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Kör Kuyularda
Merdivensiz Kalmak

Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın
Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı
Beni sensiz bıraktın, beni bensiz bıraktın.
Ümit Yaşar Oğuzcan

Aziz dostlar bu sözlerle başlamaktaki maksadım kalabalıklar içinde yalnız
kalmış insanın ruh halini bir nebze olsun size düşündürmekti. Gurbette olmak sevdiklerinden uzakta yaşamak,
kavuşacağını bilerek tesellisi mümkün
durumlardır. Ancak kişi kendisiyle barışık değil ve iç alemiyle bile kavgalıysa
bu yalnızlıkların en acısı, tedavi gerektiren bir durumdur. Kısa süreli yalnız
kalmak bazen ruhu besler sükuna davet eder.
Hz. Yusuf kıssası da güzel bir mecazi örnektir. Yusuf (as)’ı kuyuya en yakınları (ağabeyleri) atmışlar bu günkü
hayatımızda misal olarak insanın çok
yakınlarından bile zarar gelebileceği,
kuyu ise bu gün çaresizliği sıkıntıyı ifade eder. Yusuf’un (as) kurtulması ise
ümitlerin tükenmediği, hep bir çıkış
yolu olduğunu bizlere ifade eder.

Kendimizi dış dünyadan izole edecek
bizi kimsesizliğe itecek hal ve davranışlara girmeden, sosyal sevecen girişken
olabiliriz. İnsanların içinde bulunduğu
faaliyetlere katılmak bunlar S.T.K. lar
olabilir. Kulüp faaliyetleri yardım dernekleri güzel sanatlar etkinlikleri hatta
bir cami cemaatinde etkin rol alıp dostlarımızla kolektif çalışıp sinerji oluştururuz.
Kıymetli dostlar hayatımızı ya kendimize bir gül bahçesi, veyahut bir azap
çukuru yapmak kendi elimizde. İnsanlarla ilişkilerimizde hep iyi niyet önde
olur art niyet olmazsa dostlarımızın
sayısı artar yalnız kalmamız mümkün
olmaz.
Dostlarınızın bol olduğu düşmanlarınızın hiç olmadığı sevecen günler dilerim. Esen kalınız.
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YALNIZ DEĞİLİZ
Akif CEMİL

Yalnız, tekbaşına değildir. Toplum olmasaydı yalnızlık olmazdı.

dır. Hemen herkes şiir yazar. Bu şiirlerin
çoğu bu duyguların tezahürüdür.

Akıllı telefonlar ve sosyal medya sayesinde sanal bir çevremiz var ama bu gerçekte yalnızlığa itiyor insanı. Sanal çevre
geniş, reel çevre dar.

Hayatı ve insanları olduğu gibi kabullenmek zorundayız. Her halükarda hayat
devam etmektedir.

“Yalnızlık Allah’a mahsus” derdi eskiler.
Bazen yalnız kalma iyidir. Ama bu alışkanlık haline gelmemelidir.
Bir yalnız kalma çeşidi tasavvufta halvet, uzlet, çile, erbain şeklinde tezahür
eder. Bu manevi terakki adına faydalıdır
da. Böyle manevî yönü güçlü bir doktoru
ziyarete gittiğimde: “Nihayet sizi yalnız
yakalayabildim” demiştim. “Aslında yalnız değildim, ama neyse…” diyerek mevzua girmişti. Bu da yalnızlık anlayışının
başka bir vechesi.
Büyük, zengin ve lider yapılı insanların yalnızlığı var. Bu geneli ilgilendirmeyebilir.
Bir biyolojik yalnızlık var bir de psikolojik. İnsanlardan nefret etme, uzaklaşma, içine kapanma bir rahatsızlık.
Sosyal bir varlık olduğumuz için topluma uyum sağlamaya çalışmalıyız. Yaşadığımız olumsuzluklar bizi karamsarlığa
itmemeli.
Bizim insanımız hassas ve alıngan-

4

Günümüzde daha çok sosyalleşmemiz gerekirken YALNIZLAŞMANIN artması ruhî hayatın zayıflamasına bağlı.
Psikolojinin anlamı olan moral gücünün kuvvetli olması gerekir. Bu da manevi beslenmeye bağlıdır. Hernekadar
dünyanın gidişatı ve olaylar moral bozucu gibi görünse de hadiselerin içyüzü
ve neticesinin hayırlı ve hikmetli olması
inancına sarılmalıyız.
İnanç ve görüşlerine uygun arkadaş
grubu,cemiyet, dernek, sivil toplum kuruluşları ile bir çevre edinilebilir.
Yalnız, hızlı yürünebilir ama uzun yürüme birlikte gerçekleşir
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Eskiden iyi insandık biz!..
Sevgi Nihan AKINCI

Eskiden iyi insandık biz!..
İnsanlar birbirlerini insan oldukları
için önemserdi. Birbirlerine değer biçerken; vefayı, samimiyeti, merhameti
ve sadakati göz önünde bulundururdu.
“Yaratılanı severim Yaratan’dan ötürü” düsturunca sevilir, güzellikler gözlerdeki manalarda aranır ve bulunurdu
da.
Yolda birbirine selam veren dostlar
karşısındakine “Şık-rüküş, ya da pahalı-ucuz kıyafetler giymiş diye bakmazdı. Çünkü onların değerleri yürekleriyle ölçülecek kadar manalar içerir
maddiyatla karşılık bulmazdı.

barınmazdı. Birbirinin yitiğine ortak
hüzünlenirdi yürekler. Eksiği gidermek
için imece yapılır herkes eşitlenirdi.
Eskiden iyi insandık biz!..
İhlâsla ve tevekkülle yaşardık, ihtiras
bizden uzaktı. Sırtımızdaki elbise bizimle değer kazanır, markalarla kalite
ve kıymet bulmaya çalışmazdık. Büyük
ve derin kişiliklerimiz vardı, gurur dolu
riyakâr hallerimiz yoktu.
Şahsiyetlerimizi maddiyatçı değerlerle değil inancımızla şekillendirmiş,
onu kaybetmenin en büyük hezimet
olacağını benimsemiştik. “Şahsiyeti olmayanın hiçbir şeyi yoktur”(Necip Fazıl) Şiarı silüetimize nakşolmuştu.

Zarif, kadirşinas davranırlardı komVe şimdi tüm bunları mazide kalmış
şular birbirlerine. Kendisinin var, kombir
anı gibi hatırlamaya çalışan bizler…
şusunun yok ise sadaka değil hediye
üslubuyla paylaşırlardı var olan nimetGeçmişe bakarak geride kalan güleri. İnfak eden verdiğiyle övünmez,
verdiğini ihtiyaç sahibinin gözüne sok- zelliklere hayıflanıp ama yine de hırsla
maz sadece Allah için vermenin iç hu- geleceğe koşan biz zavallılar!..
zurunu yaşardı.
Belki bir kıpırdanma olur yüreklerimizde
diye haykırmak ve hatırlatmak
Kimsenin kimseye üstünlük taslama
ya da diğer tabiriyle hava atma derdi istedim:
yoktu. Çünkü samimi gönüllerde riya

Eskiden iyi insandık biz!..
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SOSYAL FOBİ
Prof Dr. Sefa SAYGILI

Toplum içinde otururken, konuşurken veya herhangi bir eylem yaparken kızarma, terleme, ellerin
titremesi kendini küçük düşürecek yanlış bir şeyler
yapma korkusu olarak tarif edilir. Bu yüzden kişi
topluluk içine girmekten kaçınır. Kişi, devamlı kontrol edildiği, hareketlerinde ve yaptığı işte bir noksanlık arandığı endişesindedir.
Yanlış bir şey yapmaktan, kalabalık içinde mahcup olmaktan, dolayısıyla küçük düşürülmekten
korkar. Topluluk içinde konuşamaz, sesli okumaz,
yazamaz ve iş yapamaz. Kalabalığa girmekten çekinir. Girmek zorunda kalınca da sıkılır. Huzursuz
olur, bunalır. Hatta paniğe kapılabilir, yüzü kızarır,
solunum ve nabız hızlanır.
Sıklığı
Sosyal fobi, her ferdin hayatı boyunca karşılaşabilme oranı yüzde 10-16 arasında değişen ve nüfusun yüzde 3’ü tarafından yaşanan, sık rastlanan
bir problemdir. Sosyal fobilerin yaklaşık yüzde 40’ı
on yaşından, yüzde 95’i yirmi yaşından önce ortaya
çıkmaktadır. Kadın ve erkeklerde eşit oranda görülür.
Belirtileri
- Aşırı çekingenlik
- Sosyal ortamlarda küçük düşme korkusu
- Kalabalık içerisinde bir performans göstermeyeceğinden korkma
- Sık sık gelen panik ataklar, el titremesi, yüz kızarması, aşırı terleme çarpıntı, boğazın kuruması
Bu belirtiler şu durumlarda ortaya çıkar:
- Biriyle tanıştırılınca
- Telefonda konuşurken
- Misafir geldiğinde
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- Bir iş yaptığı sırada başkalarınca izlenirken
- Evde veya dışarıda yemek yerken
- Topluluk önünde bir iş yaparken
Sık görülen sosyal fobiler:
- Başkalarının önünde konuşma, yemek yeme
veya yazı yazma
- Genel tuvaletleri kullanma
- Görüşmelere ve her türlü toplantıya katılma
Tedavi edilmemiş sosyal fobinin yol açtığı durumlar:
- Okulda başarısızlık
- Mesleki kısıtlılıklar (performans düşüklüğü)
- Sosyal ilişkilerde darlık
- Madde bağımlılığı
- Gereksiz tıbbi inceleme
- Anksiyeteyi yatıştırmak için alkol kullanma
- Depresyon
- Kalabalık yerlere gitmekte korku
- İntihar düşünceleri ve girişimleri
Sosyal fobi teşhis kriterleri( DSM- IV)
A. Yabancı insanlarla karşılaşacağı veya başkalarının gözü önünde olabileceği bir veyahut daha
çok sosyal ortamda ya da performans gerektiren
durumlarda belirgin ve kronik korku duyma. Kişi,
utanç duyacağı veya küçük düşeceği davranışlarda
bulunkatan korkar (veya anksiyete belirtileri gösterir.)
B. Korkulan sosyal durumla karşılaşma, hemen
her zaman anksiyeteye (endişe, kaygı) yol açar, bu
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anksiyete bazen panik atak şeklini alabilir.
C. Kişi, korkusunun aşırı veya anlamsız olduğunun farkındadır.
D. Korkulan sosyal ortamlardan veya performans gerektiren durumlardan kaçınılır veyahut bu
durumlara aşırı anksiyete ile katlanılır.
E. Bu sıkıntılar kişinin günlük mesleki veya sosyal aktivitelerini ya da ilişkilerini etkiler veyahut
fobiyle ilgili yoğun sıkıntıları vardır.
F. 18 yaşından küçüklerde süre en az 6 aydır.
yük bir korku duyarlar. Korktukları durumlarla
karşılaştıkları zamanlarda da sıklıkla anksiyetenin
bedeni belirtilerini yaşarlar. Sosyal fobide korku
duyduğu sırada en sık gözlenen belirtiler: Çarpıntı,
titreme, terleme, kaslarda gerginlik, midede burulma duygusu, ağızda kuruma, ateş basması veya
üşüme duygusu, kafada basınç.
Sosyal fobi niçin olur?
Sosyal fobilerde anormal değerlendirme korkusu, saplantı halindedir. Sosyal ilişkilerde olumsuz
şartlanmalar söz konusudur. “Ben hiçbir şeyi beceremem, her şeyi berbat ederim” gibi. Ayrıca sosyal
davranışlarını aşırı şekilde aşağılayarak sunarlar.
Hep olumsuz olayların üzerinde durular.
Çocukların aşırı derecede koruyucu, ancak
duygusal yönden doyurucu olmayan bir şekilde
yetiştirilmesinin sosyal fobide rol oynadığı düşü
nülmektedir. Bu çocuklar sosyal ilişkilerden uzak
kalarak büyüdüklerinden, başkalarının onlar hakkında ne düşündükleri veya kendileriyle ilgili ne
gibi yorumlar yaptıklarına daha çok dikkat eder
hale gelmektedirler.
Tedavisi nasıldır?
Hastanın durumuna göre ilaç tedavisi, davranış
tedavisi veya ikisi birden uygulanır. Sosyal fobikler
tedavilerden yararlanırlar.
Bir hastamız, “Tedavi edilebilir bir tıbbi rahatsızlık olduğunu bilmiyordum. Kişiliğimin bir parçası
zannediyordum” sözleriyle tedaviyi geciktirdiğini
belirtmişti. Bir başkası ise “Önceleri doktordan
yardım istersem insanların deli olduğumu düşüneceklerinden korkuyordum. Ne var ki tedavi gerçekten de bir çok şeyi değiştirdi. Tüm arkadaşlarım

bunu fark ettiler” demişti.
Sosyal fobi tedavi edilmediğinde ferdin iş, sosyal ve özel hayatını olumsuz etkiler, yaşam kalitesini düşürür.
Bu yüzden sosyal fobi tedavi edilmesi gereken
bir hastalıktır. İlaç tedavisi olarak; benzodiazepinler, SSRI ve MAO inhibitörleri başta olmak üzere
antidepresan ilaçlar ve beta adrenerjik reseptör
blokerleri kullanılır.
Sizde sosyal fobi var mı?
1- insanların ilgi odağı olmaktan çekinir misiniz?
2- Başkalarının önünde gülünç duruma düşmekten korkuyor musunuz?
3- Şu pozisyonlardan herhangi birinden sıklıkla
kaçınmaya çalışır mısınız?
- Topluluk önünde konuşmak
- Otorite konumunda kişilerle konuşmak
- İnsanların sizi izlemesi
- Başkalarının önünde yemek yemek, içmek
veya yazmak
- Topluluklara girmek
4- Sayılan durumlara maruz kalırsanız; aşırı derecede kızarır, titrer, bunalır, kusma hissine kapılır
veya acilen tuvalete gitme arzusu duyar mısınız?
Eğer 1,2 veya 3 nolu soruların herhangi bir bölümüne evet cevabı verdiyseniz sosyal fobik olabilirsiniz. Eğer 4 nolu soruya evet cevabı verdiyseniz
sosyal fobiksiniz demektir.
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YALNIZLIK
Ahmet YÜTER

Yalnızlık; insani değildir.
Yalnızlık; sosyalleşmemektir, aktifleşememektir.
Yalnızlık; alt kattaki komşunun,üst kattaki hastadan habersizliğidir.
Yalnızlık; bir arada olan insanların birbirleriyle konuşamamasıdır,tanışamamasıdır, üzüntü ve sevinçlerini paylaşamamasıdır.
Yalnızlık; birbirine bakışamamaktır, el sıkışamamaktır, göz göze gelememektir,hal hatır soramamaktır,
iyiliklere kafa yoramamaktır.
Yalnızlık; dokunamamaktır,duygu yüklü ,his bulutlu olamamaktır.
Yalnızlık; insanın insanla,insanın çevresiyle iletişim kuramamasıdır.
Yalnızlık; cömertçe ve centilmence hayatın güzelliklerini paylaşamamaktır.
Yalnızlık; “kafa,kalp ve ruh” bütünlüğü ekseninde “engelli” olmaktır.
Yalnızlık; insanı keşfedememektir,çocukla çocuklaşamamaktır, gençle gençliğin ihtiyaçlarını anlayamamaktır, ihtiyarlık psikolojisini veya “ikinci çocukluk dönemi” psikolojisini kavrayamamaktır.
Yalnızlık; “iş”ten, “eş”ten, “arkadaş”tan,”komşu”dan,”yakın-uzak akraba”dan,”aile”den kopmadır, koparılmadır.
Yalnızlık;“endişe”yi artırmadır.”korku”ya kapılmadır.”umutsuzluk”a düşmedir. “Öfke”ye yenik olmadır.
“Kıskançlığa” tutulmadır. “darlığı” çare sanmadır, “vesvese”ye kapılmadır.
Yalnızlık; aksiyon erlikten masumiyettir. “Aktivite”nin sıfıra inmesidir. En tabii ihtiyaç ve isteklerden
uzaklaşmaktır.
Yalnızlık; “Depresyon”un ve “Panik atak”ın sıkıntılarıyla buluşmaktır,paylaşamamaktır ve yorgun düşmektir.
Yalnızlık; “Mutsuz”laştırma ve “umutsuz”laştırmadır.
Yalnızlık; sosyal,kültürel insan ilişkilerinin bozulmasıdır.
Yalnızlık; “Hoşgörü”den, “tevazu”dan, “anlayışlılık”tan uzaklaştırmadır.
Yalnızlık; her evi “umut ocağı”,her yüreği “mutluluk odağı” yapamamaktır.
Yalnızlık; aldanıştır,akıllanamayıştır,toparlanamayıştır.
Yalnızlık; “havalara girme”dir, “kendisinden başkası”nı görememedir.
Yalnızlık; insanın özünden ve sosyal köklerinden habersizliğidir.
Yalnızlık; bireyselliğe uyanmadır. Daha dünyada iken “yanma”dır.
Yalnızlık; bir “şey”dir ama yalnız kalmak daha “başka bir şey”dir.
Yalnızlık; başkalarından “kopma,küsme ve ayrışma”dır.
Yalnızlık; dünyevileşmenin odak noktasıdır.
Yalnızlık; özgürlüğün bedelidir. Hayatın kendisini okuttuğu şiiridir.
Yalnızlık; “Ene”nin tuzağına düşmektir, “ego” ile bütünleşmektir.
Yalnızlık; “içe kapanma”dır,karamsarlık içinde bakınmadır.
Yalnızlık; “Kendini tanıma” fırsatını yakalayamamadır.
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Yalnızlık; olumluluk ve olumsuzluk iklimlerinin sentezidir.
Yalnızlık; insanın “insani oto kontrol” sistemidir.
Yalnızlık; zorluklara,huzursuzluklara direnememektir.
Yalnızlık; “Tezekkür”e tutunamamaktır, “teemmül” edememektir, “teakkul”
penceresinden bakamamaktır, “tefekkür” iklimine girememektir.
Yalnızlık; “kulluk bilinci”ne erişememektir, bir türlü “büluğa” erememektir,
gerçekleri görememektir.
Yalnızlık; yalnız olmadığını farkına varamamaktır.
Yalnızlık; “sanal”laşmanın ve “banal”laşmanın hastalaştırmasıdır.
Yalnızlık; “internet”i iyiliğine kullanmamaktır, “bilgisayar oyunları”nın oyuncağı haline gelmektir. “Facebook”un ve “twitter”in içine kapanmadır. “Selfie”diye oyalanmadır. “Chat”leşme ile “ümitsiz vaka” haline gelmedir. “whatsapp”
ağına takılarak, etrafına bakınamamaktır. “Cafe”de kafalanmaktır. “Telefon”u
haberleşmek” için değilde “sohbet aracı” haline getirmektir. Hülasa; “Sanal” ve
“ banal” duyguların “uyuşturulmuş tutsağı” haline gelmektir.
Yalnızlık; “dijital dünya”dan çıkarak, “gerçek dünyaya ulaşamamaktır.
Yalnızlık; “Modern yaşam” ın yaşanmazlıklarını kuşanmadır.
Yalnızlık; insanın kendine ve sevdiklerine yabancılaşmasıdır.
Yalnızlık; kişinin gerçek dünyada ki kimliği ile, sanal dünyada ki kimliği arasında sıkışıp,uyuşup kalmasıdır.
Yalnızlık; “akıllı telefon”ların, insanın başında akıl bırakmadığı gibi, akılsızlaşma sürecine girmedir.
Yalnızlık; insanı korkaklaştırır, ürkekleştirir,kendinden kaçıştırır, yüzü soluk,
özü sönük bakıştırır.
Yalnızlık; “bireysel hayat hapishanesi”nin hayat yaşantısıdır.
Yalnızlık; “iç”e dönük olmayı değil, “ zarf”a dönük olmayı mühünsetine halet-i ruhiyesi içinde olmaktır.
Yalnızlık; “tasarım”ın ve “teşhir”in arasında sıkışıp kalmadır.
Yalnızlık; “AVM” yolculuğunda “vitrinleşme”dir, “Lunapark” meydanında sallanmadır.
Yalnızlık; “iç”ten, “ruh”tan, “mevzu”dan koparılmadır.
Yalnızlık; kendini “kendi” olarak ortaya koyamamaktır.
Yalnızlık; “insani,irfani,felsefi ve entelektüel derinlik”ten uzaklaşmasıdır.
“kendini ve kendini var edeni” bilememektir.
Yalnızlık; “oyun”ların, “oyalanma”nın, “doyumsuz”luğun ve “haz”zın çarkları
içinde kıvrım kıvrım kıvranmadır.
Yalnızlık; “yaşama sevinci”ni yitirmedir, insanın içindeki ümidini bitirmedir.
Yalnızlık; yalnızlaşmadır.
Yalnızlık; yozlaşmadır.
Yalnızlık; yalnızlıktır.
Vesselâm!
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İNSAN ELİ
Sadettin TURHAN

Artık mektuplara insan eli değmiyor. İnsan sesi yok. Nasılsınlarda, insan dokunuşu yok,
selamlar da… İçine her türlü dosya giriyor, ama insan girmiyor zarfların. Mazruf (zarf ), insan
kokmuyor. Harflerin üstüne gözyaşı damlamıyor, zarflar tükürükle yapıştırılmıyor.
Artık muhabbetlere insan eli değmiyor. Uzaktan endişe ediliyor sıkıntılara, hastalıklara mesafelice geçmiş olsun deniliyor. Sevinçlere karşı balkondan seviniliyor. Samimiyetler soğuk,
soğukluklar buz gibi oluyor artık. Gülümseme yüzeyden, acılar kasılan derilerden derine gitmiyor.
Artık yardımlara insan eli değmiyor. Paralar hesaplara EFT ile geçiyor. SMS ile yollanıyor
kuruşlar. Başlar sanal yolla okşanıyor, sırtlar e-posta ile sıvazlanıyor.
Artık cinayetlere insan eli değmiyor. Uzaktan patlatılıyor bombalar. Düşman; aman diyemiyor, merhamet dileyemiyor namlunun ucundaki. Füzeler hedefini kendi bulup vuruyor,
kendine hedef bulamıyor cesaret.
İnsan eli değmiyor artık ticarete. Satıcı müşteriyi, müşteri tezgâhtarı görmüyor. Raflar birer
grafik. Domates dokunulmadan seçiliyor, parfüm koklanmadan alınıyor. “Annene sor, değilse
değiştiririz”;demiyor kasadaki amca. Sakız ve şeker alınacak para üstü vermiyorlar. Üstelik
bir de 18 yaşından büyük olmanı bekliyorlar. Bilgiye insan eli değmiyor. Yazıp arattırıyorsun
istediğin kelimeyi. Kütüphaneye dalıp, kitapların arasına gömülmüyorsun.
Yazmak için tükenmez kalem aramıyorsun. Önce kopyalıyorsun, sonra yapıştırıyor. Yerinden bile kalkmıyorsun. Bir anda öğrenip, bir anda unutuveriyorsun. Sevgiye insan eli değmiyor. Gülümseyen yüzleri de :), asık suratları da :( işaretler anlatmaya yetiyor. Gözlerdeki parıltıyı ve kaygıyı iletmiyor telefon
hatları. Titreyen elleri ulaştırmıyor klavye tuşları. Monitöre
bakan gözler,göz göze gelemiyor.
Sıkıca kucaklaşıp vedalaşamıyor dostlar, arkasından
su dökülemiyor gidenlerin. İnsan kokmuyor en derin
sevgi mesajları, insan ısısı hissedilmiyor kalp kırıklıklarının göğüs boşluğunda meydana getirdiği hasarda.
Artık insan eli değmiyor, insan eline. Tuşlarda ya
da havada kalıyor. Yazmak, durmadan yazmak ve sallamak için, kaybolan dostlukların arkasından.
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Jandarma
Erkan BAYLADI

