarına maruz kalır ve erişile-
meyen sarp kayalıklarda yaşarlar. Kuzey Gal-
ler’deki Büyük Orme’de yaşayan “Kaşmir dağ 
keçileri” diğer otlak hayvanlarının ulaşamaya-
cakları yerlere rahatlıkla ulaşır ve bunu güven 
içinde yaparlar. Üstelik bu sayede yamaçlar-
daki yırtıcı hayvanlardan da korunmuş olurlar.

Keçiler için ilk emniyet malzemesi boy-
nuzlarıdır. Boynuzlar oldukça kalındırlar ve 
bir kask görevi görerek olası bir çarpmanın 
etkisini azaltırlar. Ayrıca boynuzlar enseleri-
nin arkasına kadar uzandığı için de hayati bir 
koruma sağlar.

Bu canlılar, dikdörtgen şeklindeki gözbe-
bekleri sayesinde uzman tırmanma görüşüne 
sahiptirler. Bu gözbebeği, keçilere süper pe-
riferik (çevresel) görüş kazandırır ve böylece 
keçiler tek seferde tüm tırmanma seçenekle-
rini görmüş olurlar.

Dağ keçilerinin en dik yamaçlara dahi ko-
laylıkla tırmanabilmelerine imkan tanıyan bir 
diğer özellikleri ise ayaklarıdır. Bilindiği gibi 
dağlık arazilerde neredeyse hiç düz olmayan 
yüzeyler bulunur. Ancak keçilerin yere çok 
sıkı tutunacak şekilde yaratılmış ayakları var-
dır. Her ayakta zemine sağlam basmalarını 
sağlayan iki adet esnek toynak bulunur. Her 
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SIRtoynakta da küçük çıkıntıları çok iyi bir şekilde 
kavrayabilmelerini sağlayan çok sert dış tırnak 
yer alır. Toynakların içinde bulunan derimsi kı-
sım ise onlara iyi bir tutuş sağlar ve zemine 
adeta yapışmalarını sağlayan bir çeşit vakum 
ağzı görevi görür.

Keçilerin uzun adımlar yerine küçük adım-
lar kullanmaları da amaçsız değildir. Bu şekil-
de yaparak vücut ağırlıklarını ayaklarının üze-
rine dağıtırlar ve dengeyi merkezileştirirler.

Dağlar, üzerinde yaşanması çok zor ara-
zilerdir. Ancak keçiler bu arazide yaşamaya 
uygun şekilde yaratılmışlardır. Dağ keçileri bu 
özelliklere yaratıldıkları ilk andan beri sahip 
olmasalardı nesillerinin devam etmesi müm-
kün olmazdı. Sahip oldukları anatomik ve fiz-
yolojik özellikler yaşadıkları ortama hassas 
olarak ve tam gerekli şekilde ayarlanmıştır. 
Farklı ayak yapısı, koruyucu boynuzları, özel 
görme alanına sahip gözleri gibi detayların 

aynı canlıda toplanmış olması tesadüflerle 
açıklanamaz. Kendine özgü vücut tasarımı 
sayesinde doğuştan yeteneklere sahiptir. Bu 
sayede, bir keçi yavrusu doğduktan kısa bir 
süre sonra son derece tehlikeli uçurum ke-
narlarında bile annesiyle birlikte koşup oyna-
yabilmektedir.

Bu gibi bilgiler üzerinde derinlemesine dü-
şünmek, canlıların davranışlarının tesadüfen 
ortaya çıkamayacağını anlamak için yeterli-
dir. Bütün canlılar yaşamaları için gerekli olan 
bilgi ve özelliklere sahip olarak doğarlar yani 
hepsini Allah bir anda yaratır. Bir Kuran aye-
tinde şöyle buyrulmaktadır:

O Allah ki, Yaratan’dır, (en güzel bir biçim-
de) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ 
verendir. En güzel isimler O’nundur. Gökler-
de ve yerde olanların tümü O’nu tesbih et-
mektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haşr Suresi, 24)
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M Ü Z İ K

M Ü S L Ü M  G Ü R S E S

Müslüm Gürses (doğum adı Müslüm Akbaş, 5 Tem-
muz 1953; Fıstıközü, Halfeti, Şanlıurfa - 3 Mart 2013, 
İstanbul), arabesk ve Türk halk müziği sanatçısı. Müzik 
dünyasında ‘‘Müslüm Baba’’ olarak tanınır.

Son yıllarda bazı pop ve rock tarzındaki parçaları 
da repertuvarına katarak Nilüfer’in “Olmadı Yar” isimli 
şarkısını, Teoman’ın “Paramparça”, Tarkan’ın “İkimizin 
Yerine”, Şebnem Ferah’ın ‘”Sigara” ve Kenan Doğu-
lu’nun ‘”Tutamıyorum zamanı” adlı çalışmalarını da 
seslendirdi.

1979 yılında ilk defa İsyankar filmiyle kamera kar-
şısına geçen Gürses, toplam 38 sinema filminde rol 
almıştır.

Hayatı
Çocukluğu
7 Mayıs 1953’de Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi’nin Fıstı-

közü köyünde kerpiç bir evde dünyaya geldi. Annesinin 
adı Emine’dir. Babası Mehmet Akbaş rençberlik yapar, 
türkü söylemeyi sever, bağlama çalardı. Akbaş çiftinin 
Müslüm’den sonra Ahmet ve Zeyno adında bir erkek, 
bir de kız çocukları oldu.

Müslüm Gürses’in çocukluğunun ilk yılları Şanlıur-
fa’da geçti. Gürses üç yaşındayken ekonomik nedenler-
den dolayı ailecek Adana’ya göç ettiler.

Sanat yaşamının ilk yılları 
Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, küçük yaş-

ta Adana’da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek baş-
ladı, aynı zamanda Halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve 
kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. 
Ayrıca ilkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşınday-
ken, 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi’nde düzen-
lenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Sesiyle küçük 
yaşlarda dikkat çeken Gürses kendisiyle yapılan bir rö-
portajda o dönemle ilgili olarak şunları söylemiştir: “İl-
kokulu bitirdim. Gerisi yok. Adana’da damda yatarken 
uzun hava okudum. Arkadaşım Halkevine gidiyordu. 
Ben de gittim. Derken Çukurova Radyosu’nda sanatçı 
oldum”.

Soyadını da orada çalışırken “Gürses“ olarak değiş-
tirirler.

1967 yılından itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyo-
sunda da her hafta Cumartesi günü canlı olarak türkü-
ler söyledi. 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45’likleri 
çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli “Emmioğlu/
Ovada Taşa Basma” plağıdır ve Ömür Plak , Adana bası-
mıdır. Ömür Plak ile toplam 4 adet 45’lik yaptı.

