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E D İ T Ö R’ D E N

İnsanoğlu yaratılışın gereği hep bir yönü 
eksik doğar. Çünkü eksiksiz ve kusursuz olan 
sadece yüce Allah’tır. Bazen ruhsal bazen de 
fiziksel olarak dünyaya bir açlık içinde merha-
ba der. Bunun neticesinde yaşadığı hayat içeri-
sinde onu tamamlama gayretinde olur. Bunlar 
tam anlamıyla bağımlılıklardır.

Bağımlılık denildiğinde aklımıza madde 
bağımlılığı gelebilir ben onunla beraber baş-
ka unsurları da ekleyeceğim. Mesela insanı 
günlük hayattan alıkoyan engelleyen tüm olay 
ve olgular birer bağımlılıktır. Nasıl mı? Sosyal 
medya, alış-veriş, takım holiganlığı, tv ve şans 
oyunları bağımlılığı. Bütün bunlar zihnimizde-
ki eksiği tamamlama duygusundan kaynaklan-
maktadır.

Bağımlılığın da derecesi vardır. Saplantı ha-
line gelmiş bırakılması çok zor olanlar, az bir 
gayret ve tedaviyle bırakılacaklar. Bağımlılı-

ğı  iki kısımda tanımlayabiliriz.  Kendimize ve 
çevremize  onarılması mümkün olmayan ciddi 
zararlar verecekler ve zararsız olanlar. Şuna da 
dikkat çekmek isterim her zararsız ve küçük 
gözüken bağımlılıklar ileride büyüyüp engelle-
nemez olabilir. Adı üzerinde bağımlılık bağlan-
mışlık ve bırakılamayan anlamına gelir. Dikkat 
etmek gerekmektedir.

Ciddiye almamız gereken tek husus yaşan-
tımızda hiç bir şeyin ifrat ve tefritine kaçma-
dan vasatı yani orta yolu yaşamak olmalıdır. 
Kıymetli bir düşünürün dediği gibi ; “Meşru 
dairedeki şeyler keyfe kafidir harama ihtiyaç 
yoktur”.

Netice itibariyle bizi yaşamdan koparan 
asosyal hale sokan iletişimimizi bloke eden , 
maddi sıkıntıya sokan alışkanlık bağımlılık ne 
varsa  hepsinden  kurtulup zincirleri kırıp kö-
lelikten bağımsızlığa geçmiş  bir hayat yaşaya-
lım.

İnanın  hayatının  her noktasında hürriyet 
vazgeçilmeyecek bir yaşam tarzıdır. Tüm dost-
larıma ve okurlarıma sadece yardımseverlik  
ve iyilik bağımlılığı dilerim.

Saygılarımla, esen kalınız.

Zaafiyetimizin Sonucu; Bağımlılıklarımız 
( Çağdaş Kölelik )

Yavuz Selim PINARBAŞI
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BAĞIMSIZ BİR DÜNYA

Kötüyü değil,kötülüğü yok etmeli.İyi insanlar ancak böyle çoğalır.Tutuşturan elle değil,kıvıl-
cımla mücadele etmeli.-Tolstoy

Teknoloji ilerledikçe daha özgür olmamız gerekirken bağımlılıklarımız daha da artıyor. Hatta 
teknolojinin kendisi bağımlılık yapar hale geldi. Sigara, alkol, uyuşturucu, kumar artarak devam 
ettiği gibi bunlara bir de televizyon, internet, oyunlar ve telefon da eklendi.

Teknolojinin aslında olumlu yanları da var. İyiye ve kötüye kullanılması insanın elinde. Bu da 
eğitim ve iradeye bağlı. Bu hususta aile ve çevre çok önemli. Bunlar bağımlılıkların sebebi olabi-
leceği gibi kurtulmanın yolları da buradan geçer.

Kötü, nefsin hoşuna gidiyor. Hâlbuki “ meşru dairedeki keyfi, keyfe kâfîdir”. Olumlu şeyleri 
daha cazip gösterecek şeyler yapmaya çalışmalı.

Niye hep kötü şeyler bağımlılık yapıyor. İyi alışkanlıklar edinilemez mi? Herşey aile, çevre ve 
eğitime bağlı. Kötülükler nasıl zamanla alışkanlık hâline geliyorsa iyi şeyler de zamanla alışkanlık 
haline gelebilir.

Bağımlılıklardan kurtulmanın yolu iradeden geçer. Önce istemek lazım. Kötü alışkanlıkların 
bulunduğu çevrelerden de uzak durmalıdır. 

İstanbul’daki “Sanki Yedim Camii”gibi,Makedonya’da da “Sanki İçtim(Tütünsüz)Camii” vardır.
Zorlamak ve yasaklamak çözüm değildir. Tam tersi neticeler de doğurabilir.
Kötüler şartların değil, şarlatanlık eseridir.
Bağımlılıklardan uzak bir dünya temennisiyle...