Dağların bekçisi vatanın koruyucusu
Ülkemin heryerinde bir kanun ordusu
Düşmanların en büyük korkusu
Şanıyla şerefiyle türk jandarması
Bir avuç toprak uğruna canım feda diyen
Zorluk bilmeden korkmadan ölüme giden
Elinde silahı göz kırpmadan bekleyen
Şanıyla şerefiyle türk jandarması
Atamın gösterdiği yolda giden
Dürüstlüğü doğruyu ilke edinen
İnandığı yolda her zaman ilerleyen
Şanıyla şerefiyle türk jandarması
Gözü korkmadan hainlerle çatışan
Vatan için korkusuzca savaşan
Canı dişinde kusursuzca çalışan
Şanıyla şerefiyle türk jandarması
Ona emanettir toprağımın her bir karışı
Sağlamak için çalışır düzeni ve barışı
Eğilmez asla öne her zaman diktir başı
Şanıyla şerefiyle türk jandarması
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Sema DENİZ

Anne olmak;
Kadınlara verilmiş biyolojik bir
lütuftur.
Bilinçli Anne olmak ise;
Dünyaya nasıl bir birey katmak
isteniyorsa, o yönde verilmiş kararlar ile sevgi dolu davranışlar
sergileme sabrı ve becerisidir.
Sema Deniz
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GÜNÜMÜZ İDEOLOJİLERİ
VE
KELİMEİ ŞAHADETLERİ
Tarihin en büyük yalanı nedir? İnsanı insan olarak
eksik yarım bile değil %1 bile açıklayamayan ideolojiler gerçeği nasıl çarpıtmaktalar. Bir küçük parçayı nasıl da bütünün tamamı ve esas sandırmaktalar? Neyi
nasıl yediriyorlar bize? İdeolajiler ve GDO arasındaki
bağ nedir?
Bugün okullarda özellikle iktisat fakültelerinde
verilen Kapitalist İktisat derslerinin temelinde “Herkes bireysel çıkarını düşünmeli ki toplumun çıkarı
maksimize olsun” evet bu Adam Smith Yalanları bu
İngiliz yalanlar toplumları zehirlemektedir. Decartes
“Düşünüyorum Öyle ise varım”, Marks “Çalışıyorum
öyleyse varım”, Weber “Sosyalim öyleyse varım”a
döndürmüştür işi ve liste uzayıp gidiyor, “Kazanıyorum öyleyse varım”, “Gemimi kurtardım öyleyse
varım”, “Ekmeğimi kazanıyorum öyleyse varım”,
“Cemaatime yardım ediyorum Öyleyse varım, “Namaz kılıyorum öyleyse varım”, “Sevişiyorum öyleyse varım”, “Kendimi 70 bin Huri için patlatıyorum
öyleyse varım”, “Biji Serok Apo Her Biji Kurdistan’a
inanıyorum öyleyse varım”, “Ne Mutlu Türküm diyene ve varım”, “Yiyorum içiyorum Geziyorum öyleyse
varım”a kadar uzanan hayatın bir parçasını esas ve
bütün gerçek sanma saçmalığı.
Kapitalizm “Herkes önce BEN demeli, kendi çıkarını düşünmeli önce” der. Buna o kadar inanmış ki
herkes günde beş vakit Namaz kılıp Allaha dua eden
den tutun da en sağlam Komünist ve komünal evrensel düşündüğünü sanan insana kadar böyle durum.
Çünkü Kapitalizm ideolojik olarak İnsan nefsiyle o
kadar iş birliği içindedir ki ona Kapitalizm demek de
doğu değil direk EGOİZM desek daha doğru. O kadar
güçlü bir BEN yaratmıştır ki bu sistem BEN artık İlah
olmuştur. Müslümanlar kendilerini Müslüman sanmakta ve “La İlahe İlla Allah” değil aslında “La ilahe
illa Dirhem vel Ene” diyor. Bunun en güçlü yansımasını Sosyal Medya’da görebilmekteyiz. Mesela Facebook’ta, “Evet demeyenler sayfamdan defolsun”
“PKKlılar sayfadan defolsun” “Gericiler sayfamdan
defolsun” “RTEciler sayfamdan defolsun” vb uzayıp
gitmekte. “Ayhan Özcimbit geri zekâlısını engelledim
böyle adamların sayfam olmasını istemiyorum” diye
yazana, bunun altına “Etikçi ve adalete kafayı takmış
p.z.vengi boş ver abi iyi yapmışsın” diye yorum yazan
adamın bana arkadaşlık isteği yollamasına bile rast-
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ladım. Aslında dava açma ve tazminat alma hakkım
var ama hangi biriyle uğraşayım ki? Sosyal medya
karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı bir yer, birbirimizin paylaşımını beğenmek veya beğenmemek zorunda değiliz. Ancak Facebook insanlarda inanılmaz ego
oluşturmaya başladı toplumda. Hayatın merkezine
kendini koyma yeri oldu. Oysa doğru kullanım için
harika bir yer. Düşüncenin, duyguların, empatinin ve
karşılıklı saygı içinde paylaşılabileceği bir yer. Gerçekten böyle kullanmak isteyenler ve kullananlarda var
bu iyi yanı.
Kapitalizmin EGO(Ben) merkezli düşünce sistemine sanıldığı gibi BİZ merkezli Komünizm veya CEMAATİZM çare değildir. Komünizm, insan ve toplumun
gelişerek değişmesine kısacası sosyal EVRİM’e en
büyük engellerden birini oluşturmakta, çünkü ideal
BİZ merkezli insanı oluşturma güçlük çekti, zira insanın içinde Ateistleştikten sonra ortaya çıkan “kendini
düşünme” hastalığı Komünizminde sonunu getirdi,
komünizm buna engel olmazdı. “Ben niye toplumun
daha iyi bir toplum olması için daha çok çalışayım
ki, aynı işi yapıyoruz aynı parayı alıyoruz daha iyi ve
çok çalışınca daha çok para mı veriyorlar” anlayışı
da hâkim olunca Komünal çarşı karışmakta. Komünizmin ayrıca en büyük çelişkisi Evrim konusundaki
samimiyetsiz yaklaşımıdır. Çünkü Komünizm varlığı
açıklamada Egsistanyalisttir, yani VAROLUŞÇU’dur bu
ise “Her şey zaten vardı” tezi üzerinden yürüyordu.
Evren, gezegenler, güneş hep vardı anlayışı hâkimdi. Ancak Evrim’e inanıyordu aslında Evrim hayatın
bir başlangıcı ve rotasyonu olduğunu iddia eder, bir
başlangıca inanır, o başlangıç BİG BANG’dir ve Big
Bang (Büyük Patlama) Evrim’in doğru olduğunun
işaretidir. Varoluşçuluk Büyük Patlama ile çökmüştür. Evrim hala ayaktadır çünkü Evrim Big Bang ile
uyumludur. İslam’ın “Yaşayan her canlıyı sudan yarattık” ifadesi Evrimin “sudan sebebidir ”de. Neyse
bu konuda merak eden 2012 yılında yazdığım İslami
Evrim Teorisi makalemi Milliyetten okuyabilir. İnternette var (http://blog.milliyet.com.tr/islamda-evrim-var-mi---big-bang-ve-yaratilis-sureci--/Blog/?BlogNo=377349) .
İşte aslında bu konu çok önemlidir zira Allah her
şeyi bir patlama ile yaratması insanı evrenin diğer
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ucundaki bir uzaylıyla kardeş kılar. Çünkü o uzaylılarda dâhil insan ortak Allahın yaratılışının bir parçasıdır esası değil. Ne ben merkezdir, ne biz, ne ümmetimiz merkezdir, ne gezegenimiz, ne güneş sistemi, ne
galaksimiz merkezdir. Evrenin derinliklerinde bizim
gibi akıllı canlılar olup ta sınavla sınanan ve kendini
merkezde gören ve peygamberini kainatın efendisi ve Allah’ı haline getiren nice geri zekalılar vardır
buna emin olabilirsiniz. Oysa bizler varlıkta Allahın
yarattıklarıyız ve her bir zerreye Yunus Emrenin ediği
gibi “Yaratılanı sevdik yaratandan ötürü” sözü “Yaratılana saygı duyduk yaratandan ötürü “ olmalıdır en
azından zira sınananların içinde kötü olanlar sevilemezler, her şeyi sevmek zorunda değiliz tezeği veya
diğer çeşit dışkıları da Allah yarattı diye sevmiyoruz
ama aslında o da varlıklardan düşen bir parça, bizden
düşün bir parça ve bizden böyle bişey çıkarken ve
sevdiklerimizden dahi çıkarken kendimizi nasıl üstün
görebiliriz. Nice güzel konuşan harika karakterli insanlar var olduğu halde onlarda karınlarında dışkı taşımaktaydılar. Bunlar bizi mütevazı yapmalı, evrene,
yaratılan diğer varlıklara karşı mütevazı olmak aslında kendi konumunu bilmektir çünkü tüm kötülükler
üstün olma çabasından dolayı kaynaklanmaktadır.
ki?

Kalkınmak ve refah seviyesi huzur getirmekte mi

Kalkınmak ülkelerin BEN anlayışıdır. Kalkınmak
diğer ülkelerden güçlü olmak ve kendi ülkesinin gururuyla yaşamak. Biz Türkler bunu Osmanlıyla çok
uzun süre yaşadık ama bu aslında mütevazı, misafir
seven, alçakgönüllü, diğerkam ve kuşların yiyeceğini
bile düşünen kafa yapısıyla mümkün olabilmişti.
Kalkınmak bilimsiz olur mu? Kuransız olur mu?
Sencilist mantık olmadan olur mu? Bir toplumun
kalkınma kriteri eğer Kapitalist ekonomik veriler
üzerinden ise o zaman biz yandık. Daha fazla üretim
için ve kalkınma için GDO lu gıdaları arttırırsak o zaman hormonsal dengesi bozuk olan kadınlaşmaya ve
geyleşmeye doğru giden bir toplum oluşursa bunun
hesabını GDO lu tohumlara onay veren Abdullah Gül
nasıl Allaha verecek? AK Parti, hepimizin Fetö’ye ve
PKK’ya ve Batı ülkelerinin pisliğine karşı desteklediğimiz bir parti, 15 Temmuzda sokağa ben çağrılmadan
çıktım, ancak bu demek değil ki Ak Parti’nin yanlışlıkların saçma siyasetlerini eleştirmeyeceğiz. Hükümet,
kalkınma kriterlerinin parametrelerini Kapitalizmle
değil bizzat Kuran parametrelerine göre almalı. Toplumumuz BEN Merkezli düşünme yüzünden çökmek
üzereydi, Allaha şükür ki 15 Temmuzda büyük bir
sınavı atlattı ve en azından ben değil BİZ demeyi öğrendi. Artık BİZ demeyi bırakıp ÖTEKİ Sen SİZ demeliyiz. Çünkü bu gerçekten İslam’ın istediği şeydir. Önce
ötekini düşünme basireti, önce ötekini düşünme

bilgeliği ve fazileti. Eğer biz kalkınma verileri olarak
kişi başına düşen gelir, kişi başına düşen tüketim vb
şeyleri ele alırsak mahvoluruz. Ülkemizde kişi başına
verilen ortalama zekât miktarı önemli bir rakam mesela. Niye yok?
Neden hala üniversite öğrencileri okurken zorluk
yaşamakta, neden hala devlet kendi verdiği eğitime
bile güvenmiyor, giriş ve kabul sınavları yapıp duruyor?
TİKA çok önemli bir organizasyon ve değeri bilinerek güçlendirilmeli. TİKA ve KIZILAY sadece Fas’tan
Endonezya’ya değil Meksika’dan Filipinlere kadar
uzanabilmelidir ve içine diğer İslam ülkelerini hatta
mümkünse başka ülkelerinde insanlarını alan büyük
bir yardım kuruluşu olamaz mı? Bu SEN ve SİZ, ÖTEKİNİ önemsemenin ülkesel ifadesi olur. Bunu Amerika yapmaz, yapamaz. Çünkü ideolojisi izin vermez.
Onun ideolojisi ve anası Londra’nın ideolojisi ötekini
düşünme üzerine değil, katletme yok etme üzerine.
Biz daha fazla silkinip kendimize gelmeliyiz, daha
fazla ötekini merkeze almalıyız, empati kurmalıyız
ve buna faceteki dostların güzel paylaşımlarına güzel yorum yazmakla samimi doğum günü dilekleri
yazmakla, komşumuza daha fazla inanmakla başlayamaz mıyız? Eskiden telefon konuşması pahalıydı,
konuşamıyorduk şimdi neden dostlarımızı ilk biz aramıyoruz? Bu İslam’ın temelidir. “Gerçekten inananlar
kendileri yoksul ve muhtaçken bile muhtaç ve yoksullara verenlerdir” Kuran.
Hangi Kelimei Şehadeti söylüyoruz?
La ilahe illa Ene vel Modernizm mi?
La ilahe illa Amel vel Dirhem mi?
La ilahe illa Mezheb vel Vatan mı?
yoksa
La ilahe illa Allah mı?
O yüzden bırakalım bizi Şefaat yalanlarıyla ahrette olmayan Sırat köprüsünden geçireceğini söyleyen
yalancı cemaat liderlerini de kurtuluşumuzu bu dünyada ki cadde olan SIRATTA ( Street)de arayalım. Bu
sayede tekrar vahiy medeniyeti kurulabilir ancak,
kanında seyid kanı olduğunu söyleyen peygamberin
hayatını bile bilmeyen bir tutam sakalıyla insanları
bedava çalıştırıp emeğini sömüren ve onları kanıranlarla değil.
Önce öteki, öbür teki….
Çünkü kurtuluşumuz ötekin de, öbür tekinde,
başkasında, verdiğimiz de.
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M A N E V İ D İ NA M İ K L E R İ M İ Z

Mehmed Zahid Kotku ( 1897)- (1980)
Nuri KAHRAMAN

Son devir din adamlarından. 1897 (H. 1315) yılında Bursa’nın
Pınarbaşı semtinde doğdu. Babası ve annesi Kafkasyalı olup, oradan 1879’da Bursa’ya göç etmişlerdir. İlk tahsilini Bursa Oruç Bey
Mahalle Mektebinde okudu. Daha sonra İdadiyeyi bitirip, Bursa
Sanat Okuluna girdi. Burada okurken Birinci Cihan Harbi çıktığından askere gitti. Askerlikten sonra İstanbul’a yerleşti. Çeşitli cami
ve medreselerde tahsile devam etti. Ömer Ziyaüddin ve Mustafa Fevzi gibi zatlardan ders alarak kendini yetiştirdi. Daha sonra
tekrar Bursa’ya döndü. 1929 yılında babasının vefatı üzerine Izvat
köyünde imamlığa başladı. Bu görevde on beş sene civarında kaldıktan sonra yine Bursa’da evine yakın Üftade Camii’nde imam-hatiplik görevine başladı. 1952 senesinin
Aralık ayına kadar bu vazifede kaldı. Sonra İstanbul Zeyrek Çivicizade Camii’nde ve Fatih İskender Paşa
Camii’nde vazife yaptı. Vefatına kadar burada kalmış, 13 Kasım 1980 günü ebedi aleme intikal etmiştir.
Süleymaniye Camiinin haziresinde, hocalarının yanına defnolunmuştur.
Hayatı boyunca pekçok talebe yetiştiren Mehmet Zahid Kotku, ağırbaşlılığı ve efendiliği ile tanınırdı.
Mütevazi, azim sahibi, hiç kimsenin gönlünü kırmamaya çok önem veren, yumuşak huylu bir zattı. Basılan
eserleri arasında, beş ciltlik Tasavvufi Ahlak, Dua Mecmuası, Cennet Yolları ve Mü’minlere Va’zlar isimli
kitapları sayılabilir. Hazırlandığı fakat henüz basılmayan daha başka eserleri de vardır.
Vefat tarihi olan 13 Kasım 1980 tarihli takvim yapraklarında tevâfukan çok mânidar ibareler yer alıyordu. Mesela bunların birindeki şu parça ne kadar şâyân-ı taaccübdür:
Arkamdan Ağlama
Öldüğüm gün tabutum yürüyünce
Bende bu dünya derdi var sanma.
Bana ağlama, “yazık, yazık!”, “vah, vah!” deme
Şeytanın tuzağına düşersen “vah vah”ın sırası o zamandır.
Yazık yazık asıl o zaman denir.
Cenazemi gördüğün zaman “elfirak, elfirak!” deme,
Benim buluşmam asıl o zamandır.
Beni mezara koyunca “elvedâ” demeye kalkışma!
Mezar cennet topluluğunun perdesidir.
Mezar hapis görünür amma,
Aslında canın hapisten kurtuluşudur.
Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret
Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki?
Sana batma görünür amma
Aslında o doğmadır, parlamadır.
Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi?
Neden insan tohumu için
Bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun?
Hangi kova suya salındı da dolu olarak çekilmedi?
Can Yusuf’un kuyuya düşünce niye ağlarsın?
Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç!
Çünkü artık hay-huy’un,
Mekânsızlık âleminin boşluğundadır.
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YALNIZLIK PAYLAŞILIR VE…
Sabit OSMANOĞLU

Başlığa da esin kaynağı olan çok bildik bir söz var: “Yalnızlık paylaşılmaz,
paylaşılsa yalnızlık olmaz.” İnsan, canlılar arasında sorumlu bir varlıktır; bu
sorumluluk, aynı zamanda insanı onurlu
kılmaktadır. Kutsal kitabımız Kur’an-ı
Kerim de (Ahzab Suresi, 72. Ayet), bu
sorumluluğu emanet olarak tanımlamaktadır: “Biz, emaneti göklere, yere ve
dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmeye
yanaşmadılar, ondan korktular da onu
insan yüklendi. O cidden çok zalim, çok
cahil bulunuyor.” Bu emanet veya insan
olma sorumluluğu, insanın yeryüzünün
halifesi olarak yaratılmasının da gereğidir. Bütün vahşi hayvanlar; dağlarda, zor
koşullarda yaşadığı ve beslendiği halde,
kolayca yiyecek ihtiyacını karşılayabileceği insanlara zarar vermemektedir.
Hatta; bir sinek bile Nemrut’un burnundan girip beynini kemirmesi mümkündür. Bedîüzzaman, bu konuda (Lem’alar,
s. 315): “Vahdette, ferdiyette, bir karınca bir Firavunu, bir sinek bir Nemrut’u,
bir mikrop bir cebbarı o intisap kuvvetiyle mağlûp edebildiği gibi, nohut
tanesi küçüklüğünde bir çekirdek dahi,
dağ gibi heybetli bir çam ağacını omuzunda taşıyabilir” der. Gerçi; insanın sorumlulukları, Allah tarafından Kur’an-ı
Kerim’de vahyedilen ve Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in (sav) yaşadığı emir
ve yasaklardan ibaret olarak tanımlanır.
Ancak; Jean Paul Sartre, “İnsanlar, yalnızca yaptıklarından değil, yapmadıklarından da sorumludurlar” diyor.
Dikkat ederseniz; başlangıçtaki
ayette insanın, “çok zalim ve çok cahil”
olduğuna da vurgu yapılmaktadır. Bu
ve benzeri kötülükler, insanın fıtrat denilen hem iyilik hem kötülükleri içinde
barındırdığı ıslah edilmeyen özelliğinden gelmektedir. Kömür ve Elmas, her
ikisi de karbon atomlarından oluşmuş
madenlerdir. Kömür toprağın üzerinde,
zahmetsizce oluşur ve elde edilir. Ama
elmas, toprağın diplerinde, yıllarca

basınç, sıcaklık ve ateş altında oluşur.
İnsanın bedenin rahat ve tembelliğine
mahkûm olan egosu veya nefsi, yani
benliği de karbona benzetilirse, olgunlaşmamış hali ile kömür ruhlu, olgunluk
haline elmas ruhlu insan olarak vasıflandırılmaktadır. İnsanın kendisi, evli ise
ailesinin geçimine çalışması makul ve
makbul görülebilir; ancak, ondan, geliri,
ekonomik imkanları elverdiğince maddi, en azından bir tebessümü esirgemeyerek arkadaş ve komşularına manevi
yardımda bulunması beklenir. Bu konuda; Richard Whately bize çok güzel bir
ölçüt koyar: “Biz insana, kendi iyiliğine
çalıştığı için değil, komşusunun iyiliğine
çalışmadığı için bencil deriz”.
Bununla birlikte; insanın sorumluluğu ve iyi insan olma gereği, onun sosyal
bir varlık olmasının da gereğidir. Bu itibarla; günümüzde teknoloji çağının en
büyük sorunu olan ve özellikle gençlerimizin maruz kaldığı yalnızlık, asosyal,
yani birbirinin derdiyle dertlenmeyen
ve sıkıntıları ve sevinçleri paylaşmayan
neslimiz ve geleceğimiz adına büyük bir
tehdit ve tehlikedir. Ne kadar da “Benim
yalnızlığım, insanlarla dolu” diyen Franz
Kafka gibi sosyal medyada ve internette kurdukları sanal dostluklarla kendini
aldatan veya tatmin etmeye çalışan bu
insanlarla yüz yüze temas kurma, el ele
yürüme ve omuz omuza çalışma etkinlikleri, cazip sosyal ilişkileri ve diyalog
ortamları tesis ve teşkil etmeliyiz. Dolayısıyla; başlıkta belirttiğim gibi, yalnızlık
paylaşılır ve paylaşmakla yalnızlık ortadan kalkar. Bu çabanın karşıdan gelmemesi üzerine, biz de -teşbihte hata
olmasın- “Bana dokunmayan yılan bin
yıl yaşasın” dersek, aslında insan olma
sorumluluğunuzu inkâr etmiş oluruz. Bu
sorumluluğu biz tek başımıza başaramasak da, bu ihtiyacı içinde yaşadığımız
Belediye yetkililerine ve Mülki İdare yöneticilerine duyurabilir ve sosyal etkinlikler önerebilir ve üretebiliriz.
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ORUCUN MANASI
Oruç mahsus bir zamanda şartlarına uygun olarak insanın kendini yemekten, içmekten, şehevi arzulardan, imsak vaktinden başlayıp Akşam ezanına
kadar orucu bozacak şeylerden koruması muhafaza
etmesidir.
RAMAZAN AYININ VE ORUCUN FAZİLETİ
1-Ramazan ayında şeytanlar zincire vurulur,
2- Cennet kapıları açılır Cehennem kapıları kapanır,
3- Melekler oruç tutan kimselere iftar edinceye
kadar istiğfar ederler,
4- Allah indinde oruçlunun ağız kokusu misk kokusundan daha güzeldir,
5- Ramazan’ı Şerif’in içinde bin Aydan daha hayırlı olan bir gece vardır
6- Ramazan gecelerinin her gecesinde Allahü
Teâla kullarını cehennemden azad eder,
7- Ramazan’ı Şerif’in sonunda Allahu Teâla oruç
tutanları toptan affeder.
8- Ramazan’ı Şerif de verilen sadaka en faziletli
sadakadır,
9- Ramazan’ı Şerif ayında yapılan Umre hacca
denk olur,
10- Oruç tutan kişiyi Allahü Teâla Hazretleri bizatihi kendisi mükâfatlandırsın müjdesini verir, 11- Her
kim Ramazan ayının faziletine inanarak oruç tutarsa
Allah o kimsenin geçmiş günahlarını affeder,
12- Cennette Reyyan adında bir kapı vardır. Ondan ancak oruçlu olan kimseler girer. Oruçlular Reyyan kapısından girdiği vakit, o kapı kapatılır, 13- Oruç
ibadetinin dengi yoktur. Onun sevabı çok büyük, ecri
ise bilinmemektedir,
14- Oruç tutan için iki ferahlık vardır. Birincisi iftar
ederken, ikincisi Allah’a kavuştuğu vakit,
15-Muhakkak ki oruç, kıyamet gününde tutan
kişiye şefaat eder,
16- Oruç cehenneme karşı kalkandır,
17-Her kim Allah’ın rızası için bir gün oruç tutarsa cennete girer,
18-Her kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allahü Teâla Hazretleri o kimsenin yüzünü, cesedini 70
harif yol uzunluğunca uzak eder. Başka bir rivayette
100 senelik yol mesafesince uzak eder,
19- Bu ayda ecirler kat kat verilmektedir. Sünnet
olan namazlara farz sevabı, farzları ise 70 farz sevabı
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verilmektedir,
20- 3 sınıfın duasına icabet vardır. Oruçlunun duası, mazlumun duası, misafirin duası
21- Ramazan’ı Şerif ayında oruç tutmak takvaya
ve Allahü Teâla Hazretlerine yakınlaşmaya vesiledir,
22- Oruç fakirleri ve düşkün kimselere hatırlamaya vesiledir,
23-Oruç şehvet ateşini söndürür ve sahibini günaha karşı alıkoyar,
24-İnsanlar bu ayda tek bir ümmet haline gelirler.
Herkes iftarda bir araya gelir toplanır. Zengini fakiri
her birerleri aynı zamanda iftar ederler,
25- Ramazan’ı Şerif’in orucu 10 aylık oruca denktir.( Ahmet 5/280)
ORUCUN EDEBLERİ
1-Bir Müslümanın Ramazan ayında Kur’an okumaya zikre daha çok önem vermesi gerekmektedir.
Çünkü bu ayda Ecir kat kat verilmektedir.
2- Oruçlu olan kimsenin Allahü Teâla Hazretlerinin gerek sözlü, gerek fiili yasakladığı davranışlardan
uzak durması, oruç tutan kimsenin lisanını Yalandan,
Gıybetten, Nemimeden(iki kişi arasını açmak için söz
taşıma) Sövmekten, Beddua etmekten sakınması,
3-Gözünü harama bakmaktan, kulağını haramı
dinlemekten, karnını haram lokma ile doldurmaktan sakınması,
4-İftarda acele edin, sahuru ise tehir edin. Böylelikle kişi Yahudilere muhalefet etmiş olur. Çünkü
Yahudiler iftarı tehir edip, sahuru erken yaparlardı.
ORUÇLU İNSANIN YAPTIGI HATALAR
İnsanlardan bazısı Oruçlu iken bir takım hatalar
yapmaktadır.
1-İftar anında duadan Gafil olmak,
2- ezan anında konuşmak, Hâlbuki ezan okunurken ezan lafızlarının tekrar etmek sünnettir. İnsanlardan bazıları ezanın bitmesini beklemektedir bu
yanlıştır. Eğer vakit girilirse ezanın okunmasıyla orucu açmak gerekmektedir. 3- imsak vaktini de Hocanın okuduğu Ezana göre değil de takvimdeki imsak
vaktine göre ayarlamak,
4- Kişi namazını mümkünse camide cemaatle kılması, camide hurma ile iftar edip namazı cemaatle
kıldıktan sonra eve geçip iftar etmesi,
5-Ramazan’ı Şerif ayında insanın yiyecek ihtiyaçlarına dikkat etmeden harcama yapıp israfın olması,
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6- Ramazan’ı Şerif’te Kuranı Kerim okuyup diğer
aylarda ise Kur’an’dan gafil olmak,
8- Kuran’ı Kerim’i okurken hızlı bir şekilde okumak,
9-Büyük olan buluğa ermiş olan çocuklarımızı
“Sen daha küçüksün. Hava çok sıcak” diyerek oruç
tutturulmaması.
RAMAZAN İÇİN 30 NASİHAT
1-Günahlarımızdan tövbe etmek,
2- Gözümüzü, kulağımızı, lisanımızı haram olan
şeylerden muhafaza etmek,
3-Sünnetleri ve nafile ibadetleri muhafaza etmek,
4-Beş vakit namazımızı mescitte cemaatle muhafaza etmek,
5-Ezan okunurken mescide gitmek, İmamla beraber tekbiri alıp ön safta bulunmak,
6- Teravih namazını muhafaza etmek,
7-Gece namazı olan Teheccüd’ü muhafaza etmek,
8-Günde bir cüz Kur’an okumak,
9-Mümkünse her gün Kur’an’dan bir ayet ezberlemek,
10-Mümkünse kısa hadisi şeriflerden de olsa her
gün bir hadis ezberlemek,
11 Sıla’yı Rahim akraba ziyareti yapıp onların
hallerini sormak,
12- Mümkünse her gün oruç tutan kimselere iftar ettirmek,
13- Allahu Teâla Hazretlerini zikretmek sabah akşam Peygamber Efendimizin yaptığı zikirleri yapmak,
14-Miskinlere fakirlere muhtaçlara her gün sadaka vermek,
15-Kuşluk namazını muhafaza etmek
16-Abdest aldıktan sonra kerahet vakti değilse iki
rekât abdest şükür namazı kılmak,
17-İlim halkalarında bulunmak,
18-Her gün fıkıhtan, ilmihalden bir mesele öğrenmek ya da öğrenilen yerlerde bulunmak,
19-Peygamber Efendimizin hayatı ve itikatla
alakalı olan meselelerden bölüm bölüm okumak,
20-dargın olan kimseleri barıştırmak
21-İftar vakti dua etmek,
22-İnsanlara karşı müsamahakâr, Cömert olmak,
23- insanları Allah’a davet edip emri bil maruf nehyi
anil münker yapmak,
24- Müslüman mücahitlerin her yerde galib olması için dua etmek,
25-İftarda acele edip sahuru tehir etmek,
26- Anne ve babaya iyilik etmek, onlara gerek
hayatta olsun gerek vefat etmiş olsun, Onlara dua