İstanbul’a gelen Gürses, Selahattin Sarıkaya’nın sa-
hibi olduğu Sarıkaya Plak ile 2 adet 45’lik plak doldur-
du: “Giyin Kusan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvet-
tin” ile “Gitme Gel Gel/Haram Aşk”.

Daha sonra 1969 yılında yine İstanbul’da Palandö-
ken firması ile çıkış parçası olan “Sevda Yüklü Kervan-
lar”ı içeren “Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vur-
ma” isimli 45’lik Plağı çıktı. Bu plak tam 300.000 adet 
satarak rekor kırmıştır.

Gürses, bu plaktan sonra askerliğini yaptı, tekrar İs-
tanbul’a gelerek aynı firmada plaklarını çıkarmaya de-
vam etti. Palandöken firması ile tam 13, sonra Bestefon 
firması ile tam 4, daha sonra Hülya Plak ile tam 15 ve 
nihayet Çın Çın Plak ile tam 2 adet 45’lik plak doldurdu.

Dinleyici kitlesi
Müslüm Gürses`in dinleyici kitlesi birçok araştırma-

ya konu olmuştur. Doktora tezleri dahi yazılmıştır (Me-
sela 2002/ Bağlam Yayıncılık : Caner Işık / Nuran Erol , 
“Arabeskin Anlam Dünyası ve Müslüm Gürses Örneği 
“).

1999 yılında Müslüm Gürses’in o dönemde 15 yıl 
boyunca albümlerini çıkardığı Elenor plak firmasıyla 
yolları ayrıldı.

Ocak 2006’da Gönül Teknem adlı albümü Seyhan 
Müzik etiketiyle raflardaki yerini almıştır. Gürses’in, 
2006’da yazar Murathan Mungan’la ortak projesi 
“Aşk Tesadüfleri Sever” Pasaj Müzik etiketiyle müzik 
marketlerdeki yerini aldı. Mungan’ın sözlerini yazdığı, 
David Bowie’den Garbage’a, Leonard Cohen’den Jane 
Birkin’e birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı 
şarkıları seslendirdi. Sonra 2009 yılında yine ayni fir-
madan çarpıcı bir albüm “Sandık” ile Müslüm Gürses 
sahnelere geri döndü.

2010 yılında Kasım ayında yeniden Pasaj Müzik ile 
“Yalan Dünya” isimli bir albüme imza atmıştır.

Ölümü
Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü 

Memorial Hastanesi’nde geçirdiği by-pass ameliyatın-
dan sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun 
bakıma kaldırıldı. Kendisine solunum cihazı bağlan-
dı. Gürses, 3 Mart 2013’te, yaklaşık dört aydır tedavi 
görmekte olduğu İstanbul Memorial Hastanesinde ha-
yatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Teşvikiye Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezar-
lığı’na defnedildi.

İlker COŞKUN
ilker_csk@hotmail.com
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Genel Kurallar
Bir şeyin ters gitme olasılığı varsa, ters gidecektir.
Bir şeyin birkaç şekilde ters gitme olasılığı varsa, 

hep en kötü sonuç doğuracak şekilde ters gidecek-
tir.

Bir şeyin ters gidebileceği olasılıkları engelleseniz 
bile, anında yeni bir olasılık ortaya çıkacaktır.

Bir şeyin olma olasılığı, istenme olasılığı ile ters 
orantılıdır.

Er ya da geç olası en kötü koşullar zincirlemesi 
vuku bulacaktır.

Ne zaman bir şeyden vazgeçseniz, vazgeçtiğiniz o 
şey size geri gelir.

Olmuyorsa zorlayın, kırılırsa zaten değişmesi ge-
rekirdi.

Ne kadar beklersen bekle istenmediği zaman ge-
lecektir...

Yere düşen her şey ulaşılması en zor köşeye yu-
varlanır.

Ne zaman arabamı yıkasam yağmur yağar, yağmur 
yağacağı için arabamı yıkamadığımda yağmur yağ-
maz.

Reçelli ekmek ne zaman yere düşse reçelli kısmı 
hep yere gelir.

Özür dilemek, izin almaktan daha kolaydır.
Uyuyan bir bebek, anne babası uykuya dalınca 

uyanır.
Bir şey tamir ederken elin tamamen yağlandığın-

da burnun kaşınır.
İnsanların seni seyretme olasılığı düştüğün komik 

durum ile doğru orantılıdır.
Yanlış numara çevirdiğinde çevrilen numara kesin-

likle meşgul değildir.
Patronuna lastiğin patladığı için geç kaldığını söy-

lediğinde ertesi gün lastiğin gerçekten patlar.
Gırgır geçmeye başladığın anda patron kapıda gö-

rünür.
Sıkışık trafikte şerit değiştirdiğinde, terk ettiğin şe-

rit daha hızlı akmaya başlar.
Duşa girip ıslandığında telefon çalar.
Birileri ile karşılaşma ihtimalin, görünmek isteme-

diğin zaman en üst düzeydedir.
Bir makinenin çalışmadığını ispat etmen gerekti-

ğinde kesin çalışır.
Kaşıntının şiddeti ulaşma zorluğun ile doğru oran-

tılıdır.
Sinemada sıranın ortasında oturanlar salona en 

son girerler.

Ayağınıza tam oturan bir ayakkabı kesinlikle ma-
ğazadaki ayakkabıların en çirkinidir.

Herhangi bir şeyi beğendiğinizde derhal üretim-
den kaldırılır.

Bir şeye ulaşmak istediğinizde ve ulaşamayıp 
umudunuzu kestiğiniz anda, bir yerden bir şekilde 
size gelir.

İşler yolunda gittiği zaman mutlaka bir terslik var-
dır.

Aradığınız şeyi baktığınız en son yerde bulursu-
nuz. (Aranılan bir şey birkaç yere bakılarak bulunur 
ve bulma eylemi zaten en son bakılan yerde gerçek-
leşir.)

Herhangi bir bilgide sayılar çok doğru gözüküyor-
sa boşuna kontrol etmeyin, yanlıştırlar.

Bir teklifin gerçek olması güvenilir olmasını gerek-
tirmediği gibi, güvenilir bir teklifin de gerçek olması 
gerekmez.

Telefon çalmasını beklediğin süreler boyunca çal-
mayacak, ancak başından ayrılıp başka bir işle meş-
gul olduğun anda çalıp seni bölecektir.

Siz sınavlara istediğiniz kadar çalışın, sonunda her 
zaman çalışmadığınız bir yerden çıkacaktır!

Ne zaman sınavlara çalışacak olsanız uykunuz ge-
lir, sınavdan sonra uykunuz açılır.

Dakikalarca beklediğin otobüs sen tam sigara yak-
tığında gelecektir.

Sigara dumanı her zaman sigara içmeyen kişiye 
doğru gelir.