K A PA K

Akif  CEMİL

4



sirdergisi.com
Kasım 2017 /  Safer 1439

SIR

BAĞIMLILIK VE ÇEŞİTLERİ

İnsan ilginç bir varlık.
İnsan ikidir. Keyfiyeti ve kemmiyeti var.
İnsan nefsiyle ve ruhuyla imtihandadır. Ruhunun 
ve nefsinin ihtiyaçlarını dünya ve ahiretini cennete 
çevirecek şekilde karşılayabilirse mutlu olur. Nef-
sini terbiye ederek, ruhunu olgunlaştırarak, ilimle 
ve irfanla donanarak, “ölmeyecekmiş gibi dünyası-
nı, hemen ölecekmiş gibi ahiretini” değerlendiren 
insan sevinçli olur, insan olur ve dareyn saadetiyle 
kurtulur.
İnsan maddeye de manaya da, kötüye de iyiye de, 
çirkine de güzele de, dünyaya da ahirete de bağımlı 
olarak yaşayabilme kabiliyet ve özellikleri ile dona-
nımlı yaratılmıştır. Aslolan ölçüdür. İnsan Kur’an ve 
sünnet rehberliğinde her iki yönünü de ihmal etme-
den var olmalıdır ve insan kalmalıdır.
Bağımlılık çok çeşitlidir. Bunlar: 
1- Teknik bağımlılık: Telefon, bilgisayar ve internet 
bağımlılığı. Bugün insanların ömrünün üçte ikisi 
bunlarla geçiyor. İnsanoğlu adeta bu mevzuda ro-
botlaşmış ve makinalaşmıştır. Halbuki bunları insan 
dünyası ve ahireti adına iyi, güzel ve doğru kullan-
sın diye bu teknik imkanlar Allah’ın ayetlerindendir. 
Bu teknik bağımlılıklarla ilgili sağlık kuruluşlarında 
poliklinikler bile açılmış. Halimiz çok düşündürücü.
2- Cinsel bağımlılık: İnsan, vücudunun organlarını, 
biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarını, aynı zamanda 
metafizik yönüyle inancı ve imanı istikametinde 
ölçülendirerek kullanıp karşılama yönüne gitmezse 
felaketi olur. Şehvetinin, şöhretinin, bedeni ve ruhi 
afetlerinin kurbanı olur. Onun için insanın beden ve 
ruh emanetine vahyin ışığında, sünnetin ikliminde 
sahip çıkması icap eder.
3- İnternet bağımlılığı: İnsanı kontrol kaybına uğ-
ratır. Evde ve iş yerinde, her  zaman ve her yerde 
ölçüsüz kullanılan internet, insanı bağımlı hale sok-
muştur. Ve insan kokmuştur. İnsan kendinden kop-
muştur.
4- Alışveriş bağımlılığı: Avm’ler, marketler, pazarlar, 
iş merkezleri vs. insanların hayatlarında olmazsa 
olmaz alışveriş düşkünlüklerini yaşama alanlarıdır. 
Para harcayarak, borçlanarak, hayatı boğum boğum 
boğarak yaşama dürtülerini yerine getirme hasta-

lığına tutularak ya-
şamak korkunç bir 
bağımlılık.
5- Video oyun ba-
ğımlılığı: Gözler ve 
eller “oyunlar” dan 
“oynayamaz” hale 
geliyor neredey-
se... Davranışsal bozuklukları tutsağıdır bu sayede 
insanlar. 
6- Estetik operasyon bağımlılığı: İnsan istekleri bit-
meyen bir varlık, doyumsuz! Kendini beğenmez, 
kimseleri beğenmez. Ruhunu estetik, zerafet ve ne-
zaketle olgunlaştıramazsa insan, nefsi estetik ope-
rasyon düşkünü oluverir.
7- Gıda bağımlılığı: İnsan ilginç. Ölçülü yemeyi ve 
gıda tüketimini beceremez. Bu hususta nefsine söz 
geçiremez. Yer şişer, sonra da yememek ve incel-
mek için zamanını, parasını verir de verir. Sağlıklı 
yaşamak varken “yeme düşkünü”, “gıda tutkunu” 
olunca al sana bağımlı gıdacı insan!
8- Adrenalin bağımlılığı: Havada, karada, denizde 
macera peşinde koşar, insanlar. Hava atlayışları, 
kaya tırmanışları, tehlikeli maceralar peşindedir 
insan. Bedeni ve beyni uyuşuktur ve bağımlıdır bu 
hususta.
9- Kumar bağımlılığı: Alkol ve uyuşturucu gibidir. 
Davranışsaldır. Kontrol bozukluğu yapar. Tedavisi 
zordur. 
10- Davranışsal bağımlılıklar: Kumar, teknik, alışve-
riş, yeme-içme, iş, oyun, cinsellik, aşk, heyecan ve 
tehlike düşkünlüğü, estetik ameliyat.
Bağımlılık çeşitleri saymakla bitmiyor. Bağımlılık za-
manında tedbirli yaşanmazsa ve tedbirleri alınmaz-
sa, ölmeden öldürüyor, hem de defalarca... Anne-
ler, babalar, akrabalar, komşular, hocalar, talebeler, 
hülasa bütün kısım kısım insanlar; 
Herkes kendini kendi konumunda tanımalı, “dün-
yaya dünya kadar, ahirete de ahiret kadar, değer 
verip, ölçüyü tutturup “müspet ve rahmani bağım-
lılıktan yana olmalıdır. “Menfi ve nefsani bağımlılık” 
ın tutsağı haline gelinmemelidir. 
İnsan olmanın, insan kalmanın gereği budur!