etmek,
27- Ramazan’ı Şerif’in son 10 gününde itikâfa
girmek,
28- Gücünüz yetiyor ise bu ayda Umre yapmak,
29- Bayram namazını sabah namazı ile beraber
muhafaza etmek,
30- Şevval ayında(Ramazandan sonra) 6 gün
oruç tutmak.
ORUÇ RİSALESİ
7 Şeyi Orucu bozmaz:
1-Oruçlu olan kimsenin misvak kullanması,
2- Oruçlu olan kimsenin sürme çekmesi,
3-Unutarak yiyip içmek,
4 Hacamat yapmak,
5-Kasıtlı olmayarak kusmak,
6- Kişinin nefsinden emin olarak hanımını öpmesi
7- Geceden ihtilam olan kimsenin, imsaktan sonra gusül etmesi oruca zarar vermez,
7 Sınıfın Ramazan’da oruç tutmaması mubahtır
kendilerine bir Vebal yoktur
1-Misafir,
2- Hayız,
3-Nifas,
4- Oruç tutar ise hastalığının artmasından bir Uzvunu kaybetmek ya da hayatı tehlikeye girmesinden,
5- Emzikli kadın Eğer ki çocuğunun gıdasız kalmasından korkuyorsa,
6- Hamile olan kadının çocuğunun zarar görmesinden korkuyorsa
7-Çok yaşlı olan, Oruç tutmaya takati olmayan
kimsenin bu kişi her gün için bir sadakayı Fıtır miktarı verir yada sabahlı akşamlı bir fakiri doyurur.
KAZAYI GEREKTİRİP KEFFARETİ GEREKTİRMEYEN
HALLER
1-Ramazan olduğunu bilmeden kişinin yiyip içmesi sonradan Ramazan olduğunu öğrenmesi
2- İmsak çıkmadı zannıyla yiyip içtikten sonra
çıktığını anlamak ya da hanımıyla beraber olmak
3-Güneş battı akşam ezanı okunduğu zannıyla
yiyip içmek,
5 -Mazmaza yaparken Oruçlu olduğu hatırında
olup yanlışlıkla boğazına su kaçması,
6- Yemeğin ya da bir şeyin tadını tadıp yanlışlıkla
yutulması
7- Bir ilaç Kullanılıp o ilacın mideye ulaşması bu
hallerde yalnızca kaza yapılıp kefaret gerekmez.
KAZAYI VE KEFFARETİ GEREKTİREN HALLER
1-Kasıtlı olarak yiyip içmek,
2- Hanımıyla Tenasül uzuvlarını sünnet miktarı
dâhil olmasıyla.
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BİZ ÇEVREMİZİ
İMAN İLE ÇERÇEVELERİZ
İSLAM İLE PERÇİNLERİZ
Senin ve benim yüz tane koyunumuz var.
Dağa çıktık sürümüzü otlatıyoruz. Muhabbete daldık ve bir baktık ki doksan sekiz koyunumuz doğru yolda ilerliyor ama iki tanesi
ortalıkta yok, kaybolmuş; ne yaparız? İki tane
koyun önemli değil der doksan sekiz tane doğru yoldaki koyunumuzun peşinden mi gideriz?
Yoksa o iki koyunumuzu bulmak için aramaya
mı çıkarız? Sizce doğru olan nedir? Tabi ki birimizin doğru yolda olan koyunları takip ederken, diğerimizinde yoldan sapmış koyunları
bulup sürüye katmak en mantıklı karar olacaktır. Sürüden ayrılan yalnız kalacağı için kurdun
koyunu kapması çok kolay olacaktır. İnsanoğlu
şaşar bir beşerdir. O yüzden her bir fert, İslam
çerçevesinin içinde kalarak birbirini uyarmalıdır. Fakat bizim kafirle aramızdaki fark, onun
ismi İsabella senin ismin
Elif, onun ismi Smith senin ismin Murat
olmamalıdır. Kafir dediğimiz İsabella ve Smith
hiç Kuran okumamış olması dolasıyla Allah
Teâlâ’yı, Peygamberimiz Hz. Muhammed
(S.A.V)’i, insan, dünya, ekonomi, namaz, oruç,
zekât, hac, evlilik, ahiret, kurallarını bilmiyor
olacaktır. Bu insanlara İslam’ı nasıl anlatacağız? Tabii ki okuyarak, ama en önemlisi yaşayarak onlara örnek olmamız gerekiyor. Kur’an-ı
Kerim’in temel taşı insan yaşantısında onun
vermiş olduğu bütün kurallar çerçevesinde,
hem bu dünyada refaha ve mutluluğa, hem de
ahirette sonsuz bir zamanda rahata kavuşturmak için bize bildirilen emirlerdir. Bu emirleri
dünya hayatına kapılarak bazen unutacağız,
bazen kandırılacağız ama bizi uyaracak bir

Yusuf GÖK
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toplumun içinde bulunduğumuz sürece doğru
yoldan ayrılmamız imkânsız hâle gelecektir. O
yüzden ‘Biz çevremizi iman ile çerçeveler. İslam ile perçinleriz.’ sözünü unutmamız gerekiyor. Yoldan sapmışları doğru yola getirebilmek
için çok çalışıp emir-i bi’l ma’ruf (İyiliği emredip) nehy-i ani’l münker (kötülükten alıkoyma) emirlerini dost doğru yapmamız gerekiyor. Şu anda Müslümanlar arasında her doğru,
her yerde söylenmez denmektedir. Fakat bize
Sevgili Peygamberimiz ne demiş ‘Bir yerde bir
zulüm haksızlık görürseniz elinizle düzeltin,
buna gücünüz yetmezse dilinizle düzeltiniz,
eğer buna da gücünüz yetmezse kalbinizle
buğz ediniz ki buda imanın en zayıf halidir.’
demiştir. Elinizle, bedeninizle ve ruhunuzla
zulme başkaldırmanız size emredilirken, siz
aydınlıkları karanlıklara mı teslim edeceksiniz.
Kur’an-ı Kerim’de, ‘’ Sizden, hayra çağıran,
iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir
topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. “(Ali İmran, 3/104) buyurulmaktadır. Bu
ayetle; iyiliğin emredilmesi ve kötülükten men
etmek işi bütün İslâm ümmetine farz kılınmıştır. O yüzden biz çevremizi iman ile çerçevelememiz, İslam ile perçinlememiz gerekiyor.
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AŞKA SEVGİYE DAİR

Semra ATASOY

Aşkı yüreğine anlatmazsan kendi cehenneminin kor ateşinde yanarsın. O ateş ki seni yakmaya doymaz, ruhunu kavursa da, her zerreni cayır
cayır yaksa da iştahı kesilmez. O zaman cennetin
şelaleleri bile seni serinletmez. Kevser ırmakları
da yetmez bağrındaki yangını söndürmeye. Tek
yolun var anlatmak!
Anlat …
Dilden dökülen her nağme ruhtan bir kabuk
soyar. Konuştukça, ruhun kavruk kabuklardan
kurtulur hafiflersin. Yaradan’ına yaklaşırsın böylece. O zaman kalbinin üzerindeki tortular kalkar.
..
Konuş, kendinle konuş!
Konuş!
Dilin derdini, kalbine anlatsın. Kalbinle ruhun
dertleşsin, yalnızca onlar birbirlerinin halinden
anlar. Konuş ki birbirlerini iyileştirsinler.
Kendinle konuş!
Önce kendinden geçmelisin, cennetin yolu cehennemden geçer!
Ne demiş Mevlâna; “Hamdım, oldum, piştim
yandım.” Her gecenin sonu sabahtır, her karanlığın sonu aydınlıktır, her yağmurun sonu güneştir. Cehennemin de sonu cennet olacaktır elbet.
Cennette, sevgiliye giden yol, cehennemden
geçiyorsa eğer, o cehennem ateşlerinden yanıp
geçmeli.
Ne demiş sevgiliye seslenen Hayyam; “Seninle helaldir şarap, sensiz içtiğim su bile haram.”
Üç gün sevindirmez bu âlem insanı. Mutlaka
bir maraz çıkarır. Evrenin yasasıdır bu. Sevinç, insanı maddeye bağlar, gerçeği unutturur. Acıysa,
ruhu yağmur suyu gibi yıkar, temizler, arındırır,
kalp gözünü açar. Sevgiye ve sevgiliye saf gözle
bakar insan, yaşamını yüreğiyle sorgular.
Ölçer, biçer, tartar sonra doğru yola çıkar.

Haa bir de şaşırmaya gör. O zaman bütün yollar çıkmaz olur, labirentin ortasında kalırsın.
Seviyorum onu dediğinde, hiç sordun mu?
Onun bu isteğinden haberi var mıydı?
O da seninle olmak ister miydi?
Onu sevmişsin, bundan ona ne?
Niye karşılık beklersin?
Neden onun yolunu sevgi dağınla kesersin?
Neyin hesabını yaparsın?
Sevgi hesapsızdır, narindir, hesabı olmaz. Hele
ki hiç sıkmaya incitmeye gelmez, hemen yara alır.
Önce kendini sevmeyi öğrenmelisin. Kendini sevmelisin ki ışığın herkesi ruhuna çeksin. Karşılık
bekleme, kimseyi suçlama, beden gözünü kapat,
kalp gözünle bak semaya. Asıl o zaman gördüklerin seni gerçeğe ulaştırır.
Dil beyine, beyin bedene aittir.
Gözler yüreğe, yürek de ruha aittir.
Sevda dil ile göz ile olmaz. Sevda yürek işidir,
ruh ile gerçekleşir.
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Hz. Davud’un Kılıcı
Ve
Beklenen Sahibi

Koray KAMACI

Tarih’in içindeki birçok sırrı görmek ve anlamak için mutlaka iyi bir araştırma yapmak
lazımdır. Türkiye bu wmanada sırlar ülkesidir.
Birçok gizemli olayı ve sırlı hadiseleri Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da bulmak mümkündür. Bunların bazıları her ne kadar efsane
gibi anlaşılsa da, hakikatin ta kendisidir.
Bu bağlamda Hz. Davud’un kılıcı başta olmak üzere birçok önemli ve sırlı hadiselerin
birbirleri ile bağlantılı olduğunu görmekteyiz. Bunlardan daha önce de saydığım gibi,
Barnabas İncili, Atatürk’ün saklanan vasiyeti
ve Hz. Mehdi konusuna önemli bir parantez
açmak lazımdır.
Hz. Davud’un kılıcı sahibini yani Hz. Mehdi’yi beklemektedir. Aynı şekilde Barnabas
İncili ve Atatürk’ün saklanan vasiyeti de Hz.
Mehdi konusu için bir sır niteliğindedir. İsrailoğulları’na yol gösterici olarak gönderilen
Hz. Davud’un kılıcında birçok sır gizlidir. Kılıcın üstünde bazı garip işaretler ve bazı yazılar
vardır. Ama bunları anlatmadan önce kılıcın
hikâyesini bilmek gerekir.
Hz. Davut İsrailoğulları’na girdikleri isyan
ve karanlıktan çıkmaları için yol gösterici olarak gönderildi. Kuran-ı Kerim, Hz. Musa’nın
Allah’tan getirdiği emirleri ve doğruları terk
etmeye başlayan İsrailoğulları’na tekrar gönderilen bu peygambere bir de kutsal kitap
indirildiğinden söz eder. Yani Zebur Hz. Davud’a verildi. Fakat bu süreç hiç kolay olmadı.
Çünkü Hz. Musa’dan sonra İsrailoğulları’nı
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yöneten Yuşa Peygamber, Filistin çevresine
yerleşmiş bulunan bir başka kabile olan Amalika kabilesi ile karşı karşıya geldi. İsrailoğulları, Amalika kabilesi ile yaptıkları bu savaştan mağlup çıktılar. Her ne kadar kendilerini
toparlayıp yeniden düşmanları ile çarpışmak
isteseler de, bunu başaramadılar ve bozguna
uğradılar. Daha sonra kendilerini bir şekilde
toparlayan İsrailoğulları, Amalika kabilesi
üzerine yürüdü. İsrailoğulları hükümdarları Talut’un önderliğinde Amalika kabilesine
son bir savaş açtı ve inanılmaz bir olay gerçekleşmiştir. Sayıca çok üstün olan Amalika
kabilesi savaşı kaybetmiştir. Bu savaşta Hz.
Davud, zalim Calut’un başını o önemli kılıç ile
keserek galibiyeti kesinleştirmiştir. Üzerinde
bu savaştan kalma yazılar ve izler taşıyan Hz.
Davud’un kılıcının ünü de bugüne kadar süregeldi. Çünkü o kılıç bir mucizeyi gerçekleştirmişti. Bu savaştan sonra İsrailoğulları Hz.
Davud’a daha çok sevgi ve saygı göstermeye
başladı.
Kılıçta cifir ilmi ile vakıf olunan bazı bilgiler
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vardır. Mesela: Mısır’ın Yavuz Sultan Selim
tarafından fethedilmesinden yarım asır önce
bu fetihten bahsedilmekte ve fetihle birlikte
Osmanlılara geçecek olan kılıcın, ahir zamanda Hz. Mehdi’nin eline geçeceği bildirilmektedir. Ayrıca kılıç da Hz. Davud’un, zalim kral
Calut’un başını kestiği bir resimi de görmek
mümkündür. Ayrıca kılıcın Hz. Muhammed’in
kabrine saldıran Mecusilere karşı kullanıldığı
da anlatılır.
Daha sonra birçok sultanın ve hükümdarın
elinden geçecek olan kılıcın, en nihayetinde
Mısır meliki Mukavkıs’ın hazinesinde bulunduğu da bilinmektedir. Yavuz’un Mısır seferi
sonrasında kılıç kutsal emanetler ile birlikte
İstanbul’a getirilmiştir. Bugün de halen kılıç
Topkapı Sarayı’ndadır. Başka bir inanışa göre
Topkapı Sarayı’ndaki gerçek kılıç değildir. Asıl
kılıç gizli ve kadim sırları içerisinde barındıran
kutsal emanetçiler diye adlandırılan kişilerce
saklanmaktadır.
Kimin eline geçse hâkimiyeti ele geçirmesine vesile olan kılıcın, en nihayet Ahir

zamanda Hz. Mehdi tarafından kullanılacağı anlatılmaktadır. Kılıcın sahibine yani Hz.
Mehdi’ye geçeceği, bu manada Deccal’e karşı da önemli bir güç elde edileceği önemlidir.
Kılıç şuan Destimal odasındadır. Bu kılıç
101 cm uzunluğunda, deri kabzalı, gümüş
başlıklı ve 3 kilo ağırlığındadır. Kılıcın üzerinde okunabilen, henüz silinmemiş yazılarda
bazı Peygamber isimleri de mevcuttur. Bunlar: Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Musa, Hz.
Yuşa, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa ve Hz.
Muhammed’in (s.a.v) isimleridir. Kabzası ve
kını deriyle kaplı kılıcın yanında bulunan bakır levhada, bu kılıcın esrarengiz hikayeleri
anlatılmaktadır ki, Arapça ve Nebatice yazılmış kitabenin ilginçliği daha en başından
başlıyor. Levhanın baş kısmında, kılıçtaki resmin aynısı çizili. Yani Hz. Davud’un dönemin
zalim kralı Calut’un başını kestiğini gösteren
resim… Bu Kılıcın manevi gücü ve önemi zamanın ruhu ile anlaşılacaktır.
Ve son söz: ‘’Her sır zamanını bekler’’
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Endülüs Bilim ve İslam
Kürşad BERKKAN

Avrupa medeniyetinde, Rönesans döneminden yaklaşık olarak dört asır evvel
varlık gösteren Endülüs hükümdarlığı,
gerek bilimsel, gerek kültürel anlamda insanlık çağına çok büyük katkılar sağlamışlardır.
Endülüs, koynunda pek çok kültürün
mirasçısını barındıran ender topraklardan
biridir ve bir çok kültürün hakim olduğu
bu topraklar, bir arada yaşayan ve Arapça,
İspanyolca, Portekizce, Latince, Fransızca,
Berberice ve Katalanca gibi dillerin karışımından ortaya çıktığı iddia edilen “Endülüs Acemiyyesi” olarak isimlendirilen yeni
bir yerel dilin hakim olduğu bir ülkeydi.
Hal böyle olunca süreç içerisinde bir
çok farklı ırk, dil ve din topluluklarının arasında ki etkileşimden Endülüs’e özgü sosyo-kültürel bir yaşam tarzı ortaya çıkmıştı.

Aslına bakılırsa özde ki asıl hakim dil
Arapça ile birlikte Latince’nin hakim olması idi ancak bir çok farklı kültürün aynı
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topraklar üzerinde ve sıkı bağlar ile ortak
bir payda da buluşuyor olması, onları hem
kültürel hem de yakıniyet açısından zengin bir lisanı olan topluluk haline getirdi.
Endülüs’de ki ilime ve öğrenmeye verilen bu ehemmiyet, onları kendi çağlarında ki pek çok devletten daha üst boyutlara
taşıdığı aşikardır. Endülüs’ün hızlı bir şekilde ilim ve bilim alanlarında ilerlemesinin
altında yatan ana gerçek ise, kalıplaşmış
fikirler, etrafına duvar örülmüş inanışlar
yerine, daha muasır bir düşünce sistemi
ile hareket etmeleriydi.
Bu bağlamda önce kutsal metinlerin
incelenmesi, dil biliminin geliştirilmesi,
Aritmetik sahasına ağırlık verilmesi, gök
bilimi, tıp bilimi, botanik bilimi gibi pek
çok alanda özel eğitimler verilir ve kişilerin
yeteneklerine binaen gelişmeleri sağlanırdı. Hatta öyle ki Avrupa’da papazlar, eğiticiler ve liderler haricinde okuma yazma
bilen yok denecek kadar az iken ancak Endülüs’ün tamamına yakını okuma yazma
becerisine hakimdi.
Felsefe ve bilimsel çalışmada, dünyanın en eski topluluklarından olan Araplar
ve Yahudiler iş birliği yapmalarının ardından, Arapların elinde bulunan büyük bir
bilimsel külliyatı Yahudilerin kullanımına
sunmuşlar ve dil zengini olan Yahudiler’de
bu eserleri Avrupa medeniyetine kazandırmışlardır.
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Emevi devletinde Kurtuba şehri Bağdat
ve Kahire gibi dönemin en önemli bilim
araştırmaları merkezlerinden biri olmuştur. Yüksek eğitim seviyesi sayesinde, dini
ilimler ile müspet ilimlerle de çok yakından ilgilenilmiş ve Endülüs’ten adını tarihe altın harflerle yazdırmış pekçok bilgin
yetişmişti.

bir sistem ile yorumlayıp, bilim ile
harmanlamaları Ortaçağ Avrupa’sında ki
bilginlerin dikkatini çekmiş ve Avrupa’da
büyük yankı uyandırmıştır. Hatta öyle ki
Endülüs’lü filozof İbn Rüşd’ün eserleri XVI.
Yüzyıl sonuna kadar Fransa’da ve daha
pek çok yerde kaynak kitap olarak yıllarca
okutulmuştur.

Tabi bunun yanı sıra inkar etmemek
gerekir ki, İslam hakimiyeti altında olan,
Endülüs devletinde yaşayan Hristiyan ve
Yahudiler de, sosyal ve kültürel alanlarda
büyük rol oynamıştır. Hatta daha önce ifade ettiğimiz gibi Yahudiler, İslam medeniyeti olan Endülüs’ün her alanda faaliyetlerinin Avrupa’ya taşınmasında önemli rol
oynamışlardır.