Barda sana yanaşan kız barın en çirkin kızıdır.
Ne zaman kürdanı elinden atsan, dişinin arasında 

bir şeylerin kaldığını farkedersin.
Senin beklediğin ATM sırası herzaman yavaş iler-

ler.
Ne zaman merdivenleri çıkmaya başladığında aklı-

na çisinin geldiğini farkedersin
Sakınılan göze çöp batar.
İnsanlar birbirini hak eder.
 Ekmek tereyağlı yüzü ile düşer.
Hangi yüzüne tereyağı süreceğinize önceden ka-

rar veremezsiniz.
Gülümseyin, ne düşündüğünüzü bilmesinler.
Sizi izleyenlerin sayısı yaptığınız işin saçmalığı ile 

doğru orantılıdır.
İyilik cezasız kalmaz.
Her çözümün doğurduğu yeni problemler var.
Bir şey yapmanız gerektiği zaman, öncelikle başka 

bir şey yapmanız gerekir.

MURPHY KANUNLARI SİZCE DOĞRU MU?

M A G A Z İ N
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Her şey düşünce hızından daha yavaştır.
Aptallığın gücünü göz ardı etmeyin.
Bir işi ne kadar önceden planlarsanız, ters gitme 

olasılığı o kadar artar.
Murphy kanunları Ohm kanunundan daha geçer-

lidir.
Diş ağrısı gece ve tatil gününde başlar.
Borç alabilmek için, borca ihtiyacınız olmadığını 

ispatlamalısınız.
Kimse başkasının yaptığı iş ile ilgilenmez.
Yeni aldığınız donanım eskisini sattığınız an bozu-

lur.
Yanlış anlaşılmayacak kadar basit bir şey yoktur.
Hiç bir şey göründüğü kadar iyi değildir.
Sigaradan alınan zevk çevrede bulanan içmeyen-

lerin sayısı ile doğru orantılıdır.
Sigara dumanı içmeyene doğru ilerler.
Karar verme anlarında eldeki bilgi miktarı kararın 

önemi ile ters orantılıdır.
Önünüzde bulanan araç sizden yavaş gider.
Kasislerin etkisi yavaş giden arabalaradır.
Yarının işini asla bugün yapma.
Ayakkabı ağırlığı yürüyüş mesafesine göre artar.
Ayakkabıdaki kum tanesi basınca karşı en fazla ba-

sıncın olduğu noktaya doğru ilerler.
Basit teoriler en anlaşılmaz şekilde izah edilir.
Deney başarılıysa bir şeyler yanlış demektir.
Anlamıyorsanız çok açıktır.
Çok hızlı yükseliyorsanız bir yerde bir şeyler yanlış 

demektir.
“Yaşam” siz başka planlar yaparken olan şeydir.
Murphy’nin altın kuralı: Altını olan kuralı koyar.
Değiştirilebilir parçalar değişince sorun çıkar.
Olmuyorsa zorlayın, kırılırsa zaten değişmesi ge-

rekirdi!
Zorlamayın, daha büyük bir çekiç getirin!
İhtiyacı olanlara yardım edin, onlar sizi hatırlar, 

tekrar ihtiyaçları olunca.
Kendi işini yapmayanlar için hiç bir iş imkansız de-

ğildir.
Diğer tüm seçenekler tükendikten sonra insanlar 

mantıklı davranırlar.
Gezegendeki toplam zeka bir sabittir; nüfus art-

maktadır.
Tüm genellemeler yanlıştır.
Gizli hata gizli kalmaz.
Duruma göre!
Aptalsa ve çalışıyorsa, aptal değildir.
Asla, asla deme!
Bekleyin, hasar verdikten sonra geçer, hasar fazla 

ise bekleyin, tekrar gelir.
Şans en şanssız zamanda kapıyı çalar.

Eşsiz şeyler birbirinin eşidir.
Yağmur yağsın diye araba yıkadıysanız işe yara-

maz.
Tırnaklarınızı kestikten bir saat sonra tırnakla ya-

pılacak bir iş çıkar.
Her kurumda işlerin nasıl yürüğünü detayları ile 

bilen biri var. Bu kişi hemen işten atılmalıdır.
Özür dilemek, izin almaktan daha kolaydır.
Sıcak tencere ve soğuk tencere aynı görünür.
Salamı seven ve yasaya saygı duyanlar bunların 

nasıl yapıldığını asla izlememelidir.
Problemlerden kurtulma konusunda usta olan 

doktorlardan uzak durun!
Bağışla ama unutma.
Kendi fikrinizi önemli birinin fikri imiş gibi sunar-

sanız kabul edilme şansı daha fazladır!
Hareketli nesneler yanlış yöne doğru hareket 

ederler, durağan nesneler yanlış yerde dururlar.
İşler şansa bırakılsaydı daha iyi olurdu.
Herkes sinirlerini kaybetmişken sakinliğinizi koru-

yorsanız belki de durumu anlamıyorsunuz.
Size bir iyilik yapmak için yaklaşan birini görürse-

niz, kaçın.
Tüm garantiler ve para iadesi taahutleri, ödemeyi 

yapmak suretiyle bozulur.
Önemli olan olaylara takmayı başardığınız isimdir, 

olayların kendisi değil.
Anlattığın birşeyin dinlenme ihtimali, anlatma is-

teğinle ters orantılıdır.
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Soru: Kalb ve dimağımızın aynalarını 

neyle, nasıl çalıştıracağız?

Cevab: İster istemez işitilen ses sahible-
rinin, gözle görülen cisimlerin görüntüleri 
dimağ ve kalbimizin aynasında sûretlendi-
ği gibi, kulak, göz, dil, el gibi herhangi bir 
azamızla işlemeye kesin karar verdiğimiz 
yahud işlediğimiz günahların lekeleri de 
dimağ ve kalb aynalarının yüzünü siyah-
laştırır. 

ُكُّ َوالُفَؤا  َوالَبَصَ  ْمَع  السَّ ِانَّ  ِعْلٌ  ِبِه  َلَ  لَيَْس  َما  تَْقُف   َواَل 

ُاوائَِك َكَن َعْنُه َمْسُؤواًل

“Hakkında kesin bir bilgi olmaksızın iti-
kad ve fikirlerin peşine düşme. Çünkü şü-
bhesiz kulak, göz ve kalb, hepsi, bunlardan 
herbiri yaptıklarından sorumludurlar.” 
ayet-i kerîmesinde belirtildiği üzere,

a-Dünyevî yahud dînî amacımıza ulaş-
mamızı engelleyen müstehcen söz, fena 
telkin ve çirkin sûretlerden korunmak şar-
tıyla, faidesiz sûretler ve günahların leke-
lerinin dimağ ve kalbin aynalarında yerleş-
mesini engellemek,

b-Dînimize yahud dünyevî hayatımıza 
zarar veren günahların düşünülmesinden 
kalb ve aklımızı, işlenilmesinden azaları-
mızı alıkoymakla,

c-Kulak, göz ve dilimizi, dünyevî haya-
tımıza, ahiretimize faideli ilim ve zikirle 
çalıştırmakla kalb ve dimağın aynalarını 
parlatmış oluruz. 

Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem, dimağ 
ve kalbin aynalarını su değmiş demire, 
dimağ ve kalbin içinde yer alan sûret ve 
günahların lekelerini de pasa benzeterek:

 ِانَّ هِذِه الُقلُوَب تَْصَدُا َكَ يَْصَدُا احلَِديُد ِاَذا َاَصابَُه املَا ُء قَالُوا

ُة ِذْكِر املَْوِت ُة ِذْكِر هللِا َوَكْثَ آِن َوَكْثَ َوَما ِجاَلُؤَها قَاَل ِتاَلَوُة الُقْر�

“Gerçekte su ona değdiği zaman demir 
paslandığı gibi kalbler de paslanır.” buyu-
runca ashabdan bazılarının:

“Cilası nedir ey Allah’ın Rasûlü?” diye 
sormaları üzerine:

“Kur’ân’ı tilavet etmek, çokça Allah 
Teâlâ’nın ismini anmak ve çokça ölümü 
hatırlamaktır.” diye buyurmuştur. 

a-Din olsun dünya olsun, bileninden işi 
öğrenmeksizin işe başlamamak, işi bilinen 
sözünü dinlemekle bilgilenmekten sonra 
ihtiyac kadar hayatımızın geçimi için tica-
ret, ziraat ve san’attan biriyle çalışmakla,

b-Yine ahiretimiz için de, bilgisiyle amel 
eden bilginin sözünü dinlemekle bilgilen-

KALP VE DİMAĞIN 
İŞLETİLMESİ

İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh

K A PA K
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mekten sonra bilfiil Müslümanlık, zikir ve 
ibadetle çalışmakla kalbimizi parlatırız. 

َدْع َما يَرِيُبَك ِاَل َما اَل يَرِيُبَك

“Sana şübhe veren şeyleri bırak; şü-
bhe vermeyen vazifelere yönel.” hadîs-i 
şerîfinin emr-i şerîfine uyarak dînimize, 
hayatımıza faidesi olmayan hiçbir telki-
ni dinlememek, sağda soldaki sûretlere 
bakmamak ve düşünmemek gerekir. Zira 
teybin, kameranın şeritleri, bilgisayar-
ların CD’leri, telefon kartları gibi, gerek 
kalbin, gerekse beyindeki aklın musavvire 
ve müdrike aynaları, şu mikdarda kelime 
yahud da sûretleri alabilecek kadar sınır-
lıdır; faidesiz kelime ve sûretlerle doldur-
mamak gerekir. 

Hiç şübhesiz menfî müsbet, kulak ne 
işitirse, göz ne görürse, işitilen seslerin, 
söylenilen isimlerin ve görülen sûretlerin 
sahibleri beynimizin musavvire ve müdri-
ke aynalarında kaydedilir, çizilir. 

Musavvire ve müdrike kuvvetleri, her 
telkini dinlerse, faideli faidesiz kelimeler-
le... her sûrete bakarsa, faideli faidesiz 
sûretlerle şerit ve CD’leri dolacaktır; sonra 
ne faideli bir yazıyı yazabilir, ne de faideli 
bir sûreti çizebilir. 

Yahud da kalb ve beynin aynaları olan 
musavvire ve müdrike kuvvetleri, hararet-
ten etkilenen mum, telkinler ise mühür 
gibidir; önceden ne basılırsa o okunur; zıd 
mühürler çok basılırsa mum zedelenmiş 
olur, mührün şeklini almaz olur; alsa bile 
çeşitli mürekkeplerin karışması sebebiyle 
basılan mühür okunmaz olur; akıl, özel-

likle kızgın şehvânî ve hayvânî duygulara 
bırakılırsa mum gibi erir, boşa akar gider. 
Onun için kulağımızı, gözümüzü, düşünen 
beynimizi, maksadımıza ulaşmamızı en-
gelleyen engellerden korumak gerekir. 

Cehalet, aklın kullanılmamasından 
kaynaklandığı gibi, unutkanlık da, kalb ve 
beynin musavvire ve müdrike aynalarında 
yazılan, çizilen menfî müsbet kelime ve 
sûretlerden kaynaklanmaktadır. 

İmam Şâfiî rahimehullâhu Teâlâ, İmam 
Süfyân’a: “Derslerimi ezberleyemiyo-
rum?” diye şikayet etmiş; İmam Süfyan 
İmam Şâfiî radıyallâhu Teâlâ anhu’ya:

“Gözünü harama bakmaktan, kulağını 
faidesiz sesleri dinlemekten koru.” buyur-
muştur.

Gencim nereye sayfa 68
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SIR ÇOCUK
25 Maddede Verimli Ders Çalışma

1) Not al ve katıl
Kabul edelim ki dersle çok sıkıcı (gerçekten sağlam bir enerjisi 

olan bir hocanız olmadığı sürece). Bu derslerden alabileceğin en fazla 
verimi alabilmek için yanında not defterini getir ve dersle esnasında 
notlar al. Not almak yalnızca bilgiyi kaydetmek için yapılan bir şey 
değildir, aynı zamanda dikkatini derse vermeni de sağlar. Ayrıca ta-
kipte kalabilmek için sorular sor. Ne olursa olsun sor. Öğretmeninle 
arandaki karşılıklı iletişim derste verilen bilgiyi zihnine işlemeni ko-
laylaştıracaktır.

2) Bir program oluştur ve ona bağlı kal
Sınavdan bir gece önce çalışmak çok da akıllıca bir hareket değil. 

Bunun yerine, hafta boyunca çalışabileceğin uygun zamanları planla 
ve kendine bir program oluştur. Böyle bir program çalışmak gereken 
onca bilgiyi sindirmeni kolaylaştıracaktır.

3) İyi uykulaar...
Uykucu olman çok da problem değil, hele de zamanının çoğunu 

ders çalışarak geçirmek zorunda olduğunu düşünürsek. Her gece ye-
terli miktarda uyumak gün içerisinde kullanacağın enerjiyi toplamanı 
sağlayacak ve bitap düşmüş bedenini tazeleyecektir.

4) Bedenin ve zihnin için ye
Vitamin ve mineralleri içeren yiyecekler tüketmek beyninizin 

daha sağlıklı çalışabilmesi için önemlidir. Yabanmersini, kuş üzümü, 
adaçayı, fındık, yeşil lifli sebzeler, balık, tahıllar, domates ve vitamin B 
takviyesi beyne son derece faydalı olan yiyeceklerden bazıladır.