K A PA K

Ahmet YÜTER
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K A PA K

Sabit Osmanoğlu

HEY! İNSAN; CANLI, HEM DE HEYECANLIDIR.

Uyuşturucu maddeler ve bağımlılık yapıcı 
maddeler; tütün (sigara), kafein, alkol ve esrar-
dan tutun, uçucu maddeler (tiner, yapıştırıcılar 
vb.), opiyatlar (eroin, afyon, morfin, kodein vb.), 
bonzai, ecstasy, kokain ve crack (taş), amfetamin, 
LSD ve benzerleri gibi birçok çeşit kimyasallara 
kadar, alışkanlık yaptığında zarar veren maddele-
ri kapsamaktadır (*). İnsanların, alışkanlık yapan 
bu maddeleri kullanmasının nedeni, depresyon 
ve bunalım geçirdiği anlarda bu maddelerin ver-
diği rahatlıktır, yani insanı bedenen ve zihnen 
uyuşturmasıdır. Bu maddelerin alışkanlık yani ba-
ğımlılık yapması karşısında bunlardan kurtulmak 
isteyen insanları korumak için tedavi merkezleri 
açılmakta ve yardımcı olacak kurumlar kurulmak-
tadır. Ancak; bu sorunun, diğer tıbbi hastalıklarda 
olduğu gibi koruyucu hekimlik benzeri önlemlerle 
çözümlenmesi gerekmektedir. Belki bu merkezlere 
ve kurumlara başvuran bu maddelerin kurbanları-
nın kimlikleri gizlenerek görsel ve sosyal medyada 
sıkça söyleşileri yayınlanarak, bu maddelere karşı 
gençleri uyarmaları sağlanabilir. Yine bu önlemler, 
bu maddelere erişimin oldukça zor prosedürlerle 
gerçekleştirilmesi ve kolayca erişimini sağlayanla-
rın da şiddetle cezalandırılması kadar, insanların 
bu maddelere ihtiyaç duymasının da önüne geçil-
mesi ya da mevcut ilginin veya cazibenin gideril-
mesidir.

Ben, tıp veya eczacılık uzmanı değilim ve bu 
yazı, bu maddelerin farmakolojisi, tıbbi etkileri 
ve komplikasyonları, yoksunluğu, entoksikasyonu 
ve tedavisi hakkında yazılmamıştır. Bu yazı; değil 
sadece çevremizde, -eğer ilköğretim çağında ço-
cuğumuz varsa- en yakınımızda, yani ailemizde bir 
tehdit olan bu maddeleri kullanması potansiyel 
gençlere karşı dikkat ve bilinç uyandırmamız için 
yazılmıştır.

Bu maddeleri kullanan gençler; velilerinin her 
türlü maddi ihtiyaçlarını karşıladığı, okuldaki ders-
lere çalışmak dışında hiçbir sorumluluk verilme-
yen, istediği zaman istediğini yapabilen gençler-
dir. Bu nedenle; özellikle ana-babalar, yani veliler, 
öncelikle çocuklarının sadece maddi ihtiyaçlarının 
karşılanması gereken varlıklar olmadığını kabul 

etmelidir. Öyle ki; Ebü Süreyye Sebre İbni Ma’bed 
el-Cühenî’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygam-
berimiz (sav) şöyle buyurmaktadır: “Çocuğa yedi 
yaşındayken namaz kılmayı öğretiniz. On yaşına 
bastığı halde kılmazsa, cezalandırınız” (Ebü Davüd, 
Salat 26; Tirmizî, Mevakît 182). Sorumluluk konu-
sunda, çocuğun yeteneğine uygun olarak -varsa- 
okuldaki etkinliklere katılımı sağlanmalı, bu konu-
da okulda müdür ve öğretmenleriyle istişare ve iş 
birliği içinde karar verebilir. Çocuklarının davranış-
larında ve karar alma anlarında da ne tamamen 
onun yalnız başına istediği yere istediği zamanda 
gitmesine göz yumulmalı, ne de ona yapacağı dav-
ranışı öğütlerken onun iyiliği için istendiğine ikna 
edilmeden ve görüşü paylaşılmadan emir-komuta 
mekanizması uygulanmalıdır.