Avrupa’lı ilim ve bilim adamları olan Immanual Kant, Dante, Albert Magnus Duns
Scottus gibileri de İbn Meymun ve İbn
Bace gibi Endülüs’lü düşünürlerin eserlerinden faydalanmış ve onların düşünce
sisteminin etkisinde kaldıklarını da beyan
etmişlerdir.

Endülüs medeniyetine hayran olan diğer toplumların bilginleri, Endülüs’de ki
yaşamış ve yaşamakta olan diğer bilginler
ile irtibat kurabilmek için Arapça öğrenmiş
ve Arapça eserlerin kendi dillerine tercümesini teşvik etmişlerdir.
Müslüman filozofların dinsel öğretileri
akılcıl

Endülüs’ün yetiştirdiği ve günümüzde
dahi adından övgü ile söz edilen şahsiyetlerden toplum olarak bi haber iken, batı
medeniyetinin filozoflarını daha küçük
yaşlarda tarih, felsefe, din, bilim gibi konularda belleklerimize kazırız.
Peki ama neden ?
Saygılarımla
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M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
VAKFI YAYINLARI

KUR’ÂN TEFSİRİNDE

FARKLI YORUMLAR
tespitler - değerlendirmeler
Prof. Dr. Muhsin Demirci

Prof. Dr. Muhsin Demirci'nin
"Kur'ân Tefsirinde Farklı Yorumlar"
adıyla kaleme almış olduğu bu eserde Kur'ân'ın 114 sûresi, mevcut tertibe göre ele alınarak 30 civarında
tefsir otoritesinin farklı bakış açılarıyla tefsir edilmeye çalışılmış, ardından da her âyetle ilgili bir değerlendirme yapılmıştır. Söz konusu çalışmada ele alınan âyet sayısı 1000,
yorum bağlamında nakledilen rivâyet sayısı 4000, rivâyetleri nakledilen müfessir sayısı da -mükerrerleriyle birlikte- 10.000 civarındadır.
Burada şunu da öncelikle ifade
edelim ki, söz konusu eserde müfessirlerin üzerinde ençok ihtilâf ettikleri müteşâbih, müşkil, müphem,
mücmel, mutlak ve mukayyed içerikli âyetlerin tefsirine yer verilmiştir. Bu bakımdan müellif çalışmasında yer verdiği rivâyetlerin sıhhati
konusunda büyük bir titizlik gösterip, her sözü sahibine isnâd ederek
nakilleri râvi isimleriyle zikretmiştir.
Ayrıca çalışmada her bilginin referansı gösterilerek, öncelikle okuyucuyla müfessirler başbaşa bırakılmış, ancak hemen ardından yapılan değerlendirmelerle bir çıkış
yolu gösterilmiştir. Kısacası tüm bu
özellikleri yanında konu bütünlüğü, yaklaşım özgünlüğü, gerekçelendirme, değerlendirme, dil hâkimiyeti ve anlaşılabilirlik gibi nitelikleriyle onun, Kur'ân ve tefsir gönüllüleri tarafından zevkle okunabilecek bir eser olduğu söylenebilir.

Nuhkuyusu Cad. No: 110 Bağlarbaşı - Üsküdar

Âyet ve Hadislerle Açıklamalı
KUR’ÂN-I KERÎM MEÂLİ
Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir - Yrd. Doç. Dr. Halit Zavalsız - Ümit Şimşek
Bu çalışmada sadece âyetlerin meali verilmekle yetinilmemiş;
o âyetle ilgili daha başka âyetlere de
dipnotlarında yer verilmiştir. Aynı
şekilde, Peygamber Efendimizin
Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili açıklamaları
da, yine ilgili âyetlerin dipnotlarında,
Hadis ilminin ilkeleri doğrultusunda
ve kaynakları gösterilmek suretiyle
kaydedilmiştir.
Bu iki özellik, elinizdeki meâlin diğer bütün meâllerden ayrılan
en önemli yönünü teşkil etmektedir.
Bu sayede, okuyucu, Kur’ân-ı Kerîm’in
hangi sayfasını açarsa açsın, okuduğu âyetlerle ilgili diğer âyetleri bir
arada inceleme fırsatı bulduğu gibi,
kendisine Kur’an indirilen Peygamberin âyetlerle ilgili açıklamalarını
da o âyetlerin dipnotlarında bulacaktır.

İNDİRİLDİĞİ DÖNEMİN IŞIĞINDA

KUR’AN TEFSİRİ
TEVHİT MESAJI

Prof. Dr. Hasan ELİK – Muhammed COŞKUN
Bu “tefsir”in temel mantığı,
Kur’an-ı Kerim’in nüzûl ortamında
ifade ettiği anlamı, klasik tefsirlerden
de istifade ederek okuyucuya özlü
bir şekilde sunmaktır. Mâlûm olduğu
üzere Kur’an’ın en temel mesajı
“tevhit”tir. Allah’ın birliği anlamına
gelen tevhit, onun denginin ya da
zıddının bulunmaması, ulûhiyyete
lâyık yegâne mâbut olması demektir.
Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Hasan Elik ve
araştırma görevlisi Muhammed
Coşkun “Kur’an’ın yeniden anlaşılması”
bağlamında
kendini
hissettiren
ihtiyacı; başta Taberî ve Matüridi’nin
tefsirleri olmak üzere temel kaynakları
ve bu ihtiyacı gidermeye yönelik
çalışmaları göz önünde bulundurarak
bu çalışmayı günümüz Türkçesi ile
gerçekleştirmişlerdir.

www.ilahiyatvakfi.com
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ONLAR EREMEMİŞ MURADINA
Recep KARA

Yola çıktığımızı yolda bıraktık. “Kervan yolda düzülür” dedik, düzecek bir kervanımız olmadığının farkında değildik. İlkin “Sen yaparsın mükemmelsin” dedik; sonra işlere karışıp
durduk.
Ne de olsa en büyük meziyetimiz işlere karışmak ve işleri karıştırmaktı. “Ekonomi” dediler “Ben bilirim” dedik. “Medya” dediler “ben
bilirim” dedik. “Eğitim” dediler “Ben bilirim”
dedik.
“Şu” dediler “ben”, “bu” dediler “ben”. Tek
adamı yarım saydık üç kişilik çalışanı tek. Ama
biz hep üç kişiliktik. Üç kişilik dedimse üç kişilik
çalışan değil… Üç kişilik maaş alan, yiyen, dinlenen, istifade eden, konuşan…
En çok yazıp çizdiğimiz husustu benlikten
geçmek; ama biz hep kaybederken “biz” olduk. Harcarken “ben” demedik. Bu arada iki
türlü harcadık. Hem sermayeyi hem de insanları.
Para harcamaya korktuk, insan harcadık.
“Hata yaptım” demeye korktuk, insan harcadık. Genelde harcananlar da hep “eyvallah”
diyenler oldu.
Ama kızmayın bize, nihayetinde bizim en
büyük meziyetimiz harcamaktı, onların en
büyük meziyeti de harcanmak. Âdeta biz harcamak için doğmuştuk onlar harcanmak için.
Hadi onlar rıza-yı ilâhîyi kazandılar da biz ne
kazandık meçhul.
Aslında “Kralı soyuyorlar” diyenleri harcamamıza sebep, aradaki çakallar oldu. Sonuçta
kral çıplak kaldı. Yani olan yine bize oldu. Onlar, biz kırmızı başlıklıların kurduydu. Kurt dediysem öyle mert olanından yürekli olanından

değil bildiğin ağaç kurdu. Sinsi, içten. Oraya
nasıl geldiklerini de bilmiyorlardı.
Tek dertleri vardı, gitmemek. “Senin burnun neden bu kadar büyük?” dedik; “her işe
soktuğum için” diyemedi. “Senin kokunu daha
güzel duymak için” dedi.
“Senin gözlerin neden bu kadar büyük?”
dedik; “senin koltuğunda gözüm olduğu için”
diyemedi, “sana hizmet edebilmek için” dedi.
“Senin dişlerin neden bu kadar büyük?” dedik, “Hırsımla senin kalbini kemirmek için” diyemedi “Seni korumak için” dedi. Sonuçta kurdumuz hazırdı. Harcanacak insanımız da biz de
“En iyi bildiğimiz işi yapalım” dedik, harcadık.
Harcadığımız için bulamadık kral çıplak diyeni, açıkta kalmamız bundandır. Harcadığımız
için göremedik doğruyu, yalakaları göremememiz bundandır. Harcadığımız için rehbersiz çıktık yola, yolu kaybedişimiz bundandır.
Bu sebeple ki “kervan yolda düzülür” dedik.
Kervanımızı kurtlar yedi. Bize düzecek kervan
değil kocaman bir sahra kaldı.
Şimdi bu masaldan sonra size masal anlatanları bir kez daha dinleyin. Bakalım onlar bu
masalın hangi kahramanı. Size bir de kolaylık
yapayım. Şöyle çevrenize bakın her nerede çalışıyorsanız belediye, holding vb. Oralarda su
gibi olanlar bu masalın gizli kahramanı.
Su gibi dediysem aziz olanından değil. Her
kaba gireninden, her rengi alanından. En büyük vasfı vasıfsızlık olanından.
Masal bu ya onlar erer mi bilinmez muradına biz çıkalım… Ya da neyse biz bir yere çıkmayalım. Ne olur ne olmaz burayı da kaparlar.
Böyle daha iyi.
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Kaldırımda Tek Başına
Nuri SÖZÜER

Yalnızlık deyince aklıma ilk gelen oydu. Ne garip,
sağı solu boş, tek başına orada öylece duruyordu. Her
gün geçtiğim yolun üstünde, hafif eğilmiş gövdesiyle
fark ettiğimde; yana kayarken ister istemez tutuyor,
sonra bırakıyordum. Hissetmiş olmalı ki; karşılık verircesine sallanıyor, selâmı aldıktan sonra sakinleşiyordu. Yaramaz çocukların veya yakındaki okul öğrencilerinin sebepsiz darbeleri gövdesinde yer yer çizikler
ve küçük yaralar açmıştı. Bereket ki, bunlardan daha
derin bir darbe almamıştı. Haline şükredercesine esen
rüzgârla bir sağa bir sola eğilerek; rükûa varıyor, sonra
dağılan saçlarını toplayarak, yalnız ve göz önünde olduğunun farkında olarak kendine çekidüzen veriyordu. Korkusu bir gün amansız bir darbeyle yere yıkılmasıydı. Hâlbuki daha genç sayılırdı. Ama belli olmazdı ki.
İşte yalnızlığın böyle bir tehlikesi vardı. Canı sıkıldığı
zamanlar, şehrin dışında şimdi artık uzaklarda kalmış,
akrabalarının yanında bir tepenin yamacında olmayı
istemiyor değildi. Yüzlerce, binlercesi arasında biri
de o olsaydı. Yemyeşil vadileri seyrederken, rüzgârın
nağmeye dönüşen bestesini hep beraber söylemek
isterdi. Gündüzleri kol kola oynaşmak, gecelerin sükûnetinde fasılasız uyumak…
Hâlbuki şimdi burada, geceleri kaç kez uykusu
bölünüyordu. Tam da uyumak üzereyken, bir el veya
bir tekmeyle defalarca rahatsız ediliyordu. İnsanlar
hıncını ondan çıkarıyor, canı yanan çocuk ona vuruyor,
mutsuz adam onu sarsıyordu. Daha dün sarhoş biri
tırmanayım derken, az kalsın belini kırıyordu. Gecenin
ortasında sırtına çıkıp ne yapacaktı ki. Homurdanarak
gövdesini hırpalıyor, derisini yüzercesine ayakkabılarının altını gövdesinde birleştirip sürtünerek kollarına
tutunmaya çalışıyor, bir yandan da kızdığı birine küfürler savuruyordu. Bir ara dengesini kaybedip düştü
de rahat bir nefes aldı. Ama yine de endişesi geçmiş
değildi. Ya o kızgınlıkla eline geçirdiği bir şeyle beline
vuracağı birkaç darbeyle ölümcül bir yara açsa gövdesinde ne yapabilirdi. Hadi bundan kurtuldu, tehlikenin
ne zaman nereden geleceği belli değildi ki. Geçenlerde biri dükkânındaki asit dolu kabı az kalsın ayaklarının dibine boşaltıyordu. Nasıl olduysa güngörmüş bir
amca;
-Yapma yeğenim yazık, daha çok genç, kurutup
öldürürsün, demeseydi şimdi can çekişiyor olacaktı.
Birde;
- Peki, nereye dökeyim, demesi yok mu?
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O gün şöyle söylendi;
“Peki, beni istiyorlardı da niçin ulu orta tek başıma
buraya koyup yalnızlığa mahkûm ettiler!
Yakınımda rüzgârı karşılayıp birlikte ninni söyleyecek, yazın kızgın güneşine gölge olacak bir yakınım
yok, susuzluktan kavrulurken bir tas su verecek insan
da kalmadı. Bu kış öyle kar yağdı ki, kollarım ağırlığını
taşımaktan eğilip az kalsın kırılacaktı. Yanımda arkadaşlarım olaydı, el ele tutuşup rüzgârın da yardımıyla
şöyle bir silkelenip fazla karları düşürürdük. Ama tek
başına olmuyor, binalar yolları kesmiş rüzgâr da gelemiyor. Allah’ın bir kulu da gelip, yazıktır bir el atayım
demiyor. Bereket versin güneş cömertliğini gösterdi
de, yükümü eriterek beni rahatlattı. Ya güneşin sıcak dostluğu bana ulaşamadan bir o kadar daha kar
yağsaydı, halim perişandı. Sadece kolum kanadım
kırılmazdı, belki şu an boylu boyunca yerde yatıyor
olurdum. Korkularımı çok görmeyin. Geçen kış duyduğum bir haber beni hem üzdü hem de… Söylemesem
daha iyi, inşallah korktuğum başıma gelmez. Komşu
sokağın üzerindeki okulun bahçesinde, yaşlı bir servi
vardı. Oldukça yüksek olmalı ki, sağa sola sallanan başını görebiliyor, benden daha güvenli yerde olduğunu
tahmin ediyordum.
O yıl Şubat ayında çok sert kış yaşandı. Birkaç gün
yağan karın ardından öyle bir fırtına koptu ki, ortalık
buz kesti. Ardından güneş yüzünü göstermeye başlayınca, gözümü açıp etrafa bakayım dedim. O tarafa
baktığımda servinin narin başını göremeyince; herhalde yağan karın ağırlığından biraz eğilmiştir diye
düşündüm. Fakat sonraki günlerde bir akşamüzeri
yanımdan geçen öğrencilerden acı gerçeği öğrendim.
Bir öğrenci; “az kalsın üzerimize devrilecekti” diyordu.
Diğeri; “o kadar karın yükünü tartmak kolay mı” diye
söylendi. Gruptan biri; “Bence ondan değil, gövdesinde eskiden kalma derin bir yara izi vardı, ben gördüm
tam oradan kırılmış” diye itiraz etti. Kıdemli olduğu
anlaşılan öğrenci; “Okula başladığım yılın Eylül ayında
hatıra kalsın diye, gövdesine çakıyla kalp çizmiştim,
emeğim boşa gitti” diyerek yanımdan uzaklaştılar. Siz
benim yerimde olsanız neler hissedersiniz. Hiçbir şey
yokmuş gibi salına salına harman dalı mı oynamalıyım. Artık bu şehirde iyi şeyler duymak, güzel görmek
ve iyi kalmak ne kadar zorlaştı. Çoktandır yanımdan
geçen insanlardan güzel sözler duyamaz oldum. Kahredenler, kötü söz söyleyenler, sövenler, küfredenler
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her geçen gün çoğalıyor gibi. Belki de bu sokak böyledir, buraya seçilip gelmişlerdir! Daracık kaldırımın
ortasında, şehrin kalabalığında yaşadığım yalnızlık,
çölde kum tepesinin yamacındaki kaktüsten daha az
değildir. Üstüne üstlük bendeki korkuya o yabancıdır.
Kader beni insanlarla imtihan ederken, artık sıcak bir
sine bulmakta zorluk çekmekteyim. Birde buraya geldiğim ilk günlerdeki gibi güvende değilim, sanki ümitlerim de azaldı.
Yanımdan geçen insanların çoğu hırslı, hiddetli ya
da suçu başkasına atarak temize çıkmaya çalışıyorlar.
Yanımda duran iki kişiden biri diğerine;
-Valla iyi sabretmişsin, ben olsam işini bitirirdim,
mümkün değil kardeşim, o kadarını çekemem, diye
ortalığı bulandırıyor.
Muhatabı da;
-Artık kredisini kullandı, bir daha yaparsa defterini
dürerim, sözüyle ondan aşağı kalmadığını gösteriyordu. Evli iki eş çocukları üzerinden birbirine veryansın
ederek yürüyorlar. Dün akşam kahvede oyunda yenişen iki arkadaş, tartışmayı neredeyse kavgaya götürmek üzere;
-Bir daha seninle oynamam,
-Canıma minnet,
Böylece kahve iki müşterisini kaybediyor.
Günler böyle geçerken, bir sabah uyandığında sokağın başında, bir iş makinesi ile elleri kazma-kürekli
bir grup işçi gördü. Başlarındaki amirin el kol hareketleriyle emirler verdiğini görüyor, fakat ne dediğini
duyamıyordu. Grup yanına yaklaştığında, duydukları
karşısında dondu kaldı. Kaldırımları söküp genişletme
ve yenileme çalışması yapacaklardı.
Amirin işçilerine kendisini kastederek; “şu cılız şeyi
de söküp atabilirsiniz” demesi bağrına bıçak gibi saplandı. Bunca yıl, her türlü itilip kakılmaya, bağrını nasırlaştıran yalnızlığın ıstırabına katlanmış, yerine tam
da alışmışken şimdi hayatına son mu vereceklerdi. Şu
amir de her şeyi inşaattan, betondan ibaret zannediyordu. Acaba işçilerin içinde müşfik bir el onu yerinde
bırakır mıydı? Nihayet makine kaldırımı sökerek yanına kadar geldi.
Birkaç metre sonra hayatına son vermesi içten bile
değildi. İşte hayat böyleydi, bütün çektikleri, hatıraları, direnmeleri boşuna mıydı? Biraz sonra, makinenin
soğuk demirleri tenine değecek belki de gövdesini bir
yerden koparıp atacaktı. Yıpranmış kaldırım boyunca
aşağı yukarı baktı. Ta uzaklarda kendi gibi yalnız birkaç

hemcinslerini gördü. Gerçi onlarla hasbıhal edememiş, hiçbir zaman dert ortağı olamamışlardı. Aynı tehlike onlar için var mıydı, bilemiyordu. Sonra kendine
gelip, söylenmeye başladı. “Yalnızlık hiç de zannettiğim kadar kötü değilmiş” diye hayıflandı. O sırada makine yeniden çalışıp kendine doğru yaklaştı. Bir anda
kepçenin sivri uçlarını gövdesinde hissetti ve yere
doğru eğilmeye başladı. O anda kendine doğru koşan
bir işçi makinenin sürücüsüne “dur” işareti yapıyordu.
Ne olduğunu anlayacak durumda değildi. Ama işçinin
“o yerinde kalacak” dediğini işitti. Bu nasıl bir kaderdi.
Her şeyin bittiğini zannettiği, saçlarının bile korkudan sarardığı son anda hayatı bağışlanıyordu. Ve bir
şey öğrendi: Son nefese kadar ümidi kaybetmemek.
Yıllar yılları kovaladı. Artık genç bir fidan olduğu
yıllar geride kalmış, orta yaşlı, yere sağlam basan gövdesi üzerinde dimdik bir delikanlıydı.
Feleğin çemberinden geçmiş, hoyrat eller tarafından gövdesine yüzlerce çizik atılmasına rağmen derin
yaralardan korunmuş, kara, kışa, fırtınaya, yakıcı güneşe aldırmayan tecrübeli bir şehirli olmuştu. Ve şunu
anlamıştı ki; içmesini bilenlere yalnızlık şifa veren bir
ilâç, terbiye eden bir mürebbi olabiliyordu. Yılların
çileli yollarında onu yetiştiren yalnızlığın mektebiydi.
Her iyi ve kötü günü tek başına karşılarken, farkında
olmadan yere daha sağlam basan, darbelere dayanıklı, bir gövdeye sahip olmuştu. Yaşadığı tehlikeler, onu
daha metanetli yapmış, korkularını azaltmıştı. Artık
ölümden de korktuğu söylenemezdi. Evet, her canlı
yaşamayı isterdi ama “vakti bilinmeyen en meşhur
hadise ölümdü.” Belki de hayat boyu yaşadığı yalnızlık onu, ölüm anındaki yalnızlığa şimdiden alıştırmıştı.
Burada tek başına olmanın, ulu ormanlarda binlercesi
içinde biri olmaktan daha iyi olduğuna artık inanmıştı. Oralarda dört bir yanın akraba ve arkadaş doludur,
omuz omuza yaşanır, kollar bir birine sarılı, saçlar birlikte oynaşır ama adın sanın olmadan bu dünyadan
çekip gidersin. Hâlbuki o öyle miydi?
Apartmanlarla boy ölçüşen, dört bir yana kol kanat
açmış, ismi bilinen biriydi. Üstelik hayat ona ne olursa olsun, az veya çok iyilik yapmayı öğretmişti. İkram
edecek meyvesi yok diye yese kapılmamış, yazın sıcak
günlerinde, güneşe perde olan sırma saçlarıyla yaptığı
gölgesini altında oturan insanlara sunarak; mutlu etmeyi ve mutlu olmayı bilmişti.
Yalnızlığın garipliğini yaşamış ama yalnızlaşmamış,
çile ve tehditlerle dolu hayatın mükâfatını görerek,
insanların dilinde ismine atfedilen sokağın meşhuru
olmuştu. O artık herhangi bir ağaç değildi. Ve o yürüdüğüm sokağın kaldırımında, tek başına ama yalnız
olmayan meşe ağacıydı.