5) Terle!
En etkili beyin aktivitesi fiziksel egzersizdir. Ya bir spor salonuna 

git ya da yakınlardaki bir parkta yürüyüş yap. Zumba ve diğer dövüş 
sanatları seni kendine getirecek ve bol oksijen sayesinde zihninin ta-
zelenmesini sağlayacaktır.

6) Rahat bir çalışma alanı seç
Rahat bir çalışma ortamının olması çok önemlidir. Odandaki ça-

lışma masan, evdeki kütüphanende küçük bir köşe ya da havalandır-
ması ve ışıklandırması iyi olan herhangi bir yer… Bu arada çalışacağın 
ortamı abartılı bir şekilde rahat olmamasına da dikkat etmelisin ki iki 
dakika içerisinde uykuya dalmayasın.

7) Dikkatini dağıtabilecek herşeyden uzaklaş
Seni elindeki işi bitirmekten alıkoyabilecek her türlü şeyden kur-

tulduğuna emin ol. Tüm o elektronik zımbırtıları kapat ve ulaşamaya-
cağın bir yere koy. Böylece sosyal medyanın, blogların ve oyunların 
dikkatini dağıtmayacağından emin olabiliriz.

8) Ders çalışmak için gerekli olan materyallerini düzenle
Çalışmaya başladığında kalemlerin, ekstra kağıtların, fosforlu ka-

lemlerin, silgin, notların, kitapların ya da ihtiyaç duyabileceğin diğer 
tüm şeyler ellinin altında olmalı. Böylece çalışma esnasında kalkıp o 
şeyi aramak zorunda kalmaz, dolayısıyla da dikkatinin dağılması ris-
kini ortadan kaldırmış olursun. Yalnızca çalışmaya kısa bir ara verdi-
ğinde ya da çalışmayı tamamen bitirdiğinde kalkmalısın masandan.

9) Zihnini ve kalbini çalışmaya hazırla
Zihnini oyalayıcı düşüncelerden kurtar ve ders çalışmaya odakla, 

böylece çalışmak zorunda olduğun konulara daha rahat konsantre 
olabilirsin. Zihnin arkadaşınla yaptığınız tartışmada ya da her gün kar-
şılaştığınız sorunlarla meşgul olmamalı.

10) Bir taslak oluştur
Eğer ne çalışacağına karar veremiyorsan çalışman gereken her 

şeyi bir kağıda yaz ve küçük bir taslak oluştur. Kendi notların ve ders-
te aldığın ses kayıtlarıyla başla. Bu taslağa sorumlu olduğun her şeyi 
dahil ettiğinden emin ol.

11) Okuma Yöntemini kullan
Çalışmalarının büyük bir çoğunluğu okuma üzerine olduğu için 

çeşitli okuma yöntemleri kullanman yararına olacaktır.Mesela şöyle 
bir sıralama izleyebilirsin: İncele – Sorgula – Oku – Özümse – Gözden 
Geçir. Yani; öncelikle okuma materyalini incele, bu materyalini neden 
okuman gerektiğini sorgula, metni tam anlamıyla oku ve anla, önemli 
noktaları ezberle ve not al, birkaç gün ya da bir hafta sonra okurken 
aldığın notları gözden geçir.

12) Hatırlamanı kolaylaştıracak çözümler bul
Hatırlamanı kolaylaştıracak kodlaramalar kullanabilirsin, bu tarz 

kodlamalarla beynin bilgiyi daha rahat sindirir. Mesela periyodik tb-

loyu ezberlerken kullandığımız tekerlemelere bener bir şey oluştura-
bilirsin. Örnek: “flor klorun burnun ısırıp attı”. (Flor, Klor, Brom, İyot, 
Asetat. Periyodik tabla 7a grubu.

13) Şemalar çizerek çalış
Sindirim sisteminin çalışma süreci gibi süreçleri hatırlamaktaa 

zorlanıyorsan şemasını çizerek çalışmalısın. Bu tarz şemalar özellikle 
görsel zekaya sahip kişiler için çok kullanışlıdır. Çok ayrıntılı bir şema 
oluşturmana gerek yok, şemanın doğru olduğundan ya da çizgiler 
arasında bağlantı kurulabilecek ölçüde kolay olduğundan emin ol-
man yeterli.

14) Mola ver... Rahatla...
Rahatlamanı sağlayacak molalar programının bir parçası olmalı. 

15 dakikalık molalar, yürüyüş arası, oyun zamanı… Kısacası çalışmayla 
alakası olmayan herhangi bir şey yap.

 
15) Tekrar tekrar çalış
Bir konuyu bir kere okumuş olman bir kez daha okumanı engelle-

mez. Tüm hepsini tekrar okumak öğrendiklerini hatırlamanı kolaylaş-
tıracaktır. Okuduğun şeyi anladığından emin ol ki o bilgiler uzun süreli 
hafızana daha kolay yerleşebilsinler. 

16) Öğrendiklerini tekrar edebilmek için yöntemler oluştur
Bilgi kartları hazırlamak bu konudaki en iyi yönremlerden biridir. 

Küçük bilgi kartları oluştur ve üzerlerine tanımlar, kilit noktalar, isim-
ler, tarihler vs. gibi önemli bilgileri yaz. Bilgi kartların nereye gidersen 
git yanında olsuni böylece gün içerisinde aklına esdikçe çıkarıp aldığın 
notları okuyabilesin.

17) Arkadaşlarınla çalış
Grup halinde çalışmak çok faydalıdır. Grup içerisindeki etkileşim-

ler öğrendiklerini pekiştirecektir. Üstelik bir konu üzerindeki farklı 
bakış açılarını duymak o konuyu anlamakta sana yardımcı olacaktır.

18) Hastayken ders çalışma. İyisi mi hasta olmamaya çalış...
Hastayken yapacağın en iyi şey dinlenmektir. Hastalığın verdiği 

ağrılar, rahatsızlıklar ve ilaçların yan etkileri yüzünden çalıştığın ko-
nuya odaklanman neredeyse imkansızdır. Bu yüzden de yalnızca isti-
rahat etmen gerekir.

19) Kendince şarkılar oluştur ve söyle
Biraz çılgınca gelebilir ama bu bazıları için çok etkili bir yöntem. 

Cümleleri şarkı haline getir, böylece hatırlamaya çalışırken birden şar-
kını mırıldanmaya başlayacaksın.

20) Bol bol su iç
Bir bardak su beyninin daha sağlıklı çalışmasına yardım edecektir. 

Kahve, enerji içeçeği ya da kafeinli içecekler içmek yerine yalnızca su 
iç. Sonuçta beyninin %78’i sudan oluşuyor, değil mi?

21) Notlarını ses kaydına al, kendi kendinin öğretmeni ol
Öğretmenin ders boyunca kullandığı tekdüze ses tonundan çok 

mu bunaldın? Neden kendi kendinin öğretmeni olmuyorsun? Notları-
nı sesli oku ve ses kaydına al, sonra da bu ses kaydını dinle.