29

sirdergisi.com

E KONOM İ

Haziran 2017 / Ramazan 1438

MAL HIRSININ ZARARLARI
Brussels Capital Üniversty Öğr. Üyesi

İsmail ÇAPAK

(İslâm’da Mal Hırsının Kötülenmesi)
Yüce Allah; dünyayı, ayı, güneşi, gezegenleri ve
diğer gök cisimlerini insanların yararlanması için yaratmıştır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:
“Yeryüzünü size boyun eğecek şekilde yaratan
O’dur. Öyleyse dünyanın her tarafında gezip dolaşın
ve Allah’ın vermiş olduğu rızıklardan yeyin.” (Mülk,
67/15)
‘Yararlanma’ şu âyette gök cisimlerini de kapsar:
“O, göklerde ve yerde bulunan her şeyi kendinden
bir lütuf olarak sizin hizmetinize vermiştir. Düşünen
ve fikir üreten bir toplum için bunlarda nice ibret ve
deliller vardır.” (Casiye, 46/13)
Mal ve çocuklarla uğraşırken Yüce Allah’a kulluk
terk edilmemelidir. Aksi halde dünya ve âhirette en büyük zarara uğranılır. Kur’an’da şöyle buyurulur:
“Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi
Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim böyle yaparsa onlar maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanlardır.”
(Münafikûn, 63/9)
“Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak birer
imtihandır.” (Tegabün, 64/15)
“İnsan kendisini zengin olmuş görünce mutlaka
şımarır.” (Alak, 96/6)
“Mal ve evlat çokluğu ile övünmek sizi oyaladı.”
(Tekâsür, 102/1)
Diğer yandan malını helâl yoldan kazananlar ve
zekâtını verenler övülmüştür. Şu âyette Allah yolunda
canını feda eden şehitlerle, malını Allah yolunda harcayan servet sahibi zenginler denk sayılmıştır.
“Şüphesiz Allah, cihad eden mü’minlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır.
Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve
öldürülürler.” (Tevbe, 9/111)
Hz. Peygamber (sav) de çeşitli hadislerinde insanın mal ve servet karşısındaki durumunu belirlemiştir.
Temiz mü’minin elinde temiz servetin ne güzel mal
olduğunu bildiren hadis helâl kazanca ve dürüst insanlara dikkat çekmiştir. Başka bir hadis-i şerifte; kişinin
gerçek malının miktarı ve ölçüsü şöyle belirtilir:
“Ademoğlu; ‘benim malım, benim malım’ der.
Senin, yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden veya
tasadduk edip devam ettirdiğinden başka malın var
mıdır?”
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Yahya bin Muaz (ra) şöyle demiştir:
“Para akrep gibidir. Eğer onu elinde usulüne göre
tutamayacaksan sakın tutma, aksi halde seni ısırır ve
zehiri ile öldürür.
-Usulüne göre tutma nedir?” diye sorulunca;
-Kişinin helâl yoldan kazanıp yerine harcamasıdır” diye cevap verdi.
Diğer yandan Yahya bin Muaz; ‘malın ölüm sırasındaki özelliğini’ şöyle belirtmiştir:
“Malın hepsi ölenin elinden alınır, fakat kıyamet
günü malın hepsinin hesabı kazanan bu kişiden sorulur.”
Ancak mal ve servetle ilgili bu gibi âyet, hadis ve
büyüklerin sözleri İslâm’ın; servet sahibi olmanın ve
zenginliğin karşısında olduğu anlanına gelmez. Meşru
yoldan kazanılan, zekâtı verilen ve başkalarını ezmek,
küçümsemek için ve gurura ve kibire araç olması için
kullanılmayan servetlerin “iyi mal iyi kişilerin elinde ne güzeldir” hadisinin şumulüne girdiğinde şüphe
yoktur.
Diğer yandan; mal mülk edinirken ve bunu idare
ederken, bu meşguliyetin, mal sahibini Yüce Allah’a
ibadet ve taatten alıkoymaması da gerekir.
İslâmın, Medine-i Münevvere’ye yayılması,
müesseseleşmesi ve henüz bir devlet bütçesinin
oluşmadığı devrelerde düşman karşısına büyük
orduların çıkarılması Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman
gibi varlıklı sahabilerin yardımları sayesinde
olmuştur. Burada servetler iyi insanların elinde iyi
işlerde kullanılmış ve âhiret yatırımının sermayesini
oluşturmuştur.
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KENDINI YALNIZ HISSEDENLERE
Ali HAKKOYMAZ

Yalnızım, dedi.
Değilsin, dedim.
Bana inanmıyor musun, gibisinden baktı.
Tebessümle cevap verdim. Ne anladı; bilmem.
Bilse ki yalnız, değildi. Yalnız olmak öyle hiç
de kolay değilldi. Hatta imkansızdı bir fani için.
Atalar sözüne kulak verelim: “Yalnızlık Mevlâ’ya yakışır.”
***
Yalnızlık bize uğramaz. Aynalara bakın. Bir
gülle konuşun. Gökyüzüne yönel. Ufuklara selâm
gönder.
Yalnızlık “rolü” oynayabiliriz belki!
Belki işte!
O da bizimle hep beraber olan şeylere gözümüzü kapatmak şartıyla mümkündü.
***
Dostuma yalnız değilsin diye muhalefetim boşuna değildi; çok sebebi vardı. İşte:
Hep gölgeler vardır.
Gölgelerimiz vardır.
Işık altlarında;
Yok ki yalnızlık.
Yalnız gecelerimizde,
Yıldızlar gözlerimizde...
Bir ürperti içimizde;
Yok ki yalnızlık.
***
Zamanlar gözlerimize sokulur. Mekanlarla iç
içeyiz. Mevsimlerin içinden geçeriz. Hayatla ve
ölümle her ân kol kolayız; nerde yalnızlık.

Şu da var ki:
Yalnızlık bir uçurum bazen...
Bazen kalabalık bir meydan...
İçimi dinlerim; yalnız değilim...
Ah, kocaman meydanlarda,
Bir gurbetlik duyarsın.
Burnunda tüter sıla-ı rahim.
İçin-e için-e kaçıp...
İçinden pencereler açıp...
Nefesler almak ooh!
Yalnızlık...
Bir hapishane bazen...
Bazen bir saray...
Çekip gidiyor dostlarım.
İçim, etrafım bir veda harmanı...
Sen varsın her ân duyarsın beni.
Ooh içim ne rahat...
***
Sana bir şey diyeyim mi ey yolcu:
Günde beş vakit minarelerden bir sesleniş dağılır. Nice zamanlar ürperdiğin olmuştur. Hele sabah
ezanlarında... Bu bir ölüm uyanışı... Ölülüğümüzün
uyandırılışı... Uyan da kendini duy, seslenişi... Yalnızlığın son buluşu...
***
Bu gürültülü asrın seni esir etmesine izin verme.
Seni alışveriş mağazalarının, çığırtkan seslerin,
diplomaların, apartmanların, bir nice sanal dünyaların gayyasına atmak için çırpınıyorlar.
İçini dinle. Bak, neler söylüyor.
Kendinle tanış, konuş lütfen!
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İhracı Kayda Bağlı Mallar
İbrahim BİÇER

1Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,
2Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,
3Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,
4Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,
5Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,
6Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,
710.06.2005 tarihli ve 25841 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın
Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
kapsamında sertifikayı haiz mallar,
8İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem
görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,
9Meyan kökü,
10- Ham lületaşı ve taslak pipo,
11- Ozon tabakasının korunmasına dair
Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf
ülkelere yönelik ihracatı,
12- Torba, çuval ve kutulu halde işlem
görmemiş zeytin,
13- Orijinal bağırsak,
14- Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş
hayvan,
15- Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),

16- Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış),
17- Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,
18- Beyaz Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.11), Renkli
ve Damarlı Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.12), Oniks (Ham
ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.13),
Traverten (Ham ve Kabaca Yontulmuş2515.11.00.00.14), Diğerleri (Ham ve Kabaca
Yontulmuş-2515.11.00.00.19),
19- Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30,
2523.90),
20- Kornişonlar (0707.00.90.00.00).
21- Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç)
22- Buğday ve mahlut (GTİP No: 10.01),
Kara Buğday (GTİP No: 1008.10), Buğday ve
çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10)
23- Mercimekler (GTİP No:0713.40)
24- Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP
No: 1005)

İhracında Standart Kontrolü Zorunlu Mallar
İhraç konusu malların, denetim tüzükleri
ile zorunlu standartlara uygun bulunduğunu ve ihraç edilebilecek nitelikte olduklarını
göstermek bakımından Dış Ticaret Müsteşarlığı, Taşra Teşkilatı Bölge Müdürlükleri
bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon
Denetmenleri Grup Başkanlıklarımdan Kontrol Belgesi’nin temini gerekmektedir. Bu belgenin, ihracat sırasında ilgili gümrüğe ibrazı
zorunludur.
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HUKUK

HUKUK KÖŞESİ
Av. Kamil Tolga GÜRBÜZ
ktgurbuz@gmail.com

Sevgili Sır Dergisi okuyucuları Temmuz ayı ile birlikte artık dergimizde Hukuk Köşesi
adı altında sizlerle bir araya geleceğiz. Yukarıda belirtiğim e-mail adresine (şahsi meseleler davalar hariç olmak üzere) değinilmesini istediğiniz konuları yazabilirsiniz.
Hukuk bilimi, bilindiği gibi kişilerin doğumundan ölümüne kadar başına gelebilecek
her türlü olayı, problemi çözmeye çalışan ancak bunu adalet terazisi ölçüsünde yapmaya çalışan bir sosyal bilimdir. Evet, çözüme ulaşmak bir amaç olabilir fakat bunun adalet
çizgisinde olması bir zorunluluktur.
İnsanlık çok hızlı bir biçimde ilerliyor. Artık dijital bir çağa doğru gidiyoruz. Problemler sürekli değişiyor. Farklılaşıyor. Hukuk bilimi bunlara ayak uydurmaya çalışsa da yapısı
gereği yani doğal olarak biraz geriden takip etmekte. Ancak bizim sistemimizde Hâkime
bu konuda geniş yetkiler verilmiş ve Kanunun düzenlemediği konularda Hakkaniyete
uygun bir düzenleme yapması gerektiği düzenlenmiştir. Bunun yanında yukarıda belirttiğim gibi dijital bir döneme giriyoruz. İnsanlar artık toplumsal hayatta başlarına gelen
bir olumsuzluğu sosyal medya / sivil toplum kuruluşları / Tüketici heyetleri vasıtasıyla
çözmeye çalışmaktalar. İtiraf etmek gerekir ki kimi zaman bu yollar Mahkemelerden
daha hızlı ve etkin bir netice vermekte.
Bu açıdan bakıldığında teknolojinin ve enformasyon paylaşımının artması zannediyorum adaletin de hızlı tecellisini sağlayacaktır.
Bundan sonraki yazılarımızda sizden gelecek öneri ve tavsiyeler doğrultusunda spesifik konulara değinebiliriz. Esenlikler diliyorum .
‘Adalet , ekmek su gibidir ; Gün gelir Herkese lazım olur’
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İLETİŞİM DUASI
Alparslan TÜRKMEN

Allah’ım,
Kur’an’ınla iletişim kurabilmeyi,
Sünnet-I Rasulullah ile buluşabilmeyi,
Her fırsatta nefsimize hesap sorabilmeyi,
Yüksek huzuruna huzur ile varabilmeyi,
İlim-irfanla yolunda ilerleyebilmeyi,
Son nefesimizde imanla gülümseyebilmeyi,
Nasibeyle, nasib eyle, nasibeyle Ya Rabbi!
Allah’ım,
Güzel bakıp,güzel görüp, güzel düşünen,
Güzel konuşan, güzel sunan, güzel dinleyen,
Anlayıp, hissedip, hal diliyle tebessüm eden,
Öğrenen ve öğreten, paylaşan ve paylaştıran,
Eş, dost,akraba ile kaynaşan ve kaynaştıran,
Hak bilgi ile donanarak, etkilenen ve etkileyen,
Acıları anlayarak, zorlukların üstesinden gelen,
Ruh,beden,akıl,fikir bakımını ihmal etmeyen,
Ahreti adına ibadetinin kalitesini artıran,
İlkeli,dik duruşlu olarak, hak rızasını kazanan,
Önem veren,önemseyen, sözünden caymayan,
Sevdiklerinin özel ve güzel günlerini unutmayan,
Ömür boyu ilahi aşk ile seven, sevdiren ve sevindiren,
Güzel ve hoş bir insan,katışıksız sade bir müslüman,
Olabilmeyi, öyle de kalabilmeyi,
Nasib eyle, nasib eyle, nasib eyle Ya Rabbi!
Allah’ım,
Hayata sımsıkı sarılarak,yürekten gülümseyerek,
Kendimizi tanıyarak, ilişkilerimizi geliştirerek,
Zamanımızı verimli, hayatımızı tecrübeli kullanarak,
İki dünya ekseninde mutluluk merdiveninde tırmanarak,
Kaybettiğimiz değerlerimize kavuşarak, kavuşturarak,
Temiz gönül,güzel huy ile ümitlerimizi yeşerterek,
Kaşlarımızı çatmayarak, yüzlerimizi ekşitmeyerek,
Eşimize “Seni ilk gün ki gibi seviyorum” diyerek,
Camimizi,cemiyetimizi,insanlarımız sahiplenerek,
Yaşamayı nasib eyle, nasib eyle, nasib eyle Ya Rabbi!
Allah’ım,
“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılır” diyerek,
Birilerinin bizi her an gözetlediğini bilerek,
Ortak sembollerimizle iletişim iklimine girerek,
Adam gibi adam olabilmenin güçlüklerini yenerek,
Önyargılardan sıyrılarak, kör inatlardan ayrılarak,
Güvenilirlik erdemliğine, kendimizi kavuşturarak,
Daha güzel bir dünya ve ahiret için çırpınarak,
Kendimizi ifade ederek,insanımızı anlayarak,
Beden dilimizi, ses tonumuzu çok iyi ayarlayarak,
“Her şeye rağmen mazeret yok” diyerek,dedirterek,
Gelecek ümidi aşılmayı nasib eyle, nasib eyle Ya Rabbi!
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SIR DERGİSİ İÇİN CEVAPLARIM
CAFER VAYNİ
cafervayni@gmail.com

1-) Okuyucularımızın sizi tanıyarak takip edebilmeleri bakımından kısaca kendinizden bahsedebilir
misiniz?
5 Mart 1968’de Ordu’nun, Gülyalı ilçesinde doğdum. İlk ve ortaokulu Gülyalı’da okudum. 1985’de
Ordu Lisesini,1994’te de İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdim. Prof. Dr. Ümit MERİÇ nezaretinde yüksek lisans çalışmalarına başladım.1998 yılında
Türkiye Sosyalist Partisi ve yayın organları Gerçek ile
Gün gazetelerini ele aldığım tezim ile yüksek lisansı tamamladım. Halen İstanbul Üniversitesi’nde DOKTORA
düzeyinde eğitimime devam etmekteyim. Tez konum
Türk Düşünce Hayatında Büyük Doğu Dergisi başlığını
taşımaktadır.
Genç Sosyologlar Derneği’nin kurucularındanım.
İLESAM’ın İstanbul Şube başkanıyım. Birçok derneğin
kurucularındanım.2016 Haziran ayında kurduğumuz
Telif Hakları Derneği’nin de genel başkanıyım.
Yazı çalışmalarınma 1992’de, Yeni Düşünce gazetesinde başladım. Sonraki yıllarda dizi yazı, röportaj, makale ve denemelerim Yeni Şafak, Gündüz, Önce Vatan,
Şafak, Haber Ordu ve Muhalif gazeteleri ile Avaz, Sandal, Kültür Dünyası, Türk Edebiyatı, Genç Erenler, Alperen, Genç Arkadaş, Ülkü Ocağı, Ülkü Ocakları, Üsküdar
Belediyesi Bülteni, Çerçeve, Mavi Anka, Ülke,Sebil-ür
Reşad, İLESAM Dergisi,Ekonomi-Politika,Gaziosmanpaşa Belediyesi Dergisi, Arnavutköy Belediyesi Bülteni,
dergilerinde yayınlandı. İnternet ortamında da www.
memurlar.net ve www.sanatalemi.net adlı sitelerde
yazılar yazdım.Kültür Dünyası dergisinin 1997 yılında
açtığı yarışmada “Makyavelist Zihniyete Veda” isimli
çalışmayla deneme dalında mansiyon ödülünü aldım.
2002 yılında monografi ve inceleme tarzındaki Erol
Güngör ve Cemil Meriç isimli eserlerim Ankara’da,
Alternatif yayınları tarafından yayınlandı.2003 yılında
Prof. Dr. Ümit MERİÇ ve Dr. Ayşenur KURTOĞLU ile
birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Kentli Yaşam Kılavuzu’nu hazırladık. Ayrıca, Ankara-Mamak’ta
askerliğimi yaptığım sıralarda kaleme aldığım denemelerden oluşan ve tamamıyla kışla hayatı ve yapısını
otantik bir tarzda anlatan “Askerliğin Sosyolojisi” isimli
özgün çalışmam da yayına hazır haldedir.
2-) Okumak nedir? Okuma seviyemiz ne durumda? Dünya ülkeleriyle karşılaştırıldığında okumada
neden geriyiz.
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Okumak ilk ayettir. Soylu bir eylemdir. Dil ve anlama ile ilişkili bir etkinliktir. Bu anlamda okunabilir kitapta önemlidir. Maalesef ülkemizde insanların çoğu
dil ve anlatım yönünden okunabilir kitap yazamıyor.
Ülkemizde kitap baskı sayıları çok arttı. Satın alınıyor da. Fakat okunuyor mu? Peki okuyanlar anlayabiliyor mu? Bence esas sorun anlamada. Anlamak çok
önemli.İnternet ya da söylenen tabiriyle sanal dünya
ile ilişkimiz arttıkça,anlama melekelerimiz zayıflıyor.
Matematik kültürünün de anlamayla çok ilişkisi vardır.
Bir de tepkisel boyut var. Bizler kitap değerlendirirken daha çok duygusal ve ideolojik hükümler veriyoruz. Hala bir çoğumuz Macihevelli’yi siyasi iktidar için
her türlü ahlaksızlığı mubah sayan bir kudret delisi,
Darwin’i insanların maymunluğunu ispata çalışan bir
kaçık, Freud’u aklını cinsiyetle bozmuş bir deli doktoru diye görmekteyiz. Einstein artık “her şey izafidir”
şeklinde ilkel ve manasız bir ifade çerçevesine sokulmakta, Newton’un elma ağacı altında otururken yerçekimini keşfettiği şeklindeki yanlış ve ilkel bilgi devam
etmektedir. Bu durum da okuma ritmimizi etkilemektedir.
Dünyanın durumu hakkında fazla bilgim yok. Ancak
Hollanda gibi ülkelerde Anadil ve Matematik okuma,
okuduğunu anlama konularında devletin ciddi yatırımlar yaptığını biliyoruz.
3-) Sosyolojinin insanı mutlu eden özelliklerinden
bahseder misiniz?
Sosyoloji topluma ve toplumsal olaylara diğer bütün alanlardan farklı bakan bir bilim dalıdır. Örnek
verirsem: Gündelik hayatta insanın farklı olaylar karşısında farklı davranış ve görüşler sergilemesi tepki çekebilir. Sosyolog bu durumu olağan görür. Sosyolojiye
göre insan tanımlarından birisi “yüz yüzlü varlık” şeklindedir.Yine Dedikodu toplumda hoş karşılanmaz.Ama
bir sosyolog için dedikodu o toplumda sosyal ilişkilerin
yoğun olduğuna işarettir.
Verdiğim iki örnekten hareketle toplumsal olay ve
olgulara bakan sosyologun bakış açısının farklı bazen
de toplumun bakış açısıyla uygun düşmediğini söyleyebiliriz. Sosyologun çok boyutlu bu bakış ve değerlendirmesi onun zihnini sürekli dinamik tutan unsurdur.
Sosyologun bakış açısı bu olmakla birlikte esas işi
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etkisi nüfusun geometrik artışı gibidir. Dolayısıyla bu
alan devletimiz tarafından mütemadiyen desteklenmelidir.
5-) Türk’ü, Türk yapan temel değerler hakkında
bilgi verir misiniz?

CAFER VAYNİ
cafervayni@gmail.com

insanın ve toplumun mutlu olmasını sağlamaktır. Sosyoloji ve sosyolog toplumsal sorunların çözümüne katkı sağladıkça insanlar da daha mutlu olacaktır.
Türk sosyologlarının toplumsal sorunlara yerli ve
milli öneriler sunması ise Türk insanını daha fazla mutlu edecektir.
4-) Ülkemizin gelişiminde sanatın, edebiyatın ve
kültürün ne gibi faydaları olabilmektedir. Bu noktadan hareketle size göre olmazsa olmazlarımız nelerdir?
Bir ülkenin gelişmesinde sanat, kültür, edebiyat vb.
alanlar günümüzde belirleyicidir. Dünyada bu alanda
açık ve örtük rekabet vardır. Dünya ticaretinde özellikle telif hakkı geliri boyutunda bu alanların oranı
artmaktadır. Başka şekilde ifade edersek dünyada
sömürgecilik ilişkileri de bu alanda daha da gelişmektedir. Hollywood sineması, Batı ve Rus edebiyatı ve
sanatı bu ülkelerin kalkınma ve gelişmesine anlamlı
katkı sağlamaktadır. Herry Potter kitapları bir endüstri doğurmuştur. Bununla kalmamış milyonlarca dolar,
Avro ve Sterlin ülkesine kazandırmıştır. Aynı zamanda
İngiltere’nin tanıtımına ciddi katkı sağlamıştır. Özellikle gençler ve çocuklar bakımından. Dolayısıyla sanat,
kültür ve edebiyat bu denli önemlidir. Asırlık fabrikalar,
işletmeler zaman geliyor yeni oluşan bilgi toplumu şirketleri karşısında batıyorlar.1960’lı yıllarda okunmadığından ve ilgi duyulmadığından yakınan Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın eserleri bugün neredeyse elli farklı dile
çevrildi.Cemil Meriç’in eserlerinin 1992’den bu yana
sayısı bir milyonu geçti.
Aklıma Thomas Malthus (1773-1836) geldi. Nüfus
artışını azaltmak üzerinde kafa yoran İngiliz Malthus
derki; “Nüfus geometrik, besinler aritmetik artar.” Yani
nüfus 2,4,8,16,32… şeklinde artarken üretilen şeyler
1,2,3,4,5…birim şeklinde artar. Bana göre kültür, sanat
ve edebiyatın ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına

Türk’ü, Türk yapan temel değerler yakın zamanda
yaşadığımız 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde
bütün boyutlarıyla görülmüştür. Bu başlık altında bağımsızlık,özgürlük,yerli ve millilik,kahramanlık,merhamet,yardımseverlik..gibi onlarca kavramı sıralayabiliriz.
Birçok tarihçi; “dünya tarihinin içerisinden Türk
tarihini çıkartın, ortada hiçbir şey kalmaz” görüşünü
taşımaktadır. Bir toplumun tarihi aynı zamanda geleceğine olan düşüncelerimizi ve temel değerlerimizi
de belirlemektedir. Dolayısıyla bizim muhteşem bir
tarihimiz vardır. Buna bağlı olarak köprüleri iyi kurduğumuzda “muhteşem bir geleceğimizin de olacağına”
olan inancım tamdır.
Kısaca, “Türk’ü, Türk yapan temel değer 15 Temmuz’dur” diyebiliriz.
6-) Dua nedir? Bizzat yaşadığınız bir dua hatıranız
varsa paylaşır mısınız?
Dua bu dünyada huzuru bulmaktır. Psikologa ve Psikiyatriste ihtiyaç duymamaktır. Dua ilaçların en zararsızı ama en çok fayda sağlayanıdır.
İstanbul’un özellikle Fatih Sur içi, Eyüp ve Üsküdar
semtlerine özellikle yolumu düşürürüm. Çünkü bu üç
mekanda dua hücrelerime ve kılcal damarlarıma değin
hükmeder, duanın ben gönüllü esiri olurum.Dua ile ilgili otuz yıldır süregelen en önemli hatıram budur.
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SİNEMA

M.Tunahan PINARBAŞI

O, Stephen King tarafından yazılan gerilim-korku
türü bir romandır.
İlk Yayınlanma Tarihi: Eylül 1986
Yazar: Stephen King
Uyarlamalar: O (1990), O
(2017)
Türler: Korku kurgu,
Spekülatif kurgu, Coming-of-Age Fiction
Ödüller: British Fantasy
Award, August Derleth
Award
20.07.2017
Tarihinde
çıkacak bu filmin tanıtımını şimdiden yapma
nedenim Stephen King’in
muhteşem bir romanı
olan IT günümüz teknolojisiyle yeniden sinema
sektöründe yeniden can
bulmasıdır. Korku filmlerinde fantastik ve mistik
olayları sevmeseniz bile
bu film diğer korku filmlerine göre bambaşka .
Mutlaka sinemada izlemeniz gerektiğini düşünüyorum iyi seyirler diliyorum.
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SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
VE 2017 TÜRKİYESİ
N. Kemal HÜRDOĞMUŞ