22) A planın işe yaramadıysa, B planına geçmesini bil
İşine yaramayan bir çalışma stilinde “ama ben hep böyle çalışırım 

ki” diyerek ısrar etme. Senin için doğru olan stili bulmak zamanını 
alabilir belki ama sana uygun olmayan şekilde çalışmak da bir şey ka-
zandırmayacaktır. Kendi stilini bul ve alışmaya bak.

23) Unutma, tekrar etmek mükemmelleştirir
Bunun tartışılacak bir yanı yok, ne kadar tekrar edersen bilgiyi o 

kadar iyi öğrenmiş olursun.
24) Aslında ders çalışmak eğlenceli bir şey
Ders çalışmak çoğu öğrenci için olabilecek en sıkıcı şey belki de. 

Aslında ders çalışmayı bir angarya olarak görmemek onu sıkıcı olmak-
tan çıkaracatır. Tüm o okuman gereken şeyleri sırf eğlence olsun diye 
oku. Çok imkansız gibi görünüyor olabilir ama çalışmak zorunda ol-
duğun konuyu ne kadar çok seversen öğreneceğin bilgiler beyninde 
o kadar kolay yer edinir.

25) Pozitif ve cesur ol, kendine güven
Yaptığın her şeyde o şeyi nasıl karşıladığın çok önemlidir. Sonuç 

senin bakış açına bağlıdır ve kendine güvenmek ders çalışma nokta-
sında önemli bir role sahiptir. Kendine ne kadar güvenirsen ve açık fi-
kirli olursan sınav esnasında da o kadar isabetli kararlar verirsin. Asla 
herhangi bir bilgiyi öğrenemeyeceğini düşünme. Asla!

Ç O C U K
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Okulun ilk günüydü
Kapısının önüydü

Çok cesur görünen ben
Ağladım içten içten

Yanımda annem babam
Ağabeyimle ablam
Beraber sıra olduk
Sınıfları doldurduk

Öğretmenim gelince 
Tatlı tatlı gülünce

İçimden korku gitti
Bütün endişem bitti

Yazdım çizdim hevesle
Çok konuştum gür sesle

Biraz nasihat aldım
Sınıfta susup kaldım

Harf harf ilim dokudum
Hece hece okudum

Tek tek yazdım fişleri
Aldım bütün beşleri

Okuluma alıştım
Haftalarca çalıştım

Sonunda güldü yüzüm
Başardım oldu sözüm

Kitaplar dostum oldu
İçim sevgiyle doldu

Kaçtı benden karanlık
Yüreğimde aydınlık

Engelleri aşarak
İlme doğru koşarak
Doğruları görürüm
Geleceğe yürürüm

Okulda İlk Günlerim

Emine Yılmaz Dereci
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S A Ğ L I K

Harika PINARBAŞI

Kurbanlık hayvanlarda hastalık uyarısı

Kurban kesecek olanlar kesim planları üzerinde kafa yorarken, uzmanlar da her yıl olduğu gibi kurbanların 
hijyenik ortamlarda kesilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Çünkü gerekli hijyenik ortamların 
sağlanmadığı yerlerde kesilen kurbanlıklar, ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor.

Araştırmalara göre Kurban Bayramı dönemlerinde hayvan kesimlerine bağlı bulaşıcı hastalıkların oluşma 
oranında yüzde 30 artış görülüyor. Uygunsuz şartlarda kesilen kurbanlar bazı hastalıkların oluşmasına yol 
açabiliyor. Bunların başında ise özellikle hayvanlardan insanlara geçebilen zoonos hastalıkları geliyor. Ayrıca 
hijyen kurallarına uyulmadan kesilen kurbanlıklar şarbon, tüberküloz, hidatik gibi hastalıklara da zemin hazır-
layabiliyor. 

Kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan Central Hospital’dan Dahiliye Uzmanı Dr. Sa-
lim Bereket, özellikle zonoos hastalığına karşı uyardı. 

Kurban kesimi konusunda yapılması gereken en önemli şeyin, hayvanın satın alınırken gerekli sağlık kont-
rollerinden geçip geçmediğini araştırmak olduğunu belirten Dr. Bereket, şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Kurbanlığın uzman bir veteriner kontrolünden geçmesi büyük önem taşır. Gerekli sağlık kontrolleri yapıl-
mayan kurbanlıklar ile oluşacak temas ise kişilere, kist, tüberküloz, kuduz, şarbon, hidatik, brusella, teniyoz ve 
toksoplazmozis gibi bulaşıcı hastalıkların geçmesine neden olabilir.

KAYNAĞININ BİLİNMESİ HASTALIĞI ÖNLEMEDE ÖNEMLİ BİR ADIM

Zonoos hastalıklarının önüne geçebilmek için hastalık kaynağının ve etkeninin bilinmesi şarttır. Hastalık 
bulaşmışsa tedavisi için, hastalığın bulaşma yolları araştırılmalıdır. Hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşan 
enfeksiyonlardan korunabilmek için hayvanlara yapılan ilaçlama ve aşı, iç-dış parazitler ile mücadelede önemli 
bir role sahiptir. Fakat kuduz gibi tedavisi yapılamayan zonoos hastalıkları için yalnızca özel olarak geliştirilen 
aşılar kullanılır.

BU BELİRTİLER GÖRÜLÜYORSA DİKKAT!

Hastalık taşıyan kurbanlık etini yiyen ya da ete temas eden kişi halsizlik, ateş, baş ağrısı, ishal ya da kabızlık, 
kilo kaybı ve gece terlemeleri gibi belirtiler yaşıyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıdır. Bilhassa 
gebeler için ciddi risk oluşturan toksoplazmozis enfeksiyonuna da çok dikkat edilmelidir. Bu hastalık, anne kar-
nındaki bebeği dahi etkilerken, bebeğin beyin ve göz gibi organlarında ciddi hasarların oluşmasına yol açabilir. 
Hatta bu hastalık, düşüklere kadar varabilecek tablolara neden olabilir.

KURBANLIK HAYVANIN SAĞLIKLI OLMASI HİJYEN İÇİN YETERLİ DEĞİL

Kurban kesiminde hayvanların sağlıklı olması tek başına yeterli bir durum değildir. Besin kaynaklı 250’den 
fazla zehirlenme ve mikrobiyel hastalık mevcuttur. Bu tarz hastalıklar genellikle et ve et ürünlerinin tüketil-
mesi sonucu meydana gelir. Bu sebeple etleri keserken ve saklarken çok dikkatli olunmalıdır. Kesim yapılacak 
yer uygunsuz ve hijyen kurallarına uyumlu değilse kesim sırasında çevreye birçok mikroorganizma yayılabilir. 
Özellikle mantar-paraziter, viral ve bakteriyel hastalıklar kolaylıkla insana bulaşabilir. Bu hastalıklar genellikle 
et yenilirken, taşınırken veya hazırlanırken direkt olarak vücuda geçer. Bu nedenle etler hijyen kurallarına göre 
temizlenmelidir.

KURBAN KESİMİNDE ELLER VE GEREÇLER STERİL OLMALI

Et kesiminde kullanılan bıçak, satır gibi kesici aletlerin, kullanılan kapların ve kesim yapan kişilerin ellerinin 
steril olması oldukça mühimdir. Kesim yerinde mutlaka sıcak-soğuk su bulundurulmalı ve bu suların içme suyu 
kalitesinde olmasına dikkat edilmelidir. Etler büyük parçalar halinde değil, birer yemeklik olacak şekilde parça-
lara ayrılmalıdır. Bu ayrılan etler daha sonra temiz bir poşet veya yağlı kağıda sarılarak saklanabilir.
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Püf Noktası
Seçmiş olduğunuz taze fasulye cinsine göre pişirme süresi azalıp artabilir. Bol mik-

tarda etli ve sulu rendelenmiş domates kullanırsanız sıcak su eklemeden de taze fa-
sulye yemeği pişirebilirsiniz.Zeytinyağlı yemeklerde, sebzelerin üzerine yağlı kağıt ka-
patarak pişirme işlemini gerçekleştirirseniz; besin ve renk değerlerini kaybetmezler.

Nasıl Yapılır?
Kuru soğanları küçük küpler halinde kesin. Sarımsakları ince ince dilimleyin. Do-

matesleri rendeleyin.
Uç kısımlarını alıp, kılçıklarını ayıkladığınız taze fasulyeleri uzunluklarına göre iki ya 

da üç eşit parçaya ayırın. Bol suda yıkadıktan sonra fazla suyunu süzün.
Zeytinyağını bir tencerede kızdırın. Doğradığınız kuru soğan ve sarımsakları hafif 

bir renk alana kadar kavurun.
Doğranmış taze fasulyeleri ekleyerek kavurma işlemini sürdürün.
Son olarak rendelenmiş domates, toz şeker ve tuzu ekleyin. Az miktarda sıcak su 

ilavesiyle kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30-35 dakika kadar pişirin.
Arzuya göre ılık fakat daha da lezzetli olması için soğuk olarak servis edin ve sev-

diklerinizle paylaşın.
Servis Önerisi
Ocaktan aldığınız taze fasulye üzerine ekstradan zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

Malzemeler600 gram
taze fasulye
5 yemek kaşığı
zeytinyağı
1 adet
büyük boy kuru soğan
2 diş
sarımsak
2 adet
orta boy domates (etli ve sulu)
3/4 su bardağı
sıcak su
1/2 tatlı kaşığı
toz şeker
1 çay kaşığı
tuz

Ayşegül KÜBRA

Taze Fasulye Tarifi
Malzemeler
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KİTAP

Kitabın Adı: Sır.. Türkler!
Yazar: Hayati Sır
Yayınevi: Hayy Kitap
Sayfa: 160
Tür: Araştırma

Sır.. Türkler! Rabbimiz-
den gelen ‘bir’ zaman-
lama ile yazıldı! Hepi-
mize ‘bir’ işaret olarak! 
Dün-yada! Artık iyice 
kirlenmiş bu dünyada! 
Hiç kimse birbirini anla-
mazken... Yazıldı!
Zulmün bitirilip! Maz-
lumların kurtarılması 
için... Kalbin! ‘Oku’ma-
sına ihtiyaç var... Akıl! 
Belki de! Zaptedildi! Bizi 
kurtaracak olanlar... Sır.. 
Türkler! Kalbimizin için-
deler!
Uyanmayı bekliyorlar... 
Ey yiğitler!
‘Türk’ler... Rabbimizin 
lütfutyla! Hiçbir ‘şey’den 
korkmazlar... 15 Tem-
muz’da gösterdik bunu! 
Kendi tarihimizden ge-
len korkusuzluğumuzu! 
Korkmayız ‘biz’! ‘İman’ 
biz-im genlerimizdedir... 
‘Fıtrat’ımıza yazılıdır... 
Alın yazımızdır... Ey!
‘Oku’yun! Uyandırın 
onları! Bekliyorlar sizi!  
Harfler... Kelimeler! Sır.. 
Türkler! Dünyayı kur-
ta-racak olanlar...

Kitabın Adı: Yakılmamış 
Öyküler
Yazar: Franz Kafka
Yayınevi: Yitik Ülke Yayın-
ları
Sayfa: 171
Tür: Hikâye

Franz Kafka’dan unutul-
maz öyküler...
“Üzüntü, özlem, yaşama 
olan bu bağlılığımla na-
sıl çıldırmıyorum daha? 
Çok yalnızım, dilsizlerin 
yalnızlığına benziyor yal-
nızlığım, onun için hoş 
görün bu gevezeliğimi, 
dinleyecek birini bulun-ca 
boşalttım içimi, susamaz-
dım artık.”
Kafka bu öykülerde tüm 
yalnızlığını, kederini dök-
tü sayfalara. Hoş görmenin 
ötesinde sevdik gevezeliği-
ni. Yakın dostu Max Brod’a 
tekrar tekrar teşekkür ettik 
Kafka’nın yakılası bulduğu 
kimi öykülerini bizlere 
kazandırdığı için. Dünya 
edebiyatının olmazsa ol-
mazlarından Franz Kaf-
ka’nın öykülerini sunuyo-
ruz sizlere, okurlarımızı 
arıyoruz. Kafka’nın dediği 
gibi, “Kafesin biri kuş ara-
maya çıkmış.” Yakılmamış 
öyküler sizi bulup içine al-
dıysa, ne mutlu bize...

Kitabın Adı: Kudüs… Ey Kudüs
Yazar: Larry Collins, Dominique 
Lapierre
Yayınevi: Kronik Kitap
Sayfa: 160
Tür: Araştırma