Yahya Kemal’in talebesi olan ve kabri de onula
birlikte Aşiyan Mezarlığı’nda medfun bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1961 tarihinde yazdığı Saatleri Ayarlama Enstitüsü (SAE) kitabını her okuyanın,
ne kadar bir 50 yıl sonraki 2017 Türkiye’sine kolay
uyarlandığını görmemesi mümkün değildir. Ancak;
sadece 2017 Türkiye’sinde değil, kamuda istihdamın “İşe adam değil, adama iş bulma” yoluyla, yani
liyakatin yerine siyasi ve bürokratik güç istismarı
ile gerçekleştirileceği dikkate alındığında bu durumun daha nice 50 yıllara sari ve o yıllarda da cari
olacağı açıktır. Elimdeki kitap, Dergah Yayınlarında
Ağustos 2016’da basılan 31. Baskısıdır. Kamuda
israfın boyutlarını hicveden bu romanda; Enstitü,
kurulduktan sonra, sadece daha gösterişli binaya
taşınma ve kadrolarını artırma çabaları ile yetinmiyor, Ayar İstasyonları (255. sayfada Galatasaray ve
Teşvikiye’de; 302. sayfada Taksim’de tesis ederek)
kurmaktadır. Hatta; Saat Sevenler Cemiyeti aracılığıyla Saat Ayar Ekipleri (312. sayfada) ve kuracakları yardımlaşma - dayanışma amaçlı kooperatifin
finansmanı için Saatleme Bankası da (312. sayfada)
telaffuz edilmek suretiyle, bu hiciv zirveye tırmandırılmaktadır.
Sinema filmleri de yapılan Görevimiz Tehlike
(Mission: Imposssible) filminin başlangıcında bir
kaset veya diske okunan görev mesajı bir kez dinlendiğinde kendini yok etmektedir. SAE’yi okur ve
düşünürken, Türkiye’de hemen aklıma ilk olarak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) geldi. Maliye
Bakanlığı’na bağlı ÖİB; Türkiye Varlık Fonu Yönetimi
Anonim Şirketi’nin, 14 Şubat 2017 tarihinde, BOTAŞ, PTT, Borsa İstanbul (BİST), THY, Ziraat ve Halk
Bankalarının da aralarında bulunduğu kamunun en
zengin KİT’lerini devralmasıyla misyonunu adeta tamamlamış görülmektedir. Kuruluşun web sitesindeki portföyüne bakıldığında bu açıkça görülmektedir:
http://www.oib.gov.tr/sayfalar/liste/params/
tip-portfoy/oib-portf%C3%B6y.html
Bu durumda; Başkanlığın feshedilerek, Kurum
portföy ve personelinin, Maliye Bakanlığı bünyesine
ayni görev ve özlük haklarıyla devri gerçekleştirile-

bilir. Hatta; Hazine Müsteşarlığı’nda yer alan Kamu
Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne bağlanabilir ve adı geçen Genel Müdürlükte
geçmişte var olan birikimle, özelleştirme içinde ve
dışında kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler birlikte ve/ya eşgüdüm içinde izlenmiş olur.
Hazine Müsteşarlığı deyince, kamuda Müsteşarlıkların Bakanlığa dönüştürüldüğü ve Devlet Bakanlıklarının kaldırıldığı 3 Haziran 2011’de statüsü
değişmeyen nadir Müsteşarlıklardan biri oldu: Milli
İstihbarat Teşkilatı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı gibi... Buna göre, örneğin: Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı’na;
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı’na;
Gümrük Müsteşarlığı da, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na dönüştürüldü.
O dönemde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Ticaret kısmı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “İç” Ticaret kısmından gelmiştir. Sanayi Bakanlığı’nın adı da,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmuştur. Oysa
gümrük; Dış Ticaret işlemlerinin parçası olduğu için,
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile birleşmesi daha uygundur. Dolayısıyla, Gümrük Müsteşarlığı ile Dış Ticaret
Müsteşarlığı birleşmesi daha uygundur.
Aynı zamanda; Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
birleşerek kurulabilir. Böylece; hem mantıki bir yapı
kurulur, hem de Hazine Müsteşarlığı tek kalmamış,
tasarruf edilmiş olurdu. Nitekim; Ekonomi Bakanlığı’nın yurtdışı temsilcilikleri Ticaret Müşavirliği diye
geçerken, Hazine Müsteşarlığı’nın yurtdışı temsilcilikleri ise Ekonomi Müşavirliği diye geçmektedir.
DPT ve Hazine Müsteşarlıklarının birlikte olduğu
Ekonomi Bakanlığı’nın Kalkınma Plan ve Yıllık Programlardaki hedeflerine uygun finansman ayni elde
toplanmış ve aynı karar mercii tarafından daha hızlı
ve daha kapsamlı tespit ve tatbik edilmiş olur.
Dolayısıyla; kamuda Saatleri Ayarlama Enstitüsü
benzeri kurumlar, maalesef bundan sonra da olacak
ve bu kitap güncelliğini asla yitirmeyecektir.
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BÜYÜKLERDEN DUALAR
Emrullah ÇINAR

Veysel Karani’nin Duası
Ey Allahım,rabbim Sensin.
Çünkü ben bir kulum.
Nefsimin terbiyesinden acizim.
Demek beni terbiye eden Sensin.
Hem Sensin yaratıcı.
Çünkü ben yaratılmış bir varlığım,
Hem rızık veren Sensin.
Çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor.
Demek rızkımı veren Sensin.
Hem Sensin Malik,Mülkün gerçek sahibisin.
Çünkü ben bir köleyim.
Benden başkası bende tasarruf ediyor.
Demek benim sahibim Sensin.
Hem Sen izzet sahibisin, yücesin.
Ben ise zelilim;
halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor.
Demek Senin izzetinin aynasıyım.
Hem Sensin sınırsız zengin.
Çünkü ben muhtaç ve fakirim,
bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor.
Demek mutlak zengin Sensin, veren Sensin.
Hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi Sensin.
Çünkü ben ölümlüyüm, dirilmem ve ölmemde
Senin daimi hayat sıfatının tecellisi görünüyor.
Hem Sensin Baki,
Çünkü ben faniyim,
ömrümün sona ermesinde Senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum.
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Hem Sen şeref sahibi yüceler yücesisin.
Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum.
Demek şeref ve haysiyet Senden geliyor.
Hem sonsuz ihsan sahibi Sensin.
Ben ise günah işleyen bir kulum.
Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor.
Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler
bahşeden Sensin.
Hem günahları affeden yalnız Sensin.
ben ise günahkarım.
Demek günahları affedecek Senin kapından başka kapı yoktur. ….
Hem dualara cevap veren Sensin.
Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip
istiyorum,
niyaz edip yalvarıyorum.
Arzularım yerine geliyor.
İsteklerime cevap veriliyor.
Demek arzu ve isteklerime cevap veren Sensin.
Hem her türlü hastalığa şifa veren Sensin.
Çünkü ben hastayım.
Hastalıktan her kurtuluşumda Senin şifa verici
tecellini görüyorum.
Demek her türlü hastalığa şifa veren Sensin.
Allah’ım
Benim günahlarımı affet , hatalarımı bağışla.
Hastalıklarıma şifa ver,
Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahım….
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ÜSKÜDAR
Abdurrahman PAMUK

Bir tutkudur Üsküdar
Maziyi hatırlatan
Eseriyle karşılar
Seni o Mimar Sinan
Bir uhrevi havayı
Derin derin çekersin
Seyreder dolunayı
Bin vuslata erersin
Sessizce süzülürken
O pek narin vapurlar
Mutsuzken onda giden
Geleni çok bahtiyar
Gündüzü pek farklıdır
Gecesinde ayrı haz
ikliminde saklıdır
Yaratıcı’ya niyaz
Yükseklerde bir kalkan
Gözetirken çevreyi
Ruhaniyeti kokan
Aziz Mahmud Hüdayı
Çepeçevre bir huzur
İkliminde beldenin
Aşkına çare olur
Sahilinde gezenin
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Volvo S90
Mehmet ŞAHİN

Volvo S90, Volvo Cars tarafından üretilen üst orta sınıf otomobil modelidir. Araç ilk olarak 2016 Kuzey
Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılmış olup Volvo S80’nin yerini almıştır. Station wagon modeli
ise V90 adıyla satılmaktadır.[8]
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ALLAH’IN ZAMANA TABİ OLMADIĞINI BİLMEK
İsmihan Meryem BOYRAZ

Onlar, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, azizdir.
HACC suresi 74
İnsan, yaşamına dair Allah’ın hafızasına
verdiği bilgilere geçmiş, henüz vermediklerine
ise gelecek der, ve içinde bulunduğu şimdinin
geçmiş ve geleceği ayırdığını zanneder. oysa
bu bir yanılgıdır. Allah olayları zamansızlıkta
tek bir anda yaratıp bitirmiştir. Zamana tabi
olan bilinçli varlıkların hafızasına varlığa dair
bilgilerin belirli bir sırayla verilmesi ise Allahın
sonsuz kudretini gösteren muhteşem bir sanatıdır.
Zamanın geçtiği yani geçmişten geleceğe
doğru bir akışı olduğu hissini veren ise bir önceki an ile şimdiki an arasında yapılan kıyastır.
Allahın geçmiş ve geleceği zamansız olarak
aynı anda biliyor olması, kendisinin zamana
tabi olmamasındandır.
Dar düşünceli bazı insanlar Allahın gelecekte olacak olayları önceden bilmediğini zanneder. veya hutta bunun nasıl mümkün olacağını
kavrayıp kabul edemez.
Bu durum Allahı kendi tabi oldukları sistemin ötesinde düşünemeyerek Onu kendi bo-

yutlarının ve zamanlarının bir parçası olarak
düşünmelerindendir.
Materyalistlerin gayba ve Allaha inanamamalarının nedeni de budur. Allahı maddi evrenin ve zamanın bir parçası gibi düşünmek...
(Allah’ı tenzih ederim)
Allahın evreni yaratmadan önce ne yaptığı,
evreni neden altı günde yarattığı ya da varlığının neden bir başlangıcının olmadığı gibi
alt düşünce seviyesinden sordukları sorularla
kendilerince açmazlar bulduklarını sanarlar.
Maddeye ve maddi kurallara tabi bir anlayış
ve düşünce sistemiyle Allahı kavrayamayacaklarını ise hiç düşünmezler.
De ki: O Allah, birdir.
Allah, Samed’dir (her şey O’na muhtaçtır,
daimdir, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır).
O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
Ve hiç bir şey O’nun dengi değildir.
(İhlas suresi)
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SPOR

Onur TAŞKIRAN

Bungee Jumping
Bungee Jumping’in Kökeni Doğu Avusturalya’nın Açıklarında Pasifik Okyanusunda “New Hembridis” Adalar Grubundaki Vanatu Adası Yerlilerinin “Gkol” Adını Verdikleri Erkekliğe Geçiş Törenlerinde
Bambudan Yaptıkları Kulelerden, Sarmaşıktan Yaptıkları Iplere Bağlanarak Atlamasına Dayanır.
İngiltere De 1970’Lerde Oxford Üniversitesi Öğrencilerince Bagaj Gerdirme Lastikleriyle Ilk Bungee Atlayışlarının Temeli Atılmıştır.
1980’Lerde Artan Talep Karşısında Teknolojinin Tüm Imkanlarından Faydalanarak Önemli Ve Güvenli Bir Sektör Haline Gelmiş, Günümüzde Ise Tüm Dünyada Yüzbinlerce Kişiye Ulaşan,
Uluslararası Alanda Yarışmaları Düzenlenen Bir Spor Dalı Olarak Kabul Görmüştür.

Tarihteki Bazı Bunge Jumping Rekorları

Jochen Schwizer 1997 yılında tam 1055 metreden atlamış. Hem de bir helikopterden... Atlayışta 330 metrelik bir ip kullanmış ve tam 415 metre serbest düşüş yapmış.
David Kirke (İngiltere’deki Oxford Tehlikeli Sporlar Kulübü’nden,) 350 metrelik Royal George Köprüsünden 140 metrelik bir iple atlıyor, sonra da 1980 yılında Colorado’da 200 metrelik bir atlayışı
başarıyla gerçekleştiriyor. Yıl 2000’de A.J. Hackett aynı köprüden 320 metrelik bir atlayış yapıyor.

Dünyanın en kalabalık toplu atlayışı 25 kişiyle 1998’de Frankfurt, Almanya’da Deutsche Bank
Genel Merkezi’nde yapılıyor. Yükseklik 56 metre.
Ekim 1998’de A.J. Hackett, Yeni Zellanda’nın bir binasından ve tam 196 metreden atlıyor.

Atlayacak Kişinin Sağlık Durumu

Bungee jumping yapacak kişi aşağıdaki sağlık sorunlarından herhangi birine sahip olmamalıdır!!!
Kalp rahatsızlıkları
Tansiyon bozukluğu
Epilepsi (sara)
Herhangi bir ortopedik rahatsızlık
Psikolojik veya nörolojik rahatsızlıklar
Alkol veya uyuşturucu bağımlılığı
Hamilelik
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İLGİNÇ BİLGİLER

Su aygırının sütü pembe renklidir.

Kuzey Kore ile Finlandiya’yı ayıran tek ülke Rusya’dır.

İnsanoğlunun vücudundaki
en güçlü kas, çene kasıdır.

İnsan yılda en az 1460 rüya
görür.
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SİL AH

DESERT EAGLE (357 MAGNUM)
Kıvanç KARADAĞ

DESERT EAGLE (357 MAGNUM)
Üretildiği tarih: 1982
Uyruğu: ABD-İsrail
Ağırlık: 1.766 gr
Uzunluk: 277 mm
Mühimmat: .357 Magnum
Etkili menzil: 50-200 m
Şarjör kapasitesi: 7
Desert Eagle, Amerikan tasarımı, İsrail yapımı yarı-otomatik bir tabancadır. 357’lik, 41’lik,
44’lük ve 50 AE kalibrelik mermi kullanan modelleri bulunmaktadır. Kullandığı mermilerden
dolayı çok güçlü bir tabancadır ancak tabancanın geri tepmesinin yüksek olması, silahın oldukça ağır ve büyük olması nedeniyle kullanışlı değildir. Bu sebeplerden dolayı çok nadir ülkelerin ordu ve polis gücü tarafından kullanılır. Televizyon programları, filmler ve video oyunları sayesinde ünlü olmuştur. Namlusu blok döküm tek parçadır. Önden bakıldığında üçgen
şeklindeki tasarım, namlunun çabuk soğumasında rol oynar. Atış isabeti oldukça yüksektir.
Etkili mesafesi 152 mm’lik namlularda yaklaşık olarak 200 metredir. Çokgenlik yiv hadve boyu
sayesinde namlunun aşınması azalmakta ve de namlu içi ile mermi arasındaki uyumluluk zenginleştirilmekte ve bu da atış isabetini oldukça yüksek kılmaktadır. Tetik köprüsü iki el şeklinde kullanmalı olarak tasarlanmıştır. Kabzası da son derece rahat ve hızlı şekilde tabancayı
kullanmaya müsaittir.
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TEKNOLOJİ

Kendi kendine giden gemiler geliyor!
M. Batuhan PINARBAŞI

Japonya, kendi kendine giden kaptansız kargo gemisi üretecek.
Son yılların teknoloji modalarından biri de kendi kendine giden sürücüsüz araçlar.
Kendi kendine giden otomobiller yollarda test ediliyor. Uçaklar ise çoğunlukla otopilot sayesinde kendi kendine uçabiliyor. Bu yüzden belki de gemilerin bir sonraki kendi
kendine giden deniz aracı olabilir.
Japonya’da bulunan ülkenin deniz taşımacılığı
şirketleri, kara gemilerinin
denizlere kendileri veya küçük bir mürettebatla gidebileceği kendiliğinden hareket
eden teknolojiyi geliştirmeye yardım etmek için gemi
üreticileri ile birlikte çalışmak istiyor. Bu teknolojinin
kullanılmasındaki
amaç,
gemilerin maliyetlerini düşürmek ve kâr marjlarını
yükseltmek için en güvenli, en kısa ve en verimli yakıtla yol almasına yardımcı olarak
2025 yılına kadar hizmete sokmaktır.
En iyi ve en verimli güzergah planlamanın yanı sıra, teknolojinin kullanımı, arızalar gibi olay sayısını azaltması beklenen, denizde oluşabilecek şeyleri öngörmeye de
yardımcı olacaktır. Japonya kendiliğinden seyreden gemiler geliştirdiğini ilan eden ilk
ülke olmayacak. 2016’da Rolls-Royce, 2020’de faaliyete geçebilecek uzaktan kumandalı bir gemi ile insansız yük gemileri başlatmak için benzer planlar yaptığını duyurdu.
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KAYSERİ MAHALLESİ SEZONA SÜRPRİZLERLE GİRİYOR

Kayseri Lisesi’nin hemen arkasında
1800’lü yıllardan kalan tarihi ev ve mekanların restore edildiği “Tarihi Kayseri
Mahallesi” yeni sezonda gerçekleştireceği özel etkinliklerle kentin kültür, tarih ve
lezzet mekanı olmaya devam edecek.
Kentin tam merkezinde azınlık teba
tarafından yaklaşık 200-250 yıl önce inşa
edilen mekanların yıllar süren ince restorasyon çalışmalarıyla yeniden kazandırıldığı “Tarihi Kayseri Mahallesi”, geçen yıl
325 bin ziyaret ve konaklama ile Kayserililer kadar yerli ve yabancı turistlerin de ilgi
odağı olmayı başardı.
Kayseri Mahallesi Yönetim Kurulu Üyesi Talha Erkek, Türkiye’de Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserleri bir arada barındıran nadir illerden Kayseri’nin,
sanayi şehri olmasının yanında aynı zamanda kültür ve tarih şehri olduğunun altını
çizerek, işletmesini üstlendikleri bu kompleksi “kentin buluşma ve dinlenme noktası,
gerçek kültür ve tarihini koklarken, aynı zamanda lezzet durağı” yapmak için yola
çıktıklarını kaydetti.
Müşteri
memnuniyetinin
yüzde 98’lerde olduğu Tarihi
Kayseri Mahallesi’nde yaz sezonuna bir dizi sürpriz etkinliklerle gireceklerini belirten Talha Erkek, şunları söyledi:
“İstiyoruz ki buraya gelenler
‘gerçek Kayseri’ye geldiklerini
hissetsin. Sadece asırlık yapıların ihtişamını seyretmekle kalmasınlar, aynı zamanda Kayseri kültür ve lezzetini de bu mekanda yaşasınlar. Kentin
ana merkezi olmasına karşın gürültüden uzak bu komplekste, taş ev ve avluların sunduğu serin ortamda tüm yaş ve cinsiyet gruplarına özel etkinlikler hazırlıyoruz. Burayı
ziyaret edenler huzur bulurken, eğlensin, etkinliklerle kente ve kültüre dair bir şeyler
öğrensin istiyoruz.”

49

sirdergisi.com

Haziran 2017 / Ramazan 1438

P E DA G O J İ

ÇOCUKLARDA ÇİZGİ FİLM ETKİLERİ
Gülşen ÖZCİMBİT

Çocuklar çok fazla sorumluluk isteyen, algıları çok açık, çok çabuk öğrenen , kavrayan
şahane varlıklar. Genelde çocuklar ailelerine anne babalarının genç ve yüksek oranda yoğun çalışmak zorunda oldukları dönemde geliyorlar. Anne baba yoğun çalışmasa bile ister
istemez çocuklara çizgi filmler açılıyor. Çünkü çocuk bir kişinin bütün vaktini alabilecek bir
potansiyele sahip. Anne babalar ya da diğer yakınlar bazen başka bir işle meşgul olmak
zorunda kaldığında ya da dinlenmek istediğinde çocuğa masum bir çizgi film açabiliyor ister
istemez.
Çocukların çizgi film seyretmesi normalde güzel bir şey aslında çünkü eğlenceli ve güzel vakit geçirmiş oluyorlar. Ancak çizgi filmlerin eğitici, öğretici, bilinçlendirici olması çok
önemli. Bu konuda TRT Kurumu biraz atılım yaptı ancak ne kadar yeterli. Çocukların cinsiyet
yaş ve hoşlanma seviyeleri farklı.
Bir de çok büyük bir sektör var sinema çizgi film
animasyon sektörü. Maalesef bu konuda yok denecek kadar az çalışma yapılıyor. Oysa sinema çizgi
filmleri fenomen oluyor çocukları peşinden alıp götürüyor. O çizgi filmlerde geçen isimleri, slagonları
çocuklar ayrı ayrı ezberliyor. Bu çizgi filmlerin yan
sanayisi amblemli ürünlerini saymıyorum bile.
Çocuklara çok güzel bir öğretme yolu olan eğlenerek öğrenme yolunu tamamen es geçmiş durumdayız. Ahlaki, etik ve kültürel değerlerimizi kaliteli
sinema filmleriyle verebilecekken biz çocuklarımızı beğenmediğimiz Batı’nın eline teslim
etmiş durumdayız.
Üstelik sadece çizgi filmler değil video, internet oyunlarıyla da çocuklarımız bize karşı
bir kültürü benimseyerek büyümekteler. Oysa “Ağaç yaşken eğilir” der atalarımız. Biz napıyoruz yarı Türk yarı yabancı kültürle beslenmiş çocuklarımızı büyüdüklerinde düzeltmeye
çalışıyoruz. Ancak bu çok daha zor oluyor hatta olmuyor. İnsanlar ancak kendi kişsel gelişimlerini tamamlayınca farkındalıkları artıp bu konulara eğiliyorlar.
Köklere çok gerilere dayanan uzun birgeçmişimiz var. Ahlaklı, adaletli, yardımsever, cesur, cömert, mert bir kültürümüz. Zeki, sıradışı, çalışkan, becerikli istekli insanlarımız var.
Artık bir şekilde bu önemli konuya el atmamız ümidiyle.
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SEMENDEL YAYINLARI
Risâle-i Nûr’un şerh ve îzáhı

Şeriat, tarikat, hakikat,
marifet, Kur’ân’ın cadde-i
kübrâsından farklı mı?

Sahâbe mesleğine dâvet!
Acz, fakr, şefkat, tefekkür
yoluyla hakikata ulaşma
fırsatı.

Yirmi Altıncı Söz’ün Zeyli
ve Hátimesi ile Beşinci
Mektûb şerh edildi.
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Fatma YAŞAR

AFFET EY SULTAN
Hasretin gözümde yaş nice zaman
Gaflet uykusundan ey gönül uyan
Yok mudur sesimi sözümü duyan
Resulun aşkıdır kalbime dolan
Yolunda meczubum medet ey Rahman
Nebidir sırdaşım, dostumdur Kuran
Hasretin narıyla yürekten yanan
Aşıklar hürmetine affet ey sultan
Merhamet et Mevlam sen ki bizlere
Kalpten dökülmeyen yansımaz söze
Yüreğe değmeyen neylesin öze
Ruhumda huzursun, kalbimde iman ...
Fatma Yaşar
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Can Bula Cananını, Bayram Ola...

Semra AYDIN

Umutlarımız kadar büyük, gökyüzü kadar
mavi renkli bir kurdele ile süslenmiş hediyemiz
var size:SIR
Çözün kurdeleyi ve kaldırın yavaşça derginin
kapağını. Kocaman bir fırça ve bin bir renk ile
mutluluğun resmini yapın istiyoruz. Düşler serpiştirdik mesela, düş kurmayı unutmayın diye.
Bir kucak dolusu sevgiyle yarım elma koymayı
ihmal etmedik, paylaşmaktan vazgeçmeyin diye.
İçtenliği, özgüveni, bağışlamayı, güzel hatıraları
ve aşk tozu koyduk. Sevdiklerinize onları sevdiğinizi söylemek için yarını beklemeyin hemen
yapın diye... Bu bayram güneş bizim için daha da
güzel doğsun. Mutsuzluklar mutluluğa, yorgunluklar başarıya, telaş huzura ve özlemeler kucaklaşmaya dönsün diliyoruz...
-----------------------------------------BAYRAM ŞEKERİ
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... Üç
dostun hikayesi anlatılır. Yaratılış gayeleri, ihtiyaçları, amaçları farklı üç dost... Ortak olan tek
şeyleri, birbirlerine sevgileri olan üç dost...
Birgün uzun bir yola çıkmaları gerekir bu üç
dostun. Yol engebeli ve zorludur. Ama birbirlerine destek olarak engelleri aşarlar. Yol uzundur,
acı vericidir. Ara ara yolda güzelliklere de şahit
olurlar ama yol uzun ve yorucudur. Sonunda
bir dönemecin başında güzel bir kapı görürler.
Kapı büyüktür ve ortasında çeşme bulunan altın
döşemeli bir yola çıkıyordur. Kapının başındaki
görevliye heyecanla sorarlar burası neresi diye.
Görevli gayet sakin ve soğuk bir tavırla “Cennet”
der. Ayrılmaz dostlar heyecanlanır ve çok sevinirler.
Görevliye; “uzun ve yorucu bir yoldan geliyoruz. çok susadık. içeri girebilir miyiz” diye sorarlar.

Bekçi cevap verir: “Girebilirsiniz ama sadece
tek kişi...”
Aldıkları bu cevap karşısında umutsuzluğa
düşen üç dost, bir karar veremezler. Çünkü, aralarından kim girerse girsin, diğer ikisi kapıda kalacaktır. üçünün de gönlü razı olmaz diğerlerini
geride bırakmaya. Üç dost yola devam etmeye
karar verirler. Az bir zaman sonra ikinci bir kapı
daha çıkar karşılarına. Bu kapı ise iki taraflı ağaçlar olan bir yola çıkıyordur. Kapıdaki bekçi ile
benzer konuşmalar geçer aralarında. Susadıklarını söylerler.
Bekçi,” şu yolda düz devam edin, ilerde bir
pınar göreceksiniz o pınardan istediğiniz kadar
su içebilirsiniz” der. Üç yolcu sevinerek bekçinin
dediği yere giderler ve sularını içerek dinlenirler.
Ardından bekçiye teşekkür ederler ve sorarlar
“çok güzel, Buranın adı ne?”
Bekçi “cennet” der.
“Cennet mi? Ama mermer kapıdaki görevli de
oranın cennet olduğunu söyledi”
“Orası cennet değil cehennem”
“Sizin adınızı kullanmalarına niçin izin veriyorsunuz. Yanlış bilgi vermeleri karışıklığa neden
oluyordur”
“Aslında onlar bize iyilik yapıyorlar. EN İYİ
DOSTLARINA SIRT ÇEVİRENLER, ORADA KALIYORLAR ÇÜNKÜ”
Neye ve kime karşı güçsüz olduğumuz çok da
önemli değil aslında. Gerçek zayıflık; kendi umutsuzluğumuza ve kendi hırslarımıza yenilerek, yalancı silüetlerin gücüne sığınmaktır. Dün bir daha
yaşanamayacak kadar uzakta, yarın bir adımlık
yakınımızda, bugün ise bizimle birlikte...
Bugün sahip olduklarımızın değerini bilmeli,
aksi halde yarın kimse olmayacak yanımızda...
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HAYAL TAŞIM
Bin bir ızdırap var, şimdi başımda
Çok çileler çektim bu genç yaşımda,
Ne geçmişim vardı nede yarınım
Yalnız seni buldum hayal taşında.
Çileler acılar benim yoldaşım,
Yalnızlık ve kader tek arkadaşım.
Çaresiz, ümitsiz ağrıyor başım,
Tek teselli taşım O’dur. Şu hayal taşım.
Abu hayat olsa, yiyip içtiğim.
Firdevs olsa da konup göçtüğüm.
Meğer hayat esrarlı bir kördüğüm,
Aldatan bir serapmış gördüğüm.
Çocukça kurduğun düşler yalanmış,
Beyhudece, gönül hep oyalanmış,
Bu gönül nafile hep oyalanmış,
Hayal taşım bana acı bir sonmuş.
Bir veda çekmişim hayal taşına,
Ne haller gelmiştir bilsen başıma,
Şimdi çırpınışım artık boşuna,
Zehir koydu kader tatlı aşıma.
(1996)
Necmiye EROL
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TARİHİN TAİF ANI
Şemseddin SABRİ

Hüzün Peygamberi Hz. Muhammed’in hüzün yılıydı,
Yani peygamberliğinin onuncu yılıydı.
Bu yılda Allah, Hatice Validemizi yanına aldı.
Yetim ve öksüzken baktı, daha yakındı babadan,
Amcası Ebu Talip de ayrıldı yanından.
Cesaret edemedikleri her türlü işkenceyi sağlığında Ebu Talibin,
Artık yönelttiler Resulullah’a müşrikleri Kureyş’in.
İşte İslam’a davet yolunda en şiddetli musibetlerin,
Bu yıldı, Hüzün Yılıydı, göğüs gerdiği Resul-u Ekrem’in.
Taif’e gidiyordu kendisini kabul edeceği ümidiyle Sakif kabilesinin,
Oysa onlar o kadar kabaydı ve bir o kadar da haşin.
Yetinmemişlerdi retle, taşladılar taa kan akıncaya kadar ayaklarından,
Zeyd bin Harise de koruyamadı, yaralandı birkaç yerinden başından,
Utbe bin Rabia’nın bağına sığınıp zor dayadı bir üzüm asmasına arkasını yogunluktan.
Yorgundun, bitkindin ya Nebiler Nebisi, seni anlamadılar,
Ama sen ne merhametlisin, ne şefkatlisin ki, yok beddualar.
Arş-ı alayı bile öfkelendiren bu muameleye rağmen,
Taif’e, o kavme ve nesline dua ettin, kusuru aradın kendinden.
İşte duanın üzerinden değil yıllar, belki dakikalar geçmeden, o anda:
Hristiyan olan köle Addas getirdi bir salkım üzümü tabakta...
Sen yemeğe başlamadan uzattın elini “Bismillah-Allah’ın adıyla” diyerek,
Addas: “Vallahi bu sözü bu yörenin halkı bilmez.” dedi hayret ederek.
Sen sordun: “Dinin nedir? Hangi diyar halkındansın?”
O dedi: “Ben Hristiyanım, halkından Ninova’nın, Musul’un bir kasabasının.”
Sen hangi kitaptan okudun Peygamberler Tarihini ya Resulullah,
bildirmeseler nasıl bilirsin ismini Yunus’un?
Sevinçle: “Demek sen, o salih kişi, Yunus bin Metta’nın hemşehrisisin?”
dedin ve silindi yorgunluğun.
Addas’da da bir heyecan: “Sen Yunus bin Metta’yı nereden biliyorsun?”
Ah Addas ahh, tabii o an ben de olsaydım, kime, neyi sorduğumu nereden bilecektim?
Diyecekti öyle emin, Muhammed-ül Emin: “O benim kardeşimdir. O bir peygamberdir,
ben de peygamberim.”
Addas ne şanslısın, ben de olsam senin gibi, O’nun elini, yüzünü, ayaklarını öperim.
Ya Nebi, “Sen ne bilgilisin!” demek belki hata, affet, risalete karşı cehaletim.
Ama senin en sevgili dostun, Hattab’ın oğlu Ömer, kırkıncı müslüman,
Ne demişti? “İki şey var, biri beni güldürür, diğeri eder mahzun ve pişman.”
“Acıkınca, tapındığım helvadan putları yerdim, bu ne cehalet!”
“Büluğ çağında henüz kızımı toprağa verdim, bu ne vahşet!”
“Kızımın o hitabı üstelik, elimde kürekle toprak atarken üstüne...”
“Babacığım, küreği dikkatli tut, toz kirletiyor, bulaşıyor üstüne!”
İşte böyle cahil, böyle vahşi bir toplumda ve sen ümmi iken,
Yunus’u kardeş bildin, Adem’e tuttun fener, saf tuttular arkanda Miraç’ta iken,
Çünkü bütün peygamberlerden önce senin nurunla yazıldı Kelime-i Şehadet,
“Yoktur Allah’tan başka ilah, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir elbet!”
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Buddy Holly
Charles Hardin Holley veya tanınan adıyla Buddy Holly (7 Eylül 1936 – 3 Şubat 1959), ABD’li şarkıcı, besteci ve
Rock and roll’un öncüsü.

Yaşamı

Buddy Holly 7 Eylül 1936’da dünyaya geldi. Kendi
halinde Batı Texaslı genç bir Country şarkıcısı iken Elvis
Presley ve Bill Haley’den oldukça etkilendi. Küçük radyo
istasyonlarında sesini duyurmaya çalışır. O dönemde ikili
oluşturduğu Bob Montgomery ile plak şirketlerini dolaşıyordu.
Gözlükleriyle kendine değişik ve güzel bir imaj yaratmıştı.Buddy Holly, kısa süren kariyerine çok büyük başarılar sıkıştırmıştı. Başta The Beatles olmak üzere 60’larda
Popçuları tamamen etkisi altında bırakmıştı. Bu yüzden
de Holly, sadece Amerikan Müziği’nin değil İngiliz popüler müziğinin de gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

Ölümü

3 şubat 1959’da Clear Lake, İowa’da geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti. Öldüğü sırada Maria Elena ile
evliydi. Evleneli daha bir sene bile olmamıştı. Üstelik eşi
bebek bekliyordu. Buddy’nin ölümü üzerine Maria bebeğini düşürdü.

Müzik hayatı

Buddy Holly gitar, piyano ve viyolin çalar. Bir gün
Texas - Lubbock Kentinde Marty Robbins - Elvis Presley
konserine uvertür sahneye çıkacak grup arandığını duyarlar. Bu uvertür olayı bu tip organizasyonlarda gelenek
haline gelmişti. Organizatörler ve plak şirketleri için genç
ve kendine güvenen şarkıcıları veya grupları keşfetmek
için ideal bir olaydı. Bu kez de şans Buddy Holly - Bob
Montgomery ikilisine gülmüştü. Elvis ve country - western şarkıcısı Marty Robbins’in yer aldığı bir konserde
şarkı söylemek bulunmaz bir fırsattı. Buddy Holly, sahnede belirip de şarkı söylemeye başladığı anda Tom Parker
tarafından fark edilir. Ancak Decca’nın yetenekli ajanı
Jim Denny, Parker’dan önce davranır ve Holly ile konser
sonrası, Decca’nın yan kuruluşu olan Nashville Records
adına sözleşme imzalar. Ama ne yazık ki bu olayın tatsız
yanı, Jim Denny sadece Holly’i istemektedir. Kendi deyimiyle ona potansiyel Elvis’ler lazımdır, potansiyel Marty
Robbins’ler. Zamanını çoktan doldurmuşlardır. Böylece
ikili ayrılır. Holly’nin tarzı ne Rock and Roll, ne de folktur.
Beyaz ile siyah eski ile yeninin bir karışımıdır ki müziğin

tarzının o zamanki ismi Rockabilly’dir. Ancak Buddy’nin
ilk plağı başarılı olamayınca kesin olarak Rock and Roll’a
dönüş yapar. 1956 yılında ilk topluluğunu kurar. Topluluğun adı The Three Tunes’tur. Tamamen özgün bir gitar
stili vardır. Holly yerini sağlamlaştırdığında henüz 21 yaşındadır.
Decca’dan beklediği yaygınlığı kazanamayınca ayrılıp
1957 ‘ de Norman Petty’nin Clovis etiketiyle çalışmaya
başlar.

The Crickets

Bu arada topluluğu da dağılmıştır. Onun yerine The
Crickets ile çalışmaya başlar. Petty’nin katkıları ile gerçekleştirilen ilk plak That’ll Be The Day özlenen parlayışı
sağlar. Kısa sürede hem Amerika’da hem de İngiltere’de
şarkı ilk 10’a girer. Holly, bu başarısı ile kalça hareketi
yapmadan da bir şeylerin başarılabileceğini kanıtlamış
olur. Grubu The Crickets (Tommy Allsup lead gitar, Bo
Clark davul, George Atwood bass) ile That’ll Be The Day
sonrası başarılar ardı ardına gelmeye başlar. Aynı yıl içerisinde Peggy Sue adlı şarkısı Amerika’da 3, İngiltere’de 6
numaraya kadar yükselir. Holly başarılarını Reminiscing,
bir Chuck Berry klasiği Brown Eyed Handsome Man ve Bo
Diddley ile devam ettirir.
Diskografi
1957 - The ‘’Chirping’’ Crickets
1958 - Buddy Holly
1958 - That’ll Be The Day
Ölümünden sonra
Buddy Holly, başarılar ile dolu kısa kariyerini 3 Şubat
1959 yılında geçirdiği bir uçak kazası ile noktaladı. 23 yaşında ölen Holly’nin şarkıları halen pek çok Rock şarkıcısı
tarafından söylenmektedir.

Adına yapılanlar

Bobby Vee 1963 yılında “I Remember Buddy Holly”
isimli tamamen onun şarkılarından oluşan bir albüm yaptı.
Ayrıca Connie Francis’inde doldurmuş olduğu bir tribute albümü var. Bugün Tribute showları en fazla yapılan
şarkıcılardan biridir.
Buddy Holly’e ait birçok belgesel DVD bulmak mümkün. Ayrıca, onun hayat hikayesini anlatan Buddy Holly
Story adında çokta başarılı bir film vardır.
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Müellif’in Kısa Tarihçe-i Hayatı
İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh

İsmail Çetin Hocaefendi 27 Şubat 1942’de Cuma
günü Diyarbakır’ın Hazro Kazası’nda doğdu. Babası,
“molla” lakablı Mahfuz’dur; dedesi, Kâdî Beydâvî
üzerine bir haşiyesi bulunan Molla Süleyman’dır;
annesi, Mesâbîh’i şerheden büyük âlimlerden Molla Reşîd’in kızı Râbia Hanım’dır.
Bütün varlığını İslam ve gençlere vakfeden Üstad
İsmail Çetin Hazretleri, ilmin vakarı ve ağırlığıyla,
tevâzu’ kanatlarını yere gererek hayatını Ehli Sünnet vel’Cemaatin itikadını yaymaya, insanların kalblerine yerleştirmeye, yine Ehli Sünnet itikadının savunucusu olarak ilim, irşad ve bunların ışığı altında
gençlerin yetişmelerine, iyi insan olmalarına ve iyi
insan yetiştirmelerine adadı. Hiçbir zaman şöhreti
sevmeyen İsmail Çetin Hocaefendi: “Şöhret başa
beladır.” diyerek, şöhretten hayat boyu sakındı.
Hastalığının en şiddetli zamanlarında dahi te’lifâtı
ve tedrîsâtı, Müslümanlarla hasbihal etmeyi aslâ
bırakmadı. Öğrenciden alınan ücretle ilmin bereketinin kalmayacağını söyleyerek öğrettiği mukabilinde hiçbir sûrette ücret ve hediye kabul etmedi. Vefatına kadar Ehli Sünnet vel’Cemaat dışında hiçbir
zümre ve meşrebin adamı olmadı; Müslümanların
arasında parti, mezheb, meşreb ayrımı gözetmeksizin her Müslümanı kucakladı. Halihazırda dünyanın
çeşitli yerlerinde yetiştirmiş olduğu birçok talebesi
vardır.
1980 ihtilalinde kendi tabiriyle “Medrese-i Yûsûfiyye”de yakalandığı astım ve bronşit hastalıkları
zamanla KOAH hastalığına dönüştü; 2000 yılından
itibaren hastalığı ilerledi; son olarak 9 Mayıs 2011
tarihinde kaldırıldığı Isparta Gülkent Devlet Hastanesi’nde 17 Haziran 2011 Cuma günü sabah namazı
vaktinde Allah Teâlâ’ya kavuştu. Isparta’da yaptırıp
hizmete sunduğu Dilara Cami ve Külliyesi’nin yanındaki Akyol Mezarlığı’nda medfundur.
Allah Teâlâ minnet ve keremiyle onun tertemiz
sırlarını yüceltsin, cesedine ve cesedinin yatağı olan
toprağına rahmet ve rızalarını bolca akıtsın, cennet-
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lerinin ortasında iskanlandırsın, ilminden bizi faidelendirsin, ilminin bereketlerini üzerimize akıtsın.
Âmîn...

İsmail Çetin Hocaefendi’nin umum müslümanlara dilara yayınlarında yayınlanmış vasiyeti...

بسم هللا الرمحن الرحمي
وامحلد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني والصالة والسالم عىل
�سيدان محمد خري
الربيّة وعىل �آهل وحصبه من افضل الصلوات وارشف
التسلاميت وازىك التحيات ورضوان هللا
تعاىل علهيم امجعني
Bundan sonra, malum olduğu üzere her doğan
ölür, yapılan her bina yıkılır. Dünyanın akıbeti ölümdür. Ölüm Allah Teâlâ’nın hükmüdür.
Şahsen ben, fakir, işkenceli hayatla yani izzet
içinde zillet, zillet içinde izzetle bugüne kadar yaşadım; takdîrim böyle idi, ona razıyım. İlmî çalışmayı
tercih ettim. Ehli Sünnet vel’Cemaatin i’tikadı üzere,
tevâtür ve senedle günümüze ulaşan yoldan başka
hiçbir zümrenin adamı olmadım. Bütün amaçlarımı
uhrevi âlemine bağladım. Rızâ-i Bârî’den başka hiçbir amacım, hasretim kalmamıştır.
Allah’ın Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellem, gerek
sekeratten, ölüm ve kabir azabından, haşir, neşir,
sırat köprüsü, mizan ve hesabdan, mahşer, cennet
ve cehennemden ve gerekse her ne haber verdi ise
cümlesi haktır. Binaenaleyh Muhammed sallallâhu
aleyhi ve sellem her ne getirdiyse, söylediyse, yap-
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tıysa, cümlesi hak ve gerçektir. Cümlesinin doğru
olduğuna inandım.

meşgul olmayı,
3-Usluyu da, gevezeyi de,

اشهد ان ال اهل الا هللا واشهد ان محمدا عبده ورسوهل

ال اهل الا هللا محمد رسول هللا

deyişime bütün dünyayı şahid ederim.
Madem ki ölüm vardır ve haktır, Allah Azze ve
Celle’nin emr-u fermanı iledir, öyleyse vasiyetim
şudur:
Mümkün mertebede beş vakit namazınızı ta’dîl-i
erkan üzere cemaatle kılarsınız. Birbirinizi seversiniz. İnsî ve cinnî şeytanları aranıza sokmazsınız.
Gerek dua ve fâtihalardan, gerekse Kur’ân-ı
Hakîm’den bana hediye gönderip beni sevindirmelisiniz.
Bana gönül bağlayan aziz dostlarım, kardaşlarım! İcâze alan zevat, Muhammed sallallâhu aleyhi
ve sellem’in mirasçısıdır. Nitekim

العلامء ورثة ا ألنبياء

“Takvâyı iltizâm eden ulemâ enbiyânın mirasçılarıdır.” diye buyrulmaktadır.
İcâze alan âlim, İslam dînini ve takvâyı tercih
ettiyse, Allah Teâlâ’nın rızasının kapısını çalmıştır
demektir.
Bundan böyle kendilerine hizmet, Muhammed
sallallâhu aleyhi ve sellem’e, ashab, tâbiîn ve ardınca giden ulemâya hizmettir. Aynı zamanda takvâyı
iltizam etmeleri, amaçlarını sadece ahirete bağlamaları sebebiyle mahlukun kalblerine kendileri için
sevgi iner. Nitekim Allah Teâlâ

�سيجعل هلم الرمحن ودّا

diye buyurmaktadır.

Bana gönül bağlayan bütün dost-ahbablarıma,
bütün akrabalarıma Dua Kitabı’ndaki duaları, Sevgi
Bağı’nın dualarını, ta’dîl-i erkan üzere namaz kılmalarını, sonrasındaki namaz tesbihlerini titizlikle devam etmelerini tavsiye ederim.
Hâsılı, tashîh-i itikad şartıyla:
1-Ta’dîl-i erkanla, mümkünse cemaatle namaz
kılmayı,
2-Boş vakitlerde Kur’an tilâveti, zikir ve salavatla

diyen her Müslümanı, takva sahibi âlimleri saygıyla, sairleri şefkatle kucaklamayı,
4- Mümkün mertebede doğru söz söylemeyi,
5-Muamelede de dürüstlüğü âdet edindim. Her
Müslümana da bunu tavsiye ederim.
Vasiyetimi şu üç hadisle tamamlıyayım:
1-İbnu Ömer radıyallahu Teâlâ anhumâ’nın hadîsinde Rasûlullah sallallâhu aleyhi
ve sellem şöyle buyurmaktadır:

ِا َّن ِ ّ َل تَ َع َال ِع َبادًا ِا ْختَ َّصه ُْم ِب ََوائِ ِج النَّ ِاس َي فْ َز ُع النَّ ُاس ِال َيْ ِ ْم
ِ ّ ون ِم ْن عَ َذ ِاب
الل
َ ُِف َح َو ِ ِائه ِْم ُاول ِئ َك الآ ِمن
“Gerçekte Allah Teâlâ bazı kullarını insanların
ihtiyaclarının giderilmesine hâssaten sebeb kılmıştır; ihtiyaclarının giderilmesi için insanlar kendilerine sığınırlar. Onlar Allah Teâlâ’nın azabından emîn
olanların ta kendileridir.”
Hâdis şârihleri ulemâmız rahimehumullah,

ي َ ْف َز ُع النَّ ُاس ِال َيْ ِ ْم
“İhtiyaclarının giderilmesi için insanlar kendilerine sığınırlar” cümlesine şöyle mana verdiler:
Yani onlardan meded beklerler. Allah Azze ve
Celle, onları

ِ ّ َل تَ َع َال ِع َبادًا

“bazı kullarını” diye,
dînî ve dünyevî nimetlerin ehline ulaştırılması
için Zâtı’na izâfe etmiştir, belirtmiştir, tekleştirmiştir
ve Kendisi’nden halîfe ve vekil kılmıştır, yegâne Allah için muhtaclar faidelensinler diye.
Hakîkî velînimet olan Allah Azze ve Celle’nin
şükrü vâcib olduğu gibi, sebeb kıldığı zevatlara da
teşekkür vâcibdir. Aynı zamanda nimetin muhtaclara ulaşmasında vasıta kılınan zevatlara da, nimeti
ehline ulaştırmalarından ibaret şükür vâcibdir. Ehli
de, nimeti taleb edenlerdir, sığınanlardır. İş bu, değişmez bir nizam ve Sünnetullah’tır.
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Bununla nimet kendisi korunur ve şükürle de ziyadeleşir.
2-İbnu Ömer radıyallahu anhumâ’nın hadîsinde Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır:

اه ِا َل َجن َّ ِت ُاول ِئ َك َّ ِال َين ي َ ُم ُّر َع لَيْ ِ ُم ال ِف َ ُت ك ِق َطع ِ الل َّ ْيلِ امل ُ ْظ ِ ِل َو ُ ْه ِفهيَا ِمنْ َا ِف عَا ِف َي ٍة
ْ ُ َّ ِا َّن ِ ّ ِل ضَ نَائِ َن ِم ْن َخلْ ِق ِه ُ ْي ِي ِهي ْم ِف عَا ِفيَ ٍة َوِا َذا ت ََوف
“Gerçekte Allah Teâlâ’nın mahlukundan, nimetleri ulaştırmaya tahsîs ve tayin edilen kulları vardır. Allah
Teâlâ onları bütün özelliğiyle afiyette yaşatır. Onları, ruhlarını kabzettiği zamanda da cennetine sevkeder.
Onlar öyle kimselerdir ki, gecenin simsiyah karanlığı gibi fitneler üzerlerine gelip geçer; ne bakarsın onlar o
fitneye girmekten = ma’siyeti işlemekten sapa sağlam sâlim kalmaktadırlar.”

ِ ّ ول
ُ  َص َّل ِبنَا َر ُس3َ- َو َع ْن عرابض بن سارية رىض هللا تعاىل عنه قَال
الل َذ َات ي َ ْو ٍم ُ َّث
وب فَ َقا َل َر ُج ٌل َي
ُ ُون َو َوجِ لَ ْت ِمنْ َا ال ُقل
ُ أ� ْق َب َل عَلَ ْينَا ب َِو ْ ِج ِه َف َو َع َظنَا َم ْو ِع َظ ًة ب َ ِلي َغ ًة َذ َرفَ ْت ِمنْ َا ال ُع ُي
ِ ّ يك ِب َت ْق َوى
ْ ُ وص
ِ ُا
َّ الس ْمع ِ َو
الطاعَ ِة َو � ْإن
َّ الل َو
ِ ّ َر ُسو َل
ِ الل َك َّأن ه ِذ ِه َم ْو ِع َظ ُة ُم َو ِ ّدعٍ فَ ُا
وصنَا فَ َقا َل
َك َن َع ْبدً ا َح َب �شِ ّي ًا ف ِان َّ ُه َم ْن ي َ ِع ْش ِمنْ ُ ْك ب َ ْع ِدى فَ َس َ َيى ا ْخ ِت َالفًا َك ِث ًريا فَ َعلَ ْي ُ ْك ب ُِسن َّ ِت َو� ُسنَّ ِة اخلُلَ َفا ِء
َّ ُ َّالر ِاش ِد َين املَهْ ِد ِي ّ َني تَ َم َّس ُكوا بِ َا َو َعضُّ وا عَلَيْ َا ِبلنَّ َواجِ ِذ َو � َّإي ُ ْك َو ُم ْحدَ َث ِت ا ُال ُم ِور فَ ِا َّن
ك
ُّ ُ ُم ْحدَ ثَ ٍة بِدْ عَ ٌة َو
ك بِدْ عَ ٍة ضَ َال َ ٌل
İrbâd bin Sâriye radıyallahu Teâlâ anhu buyurur ki: Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, birgün bize namaz kıldırdı. Sonra yüzüyle bize yöneldi. Akabinde gözlerin ondan aktığı, kalblerin ondan korktuğu çok açık
öğütlerle bize öğüt verdi. Bir adam: “Ya Rasûlallah, bu korkutucu açık öğütler, vedalaşan kimsenin öğütü
gibi sanıyorum. Binaenaleyh bize tavsiyede bulun.” dedi. Bunun üzerine şöyle buyurdu:
“Size Allah’tan korkup karşısına gelmekten korunmaktan ibaret takvâyı, işinizin başına gelen Müslüman
Habeşi bir köle olsa dahi sözüne kulak verip boyun eğmeyi tavsiye ederim. Çünkü muhakkak Ben den sonra
sizden kim yaşarsa, elbette birçok ihtilafları görecek tir. İş böyle olunca size sünnetim ve sünnetimle amel
edip nefslerini kemâle erdiren, Allah Teâlâ’nın da onları hak ve doğruya ilettiği halîfelerin sünneti gerek.
Sımsıkı Halîfelerin sünnetini aç kimsenin ön dişleriyle ekmeği ısırışı gibi ısırın yani tutunun. Sizi yeni çıkan
modalardan sakındırırım. Çünkü yeni çıkan modaların tümü bid’attir. Ve her bid’at dalâlettir.”
Unutmayın, ben de dün sizin gibiydim, yarın siz benim gibi olursunuz. Artık Allah’a emanet olunuz.

والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
Dilara Yayınları - Ahmed Mücteba Çetin tarafından hazırlanmıştır
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ESMAUL HUSNA
EL MÜTEKEBBİR

Allah Mütekebbir’dir.
Bu ismin manası; Allah’ın, azameti ve büyüklüğü, ancak kendi zatına layık görmesi ve
her hadisede büyüklüğünü göstermesidir.
Bu itibarla bu isim; depremlerle yeryüzünün sallanmasında, bulutlara başları değen
dağlarda, sema denizinde yüzen yıldızlarda, ağaçları kökünden koparıp savuran hortum
ve fırtınalarda, gök gürlemesinde ve çakan şimşeklerde ve kendisinde büyüklük ve azamet görünen her eserde tecelli eder.
Allah’ın niçin Mütekebbir olduğunu ve büyüklenmek niçin sadece Allah’a mahsus
olduğunu anlamak için ilk önce Allah’ın zatının, isim ve sıfatlarının ve fiillerinin büyüklüğünü anlamak gerekir. Bu büyüklük anlaşıldığında şu kudsi hadisin sırrı da anlaşılacaktır:
“Büyüklük ridam, azamet örtümdür.
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Ramazan’da susuzluğa Karpuz ve salatalık
Harika PINARBAŞI

Sahur ve iftar sırasında tükettiğimiz besinler gün boyu ihtiyacımız olan su dengesinde
büyük önem taşıyor
Sıcak havaların yaşandığı Ramazan’ın ortasına geldiğimiz şu günlerde oruç tutanları en
çok zorlayan şey vücudun susuz kalması.
Bunu önlemenin yolu ise iftar ve sahur sofralarında tüketeceğimiz besinleri iyi seçmekten geçiyor.
Uzman Diyetisyeni Olcay Barış, salatalık ve
karpuzun tam da bu noktada çok etkili olduklarını anlatarak, önemli bilgiler paylaştı.
İçeriklerinin yüzde 95’i sudan oluşan besinlerden salatalık ve karpuz, sindirim sistemi
için gerekli lifi de bünyelerinde barındırıyor.
Uzman Diyetisyeni Olcay Barış, salatalık
ve karpuzun özellikle sıcak geçen Ramazan
günlerinde susuzluğa karşı birebir olduğunu
kaydederek şu bilgileri verdi;
SALATALIK KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI
Salatalık, beta karoten ve C vitamin gibi antioksidanları bünyesinde barındırır, bağışıklık
sistemini destekler ve göz sağlığını korur.
Salatalığın lif içeriği besinlerin bağırsaklardan daha kolay emilmesine yardımcı olur.
Su ve lif içeriğinin yüksek olması zayıflama
programlarında da salatalığı gerekli kılıyor.
Beslenme programlarında salatalık tüketen
kişilerde kilo kontrolü daha iyi sağlanıyor. 100
gram salatalık sadece 12-15 kalori içeriyor.
KALP SAĞLIĞININ KORUYUCUSU
Potasyumu yüksek olan salatalık kalp sağ-
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lığını koruyor. Potasyum vücutta sodyumla
beraber kas kasılması, sinir uyarıları iletimini
sağlıyor. Kolesterol düşürücü özelliği olan salatalık, kalp ve damar sağlığı açısından koruyucudur.
CACIK EN İYİ ALTERNATİF
Ramazan’da aynı zamanda salatalığın da
içerisinde bulunduğu cacık, sıvı elektrolit
dengesini dengeler, içerisindeki protein tok
tutucu özellik sağlar. İftar ve sahur sofralarında tüketilen cacık, sıvı içeriğinden dolayı
susuzluğu giderir.
KARPUZDA PORSİYONA DİKKAT
Yaz aylarının vazgeçilmezi, Ramazan menümüzün serinleticisi karpuzun da yüzde 95’i
sudan oluşuyor. Fakat porsiyonuna dikkat
etmemiz gerekiyor. Çünkü su oranı yüksek
olduğu gibi şeker oranı da yüksek bir besin.
Glisemik indeks değeri fazla olan karpuz, içerdiği likopen pigmenti sayesinde vücudu kanserlere karşı koruyucu etki gösteriyor. Potasyum ve magnezyum minerali içeriği ile kalp
sağlığımız için önemli aynı zamanda iyi bir B6,
B1 vitamini kaynağı.
PEKİ YA MİKTARI?
Ara öğünde tüketilen 2 ince dilim (300
gram) karpuz yaklaşık 100 kalori içerir. Karpuz; peynir, yoğurt, ayran gibi bir protein
kaynağı ile tüketildiğinde kan şekerinin daha
yavaş yükselip daha yavaş düşmesine yardımcı olacaktır.

YEMEK
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Ayşegül KÜBRA

Elmalı Tart
Malzemeler :

Hamuru için;
125 gr tereyağı
1 çay bardağı sıvıyağ
1 su bardağı toz şeker
1 yumurta
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Arzuya göre limon kabuğu rendesi
Aldığı kadar un
Üzerine serpmek için pudra şekeri
Elmalı harcı için;
4 elma
1 çay bardağı şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
Arzuya göre yarım çay bardağı kırılmış ceviz

Elmalı harcın hazırlanışı
Elmalar rendelenip üzerine şeker ilave edilerek 5-6 dakika pişirilir. Ocaktan aldıktan sonra tarçın ve ceviz
eklenerek soğumaya bırakılır.
Hamurun hazırlanışı
Un ve pudra şekeri hariç tüm malzemeler derin bir kapta karıştırılır ve yumuşak bir kurabiye hamuru
elde edilinceye kadar üzerine azar azar un eklenerek yoğurulur. Hamurun dörtte biri buzlukta donması için
bekletilirken kalan kısmı tart kalıbına el yardımıyla yayılır. Kalıbın kenarlarını 2 cm kadar kaplaması sağlanır.
Önceden hazırlanmış ve soğutulmuş elmalı harç hamurun üzerine yayılır. Dondurucuda sertleşmiş olan hamur, harcın üzerine eşit dağılacak şekilde rendelenir. Ve 180 derece fırında üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirilir. Eğer borcam kullanıyorsanız, tartın altının da piştiğinden görerek emin olabilirsiniz. Fırından aldıktan
sonra tartınızı dilimleyerek ve arzuya göre üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Pastane Poğaçası
Malzemeler:
1 su bardağı ılık süt

1 paket süt kreması (200 gr’lık paket)
1 çay bardağı sıvıyağ
3 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
1 paket instant maya
2 yumurta (beyazı içine, sarısı üzerine)
Aldığı kadar un

Hazırlanışı;
Ilık süt, krema, sıvı yağ, yumurta akları, tuz,
şeker hamurun mayalanmasına uygun bir kapta
iyice karıştırılır. Yeterli miktar un ile maya ve kabartma tozu da karışıma eklenir. Kulak memesi
yumuşaklığında bir hamur elde edilir.
Hamurun üzeri streçle örtülerek ılık bir yerde 1 saat mayalandırılır.Daha sonra küçük mandalina kadar
bezeler çay tabağı büyüklüğünde açılır, isteğe bağlı peynir yada herhangi bir iç harcı konur. Tepsiye aralıklı
olarak yerleştirilir,üzerlerine yumurta sarısı sürülür. Tepsi mayası alması için 20 dakika beklenir. 190 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Afiyet olsun.
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Kitap Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Kitabın Adı: Bakış Açısı
Yazarı: Demet Baykal
Yayınevi: Karina Yayınevi
Sayfa: 128
Tür: Kişisel Gelişim
Kitabım ilginizi çektiyse, değişim zamanınız gelmiş demektir.
Emir kipi kullanmadan da, bir
kişisel gelişim kitabı yazılabileceğini göstermek istedim.
Bana yapay ve itici gelen, “Söylediklerimi yapın!” yaklaşımını
kullanmayarak, öğretileri olay
örgüsü dahilinde işledim.
Geliştim, değiştim bu yolculukta. Uzunca bir eğitim döneminden geçtim.
Uyanışımı, içsel arınma ve bilgilenmenin açığa çıkardığı; idrak
ve farkındalık hâli sağladı.
Şafak söktü, işte şimdi sizlerle
paylaşma vaktidir.
Kitabın ana karakteri Devran’la
beraber, RUHSAL AYDINLANMA YOLCULUĞUNA HAZIR
MISINIZ?
Uluslararası Yaşam Koçu Demet
Baykal, sıra dışı bir kurgu ile
sizleri;
* Evrenin Çekim Yasası
* Rüyaların Gizli Şifreleri ve Astral Seyahat
* Kuantum Olumlama Teknikleri
* Evrenin İşaret Dili
* Mucizeleri Hayatımıza Çekmek
* Doğru Şekilde İstemek
* Zihinsel ve Ruhsal Seçimlerimiz
* İlâhi Rehberlik ve Tekâmül
* Kimlik Arayışı
* Ölüm Anlayışı ve Ruh Göçü
* Sezgilerimiz ve Tevafuk
* İnançlar ve İnanışlar
konularında, BAKIŞ AÇISI geliştirmeye davet ediyor.
“En kusursuz plan; bizim planlayamadığımızdır.”
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Kitabın Adı: Ben Onun Annesiyim
Yazarı: Sema Deniz
Yayınevi: Yayın Dünyamız Yayınları
Sayfa: 208
Tür: Çocuk Gelişimi
“Bazen bir cümleyle karşılaşırsın
sayfalar arasında, yüzünde bir gülücük belirir, yerinde durmakta zorlanırsın ve ayağa kalkıp yazana dua
edersin yıllarca aradığın cevabı bulduğuna. Ve şükredersin Yaradan’a
seni bu kitapla buluşturduğuna.”
GÜLNAZ A. KARABACAK
“Ahlakı kültürü ve çağdaşlığı bir
arada çok hassas, ölçülü ve birbirinden ayırarak ailesine, çevresindekilere ve ulaşabildiği her kesime
nazik bir üslupla, kırıcı olmadan
anlatmaya çalışan bir eğitmen, bir
anne, ilkeli bir çağdaş kadın, iyi ki
sizi tanıma fırsatı buldum, yolunuz
bahtınız şansınız hep açık olsun.
Işığınız hep parlasın ve hayatları aydınlatmaya devam etsin. Sevgiler!”
ESRA Y. GÜLER
“Bazen çıkmaza giriyorum, endişeleniyorum ve o anki durumla
nokta atışı bir anektod ya da öneri
içimi ferahlatıyor diyorum ki yalnız
değilsin Çisel bak bunlar yaşanmış
daha önceden bu çözümü de dene
bulmaca gibi çöz oğlunu tıkanırsan
Sema hoca yanında sonra içimden
size ses-sizce teşekkür ediyorum.”
ÇİSEL M. HAMDULLAHPUR
“Anne yüreğimizin sahip olduğu
sevgi dolu duygularımızın çocuklarımızı yetiştirmede en büyük kılavuzumuz olması gerektiğini gösteren sevgi insanı, değerli eğitmen ve
öğretmen Sema Hanım. Yazdıklarınız oğlumu yetiştirirken en büyük
yol göstericim oldu. Oğlumla her
durumda, koşulsuz şartsız sevgiyle
kucaklaşmamı sağladığınız için çok
teşekkür ederim.”
GAMZE P. ÇELİK

Kitabın Adı: Muamma
Yazar: Erhan Gök
Yayınevi: Az Kitap
Sayfa: 144
Tür: Şiir
Farklı iklimlerin mevsimidir şiir. Anlamlar sahibine
özgüdür. Kimine göre fırtınalar koparken kelimelerin metaforlarında, kimine
göre dizeler sütlimandır.
Şair yazdıktan sonra ondan çıkmıştır artık. “benim
duygularım” diyemez, dememeli de. Çünkü şiirdeki
his evrenseldir. Kim ne anla-dıysa şiir onundur.
Şiir, hayata teleskopla
bakmak gibidir bir nevi.
Sayfalarca yazıp anlatamayacağımız beyanları birkaç
dizeyle özgürlüğe kavuşturmaktır.

Kitabın Adı: Beş Topraklı
Fesleğen
Yazar: Yazı Yolcusu
Yayınevi: Kutlu Yayınevi
Sayfa: 204
Tür: Şiir
Tarihte ilk kez bir şiir kitabı “beş farklı alfabede”
kaleme alındı. Latin, Arap,
Kiril, Ogham ve Türk
(Göktürk) alfabeleri ile yazılan kitap, “beş topraklı”
adını da buradan almaktadır. Karşılaş-tırmalı olarak
aynı sayfa üzerinde beş
alfabeye de yer verilerek,
yazı düzeneklerine ilgi duyanla-ra kolaylık sağlanmıştır.

DERGİ

KÜNYE
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Zeynep Dağdeviren
Editör
Demet Elkâtip
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Günay Kut, Turgut
Kut, Musa Dağdeviren, Doç.
Dr. Marie-Hélène Sauner-Leroy, Yrd. Doç. Dr. Özge Samancı, Süleyman Bulut, Öğr.
Gör. Semih Özkan
Neden Çıkıyoruz?
Yemek ve Kültür;
• Cumhuriyet Türkiye’si
üstünde hayat kurduğu
toprakların uzak geçmişiyle birlikte, benzer-siz bir
mutfak kültürüne sahiptir.
Bu ilgi alanında çağlar boyu
yaşanan deneyimsel ve düşünsel kültürel kargaşanın
köklerine inmek, tarihsel ve
eleştirel olarak süreçleri irdelemek ve “kimlik” sorunsalını tartışmak,
• Dünyayı, komşu ülkeleri
ve Türk mutfağını kültür
tarihi açısından incelemek,
• Mutfak kültürünün, özellikle evrim sürecinde insan-bitki ilişkilerinin bilimi
olan etnobota-nik açısından
da ele almak,
• Türk mutfağını yıkmak
değil, geliştirmek; yeni lezzetler ararken eskileri bozmamak ya da kaybetmemek,
• Bütün müdahalelerden
uzak, ‘organik tarım’ı desteklemek bu alanda dünyanın ulaştığı se-viyeyi izlemek,
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Dergi Tanıtım

Geniş Açı Dergisi Hakkında
1996 yılında Boğaziçi
Üniversitesi Fotoğrafçılık
Kulübü bünyesindeki bir
grup gencin giri-şimleriyle hazırlıklarına başlanan
Geniş Açı Fotoğraf Sanatı
Dergisi’nin ilk sayısı, 1997
yılı Şubat ayında yayımlandı. Bir süre BÜFOK bünyesinde yayın hayatını sürdüren dergi, 2000 yılının
baharında, onuncu sayıyla
beraber kulüpten bağımsız
olarak yayımlanmaya başladı. Dönemin-deki çoğu
fotoğraf dergisi gibi sadece
teknik konulara ve portfolyolara yer vermektense yayın hayatının ilk yıllarında
‘Gezi ve Fotoğraf ’, ‘Moda
Fotoğrafı’, ‘Savaş Fotoğrafı’, ‘Sinema ve Fotoğ-raf ’,
‘Fotoğrafta Özportre’ ve
‘Din’ gibi dosya ağırlıklı
sayılar yapmayı tercih etti;
2001’den itiba-ren dosya
sayılarını sonlandırıp ‘Ustalar’, ‘Fotoğraf Kurumları’,
‘Hayatımız Fotoroman’ ve
-Şebnem İşigüzel, Nazif
Topçuoğlu, Merih Akoğul
ve Laleper Aytek gibi isimlerin kaleme aldığı- köşeyazıları gibi gündemden
bağımsız bölümlerini koruyarak yurtiçi ve yurtdışından fotoğraf gündemine
dair söyleşiler, değerlendirmeler ve eleştirilerin
ağırlıkta olduğu sayılar yayımladı;

GRUP BAŞKANI
H. Ferruh IŞIK
İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK İÇ VE DIŞ
TİC. LTD. ŞTİ.
Genel Müdür :
Mehmet SÖZTUTAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü :
Cüneyt AKTÜRK
Web Yayınları Müdürü:
Emre YENER
Dergi Yazı İşleri Müdürü:
Simge GÜNDÜZ
Medikal Teknik Dergisi
Hakkında
Yenilikçi, vizyon sahibi,
çağdaş firmaların çağdaş
tanıtımını yapabilecek,
yayıncılıkta çok dene-yimli bir ekiple çeşitli
sektörlerde yayın yapıyoruz. Kısa bir süre içinde
hemen bütün sektörlere
hitap eden yayınlar çıkarmayı
hedefliyoruz.
Söktör oyuncularını iç ve
dış pazarlarda tanıtmak
için Türkçe ve İngilzce
yayınlar çıkararak tanıtımda gittikçe daha etkili
bir şirket olacağız. Her
ay yurt dışında bulunan
uluslararası fuarlara da
katılarak Türkiye ile dünya arasında köprü görevi
yapıyoruz. Yayınlarımızı
digital ve baskı ortamında güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz.

Tenis Dergisi
Hakkında
Tenis Dünyası dergisi 2006 yılının Kasım
ayından bu yana kortların nabzını tutuyor.
Türki-ye’den ve dünyadan en güncel haberler,
en özel dosyalar ve en
ilginç röportajlar, Tenis
Dünya-sı’nın sayfalarında tenis severlerle
buluşuyor.
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ABONE ÖZEL

En Tatlı Takipçilerimiz

İrem Nur ÖZBİLEK
Ecrin KARASERVİ - Serra ÖZBİLEK

Enes EREN - Emir EREN
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Çalışmalarınızı sir@sirdergisi.com adresine gönderebilirsiniz.

Seyfullah GEZMİŞ / İstanbul

Serdar AKIMCILAR / Isparta

Pamuk-Neriman BETÜL/HOLLANDA

Abdussamet Celayir / İstanbul

Cumhur ALTINELLİ / Bursa

Babürhan PINARBAŞI / Kayseri

Seyfullah GEZMİŞ / Erzurum

Dogus-Mümtaz BEDRİ/İZMİR
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Misyon
Tüketicilerine mutluluk veren, müşterilerini iş ortağı kabul eden, faliyet gösterdiği
toplumlara güven veren sürdürebilir ve karlı bir şirket inşa etmek.
Vizyon
Sektörüne liderlik eden, çalışanlara ilham veren ve mükemmelik ile katma değer yaratan
seçkin bir şirket olmak.
Hedefler
Çalışanlar ve Organizasyonel Liderlik: Çalışanlar tarafından tercih edilen yetkin bir
organizasyon inşa etmek.
*

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

*
Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çerçevesinde en düşük maliyet ve en yüksek kalite
yaklaşımıyla müşterilerin taleplerini beklentilerinin de üstüne çıkarak karşılama konusunda
en iyi olmak.
*
İş sürecimizde ve iş sistemlerimizde sürekli iyileşmeyi destekleyen operasyonel
mükemmellik kültürünü oluşturmak.
Artık pek çok işi olduğu gibi tanıtım ve reklam işlerinizi de bilgisayar başında,
online olarak yapabilmemiz mümkün. İnternet sitelerine verilen reklamlar, ürünlerinizi
satabileceğiniz alışveriş siteleri, sosyal medyayı kullanarak tanıtımınızı yapmak gibi pek çok
imkanınız var. Ama tabi ki bunların hiçbiri bir kağıt üzerinde baskıyla yapılan reklam kadar
etkili değil.
“Söz uçar, yazı kalır” sözünü en iyi şekilde temsil eden Orient Basım, bu işi özenle
yapıyor. İşletmenizin tanıtımını yapmak için pek çok seçenek sunan Orient Basım, işletmeniz
için broşür ve katalog üreten firmanın bunların yanında pek çok hizmeti de mevcut.
Kısa bir sürede sektörde kendisine kalıcı bir yer edinmeyi başarmıştır. Teknolojinin
getirmiş olduğu yenilikleri kullanarak baskılarınızı en yüksek kalitede ve seri bir şekilde
teslim etmektedir.
Siz de işletmenizin tanıtımı ve diğer her türlü ofset, matbaa işlerinizi Orient Basım ile
halledebilirsiniz. Tüm ofset ve matbaa siparişlerinizi gönül rahatlığıyla verip, Orient Basım
kalitesiyle hızlı, eksiksiz ve kaliteli bir hizmet alabilirsiniz.
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BULMACA

SOLDAN SAĞA
1) Yusuf Suresi’nde (86. Ayet), Hz. Yusuf’un babası Yakup peygamberin Allah’a arz ettiği 2 şey. (Ortadaki resim)
2) Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç. Cam, çini, toprak vb.den yapılmış derince çanak. 3) Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi, seğirti. - Su gibi
sıvıların içine katı bir nesnenin düşmesiyle oluşan, gittikçe
büyüyerek açılan çembere benzeyen biçim. – Türk Hava
Yolları’nın (THY) uluslararası uçuş kodunun kısaltılmışı. 4)
Halk diliyle sıradan, kibarca olmayan, bayağı. – Anlam. 5)
Madem öyleyse. – Gıpta. 6) Bir binek hayvanı. - Tanrı’ya,
doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet. 7)
Genişlik. – “Toplama, toplanma” anlamında bir erkek adı.
8) Eğitilmiş hayvanların ve cambazların gösteri yaptıkları
genellikle kapalı yer. – Namus, utanma duygusu. 9) Aza.
– Allah’tan gelen vahiyle Tevrat adlı kutsal kitabı insanlığa
sunan bir peygamber. 10) Çiçekli bitkilerde ve bazı yapraklarda bulunan, böcekleri, kuşları çeken ve tozlaşmaya
yardımcı olan, tatlı, bitki öz suyu. - Bir kimsenin yapmaya
veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit. 11) Söz, lakırdı, kal. – Doymuş, aç olmayan. – Nikel’in simgesi. 12) Birine geçici olarak bırakılan
ve teslim alınan kişice korunması gereken eşya, kimse vb.,
inam, vedia. – Satrançta yenilgi. 13) Takım, ekip. – Zemin,
temel. – Bir nota.
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YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) Veda Hutbesinde, ümmetinin sımsıkı sarılması için bıraktığı ve
Kur’an-ı Kerim ile kendi yaşantısını kastettiği 2 emanet. 2)
Katı halden sıvı hale geçme. – Neden, niçin, ne sebeple.
– Bir nota. 3) Saatin 60’da biri. - Bir şeyi halka tanıtmak,
beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol. 4) İngilizce erkek isimlerinden Edmund,
Edgar ya da Edward’ın kısaltması. – Kayıp, zayi. – Şafak
vakti. 5) “Kurtuluş” anlamında bir erkek adı. - Çeşitli doğa
olaylarının sebep olduğu yıkım, bela ve musibet. 6) Birdenbire, ansızın. – Tantal’ın simgesi. 7) Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.
8) Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey,
kazanç. – Manisa’nın bir ilçesi. 9) Çocukluğunu Peygamberimizin (sav) dizinin dibinde geçirmiş bir sahabe. – Vitrin.
10) Alfabenin son harfi. – Osmanlı’da Devlet görevlilerini
yetiştiren özel okul. 11) Genelge. – Tekil 2. Şahıs. 12) Nakil
yoluyla, aktarılarak. – Kendisi 25 yaşında iken Peygamberimizin (sav) evlendiği ve vefatına kadar 25 yıl evli yaşadığı
40 yaşındaki ilk eşi.
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