“14 Mart 1948 günüydü. O gün İn-
gilizlerin Filistin’den ayrıldıkları-
nı, Yahudilerin İsrail Devle-ti’nin 
kuruluşunu ilan ettiklerini, Arap-
ların savaşa girdiklerini gördü. 
Bir ihtilaf Kutsal Toprağı alevlere 
boğacak ve alevler bir daha da 
sönmeyecekti. Bu kitap ihtilafın 
doğuşunu anlatıyor.”
Şehir tarihi, dinler tarihi, kültür 
tarihi... Hiç şüphe yok ki dünyada 
Kudüs’ten başka, tüm bu ko-nula-
ra tek başına cevap verebilecek bir 
şehir yok. Kudüs bir şehirden çok 
daha ötesi olduğu gibi çağlar önce-
sini ve sonrasını kendinde buluş-
turan başlı başına bir medeniyet.
Kudüs… Ey Kudüs, 1948 Arap-İs-
rail Savaşı sırasında iki kesim tara-
fından parçalanan Kutsal Kent’in, 
Kudüs’ün dramatik ve olağanüstü 
öyküsünü anlatıyor. Larry Collins 
ve Dominique La-pierre, titiz ve 
sıkı bir araştırma süreci elde et-
tiği bilgileri etkileyici bir üslupla 
okuyucuya aktarı-yorlar. Filistin’i 
bölmek için Birleşmiş Milletler’de-
ki oylama ve oylamanın Yahudi-
ler arasında yarattığı sevinç ve 
Araplar arasında yaşanan keder, 
Tel-Aviv - Kudüs karayolu boyunca 
yaşanan savaşlar, 1948 yılı Mart 
ayı sonlarında Kudüs’ün nere-
deyse aç bırakılması, Hurva’nın 
tahrip edilmesi ve Eski Şehir’in 
yıkılmasına neden olan saldırı-
lar, İsrail Devleti’nin ilan edilişi, 
Arap Lejyonu’nun Kudüs’e girişi, 
Deir Yassin ve Hadassah Hastanesi 
katliamları gibi dramatik, önem-li 
ve günümüze dek yankıları devam 
eden olayları Arap ve Yahudi ak-
törler üzerinden tüm ayrın-tılarıy-
la anlatıyorlar.

Kitabın Adı: Sis
Yazarı: Stephen King
Yayınevi: Altın Kitaplar 
Sayfa: 640
Tür: Roman

“Şimdi koluma girip sıkıca tu-
tunun. Birçok karanlık mahze-
ne gireceğiz, ama sanırım yolu 
bi-liyorum. Yeter ki kolumu 
bırakmayın.”
Stephen King’in sadece “korku 
ve gerilim romanlarının bü-
yük ustası” olmadığını, sınır 
tanı-mayan hayal gücünün ve 
yaratıcılığının kısa öyküyü de 
kapsadığını gösteren bir yapıt 
var eliniz-de. King’in yaşamı-
nın farklı dönemlerinde kale-
me aldığı, büyüleyici ve ürper-
tici yirmi iki öy-kü...
Önce kasabanın, sonra kentle-
rin üzerine bir karabasan gibi 
çöken sis ve içinde sakladığı 
korkunç yaratıklar; uğursuz 
güçleriyle her harekete geçişin-
de ölümü çağıran, ürkütücü bir 
oyun-cak maymun; ıssız bir gö-
lün ortasında, bir raftın üstün-
de, açgözlü bir su canavarıyla 
baş başa kalmış dört üniversite 
öğrencisi; on beş yaşındaki 
yeğeninin ölmeden önce “icat 
ettiği” gizemli bir bilgisayarla 
hayatının seyrini değiştirmeye 
soyunan mutsuz bir adam… ve 
diğerleri.

Kitap Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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Ahmet Bilgehan ARIKAN

O’NA

Aldırma dünyevî kaderime;
Çok az dünyevîlik var içinde.
Yılların aşkı unutulunca,
Bir anlık kızgınlıkla,
Kederlenmiyorum kimsesizler bile;
Daha mutlu, daha kibar benden diye
Üzülme sen, kaderime benim

Ne de olsa gelip geçiciyim.

AT GÖZLÜĞÜNÜ AT!
İkrime ÜMİT
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KARİKATÜR

Ahmet ÇAKIL

SIR KARİKATÜR
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Ahmet ÇAKIL

Hatice Toprak Çevik

HERKES ŞİİR SANIYOR

Herkes şiir sanıyor, ben aşkı okuyorum
Hicranı her lafzınla gönlüme dokuyorum.
Sen nevbahar özlerken ben hazan kokuyorum
Vuslat hayalim de yok bu da benim kaderim

Sen gamlı yüreğimde hüznümün tek yoldaşı
Aşikar etmediğim dertlerimin sırdaşı
Ne fayda silemezsin gözlerimdeki yaşı
Onulmaz yârelerim bu da benim kederim

Canına can değilken eş’arına ilhamım
Cemalinle yüzyüze hiç olmadı kelâmım
Lügatim de yetmiyor anlatamam meramım
Lâl oldu sanki dilim bu da benim hederim

Kalem yazsa bilinmez ne ağular zerkeder
Bir ihtimal belki de sevdan beni terkeder
Sanır mısın hasretlik aşkını hep berkeder
Küle dönse ateşin bu da benim eserim.
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) Okuryazar olma durumu. (Ortadaki resim) 2) 
Müslümanları bayram ve/ya cuma namazına ça-
ğırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı 
haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua. 
– Numara’nın kısaltılmışı. – Bir nota. 3) Ana yurt. 
4) Başkentimiz. – İşaret, alamet, iz. 5) Sodyum’un 
simgesi. – Olgunlaşmamış. 6) Bir sayı. – İkinci kez 
yine bir sayı. 7) Fakat, lakin. – Özel gezinti gemisi. 
8) Bir mevsim. – İlaç, çare. 9) İstanbul’un bir semti. 
– Bir nota. 10) II. Meşrutiyet’ten sonra İstanbul’da 
yayınlanan ve Tevfik Fikret, Hüseyin Kazım Kadri ve 
Hüseyin Cahit Yalçın tarafından çıkarılan İttihatçı 
bir gazete. – Enli çember. 11) Din ve devlet işlerinin 
ayrı yürütülmesini düşünen kişi, seküler. - Çok ince 
gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma. – Ola-
ğandan büyük. 12) Müslümana günde beş vakit farz 
(zorunlu) olan ibadet. – Vilayet.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Bergama yöresinin tarihi, sanatı ve folkloru 
üstüne araştırmaları ile tanınan Bergama Müzesi-
nin de kurucusu araştırmacı yazar ve eğitmen. 2) 
Bir harfin okunuşu. – Ünlü Osmanlı tarihçi ve vaka-
nüvisi. – Ülkemizin resmi haber ajansı olan Anadolu 
Ajansı’nın kısaltılmışı. 3) Haberci. – Narin, nazlı, ince 
yapılı. 4) Güzel, göze hoş görünen. – Evren pulu. 5) 
Utanma duygusu. – Vahşi hayvan barınağı, mağa-
ra. 6) Bir meyve. – Uzaklık işareti. 7) Erkek sığır. 8) 
Pokerde oyuna başlamadan evvel her oyuncu tara-
fından ortaya konulan para, bop. – Atın ayakkabısı. 
9) Sakağı. – Harekat merkezi. 10) Bucak. – Afrika’da 
bir nehir. 11) Sahip, iye. – Sayı, numara (çoğul). 12) 
Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu 
aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapıl-
mış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha. - 
Devamlı ibadetle meşgul olan anlamında bir erkek 
adı.
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