Nitekim; bu gençler, ergenliğin verdiği özgür-
lük ve kendini kanıtlama sürecinde baskıcı ebe-
veyn ve velilere karşı bu zararlı alışkanlıklarda çare 
aramaktadır. Onların yaşadığı bu süreci izlerken 
kendisini yetersiz gören veliler, uzman doktor ve 
psikiyatrist yardımı almaktan çekinmemelidir. 
Unutulmamalıdır ki, her bir gencin yaşadığı sorun 
o gence özel yaklaşımla çözülebilir; yoksa, çözüm 
olarak sunulan genel reçeteler, ilaç yerine zehir et-
kisi bile oluşturabilir.

Oscar Wilde, iyi bir kitabın tanımında yaptığı 
bir sözünde: “Eğer bir insan bir kitabı okuduktan 
sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa, o 
kitabı okumuş olmasının bile hiçbir değeri yok-
tur.” demiştir. Bu itibarla; bu yazıda da bu yazıyı 
tekrar okutacak Jerry’nin örnek hikayesi ile bitir-
mek istedim. Bu hikaye, sadece kendimize değil, 
aktaracağımız diğer insanlara da yaşama sevinci 
verecektir. Dolayısıyla; her kim, -çeşitli zorluk ve 
sıkıntılar içinde yaşarken- umutsuzluğa kapılır ve 
kendisini yalnız ve çaresiz hissederse, Francie Bal-
tazar-Schwartz’a ait aşağıdaki şu yazısını hatırla-
masında yarar vardır:

“Jerry, çevresindekilerin çok sevdiği insanlar-
dan biriydi. Keyfi her zaman yerindeydi. Çünkü her 
zaman söyleyecek olumlu bir şeyler bulurdu. Hatta 
bu huyu nedeniyle bazen etrafındakileri çıldırtırdı 
bile!
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Birisi nasıl olduğunu sorsa; 
“Bomba gibiyim” diye yanıt verir-
di hep. Jerry, doğal bir motivas-
yoncuydu.

Yanındaki insanlardan biri kötü 
bir gündeyse yanına koşar, duru-
ma nasıl olumlu bakılacağını an-
latırdı.

Bu tarzı fena halde düşündürü-
yordu beni. Bir gün sordum; “Nasıl 
oluyor da her zaman, her koşulda 
bu kadar olumlu bir insan olabili-
yorsun?” diye... 

“Her sabah kalktığımda kendi 
kendime; ‘Jerry bugün iki seçi-
min var. Havan ya iyi olacak ya da 
kötü!’ derim. Her zaman havamın iyi olmasını se-
çerim. Kötü bir şey olduğunda yine iki seçimim var. 
Kurban olmak ya da ders almak. Ben başıma gelen 
kötü şeylerden ders almayı seçerim. Birisi bana bir 
şeyden şikâyete geldiğinde, yine iki seçimim var. 
Şikâyetini kabul etmek ya da ona hayatın olumlu 
yanlarını göstermek. Ben olumlu yanlarını göster-
meyi seçerim.” 

“Yok yahu” diye dalga geçtim. “Bu kadar kolay 
yani...” 

“Evet... Kolay...” dedi Jerry.
“Hayat seçimlerden ibarettir. Her durumda bir 

seçim vardır. Sen her durumda nasıl davranacağını 
seçersin!”

Jerry’nin bu sözleri beni oldukça etkilemişti.
Onu uzun yıllar görmedim. Ama hayatımdaki 

talihsiz olaylara dövünmek yerine olumlu seçimler 
yaptığımda hep onu hatırladım. Yıllar sonra Jer-
ry’nin başına çok talihsiz bir olay geldi. Soygun için 
gelen hırsızlar Jerry’yi delik deşik etmişler.

Ameliyatı 18 saat sürmüş, haftalarca yoğun ba-
kımda kalmış.

Taburcu edildiğinde kurşunların bazıları hâlâ 
vücudundaymış.

Ben onu olaydan altı ay sonra gördüm.
“Nasılsın?” diye sorduğumda; “Bomba gibi” 

dedi. 
“Olay sırasında neler hissettin Jerry?” dedim. 
“Yerde yatarken iki seçimim var diye düşün-

düm.

Ya yaşamayı seçecektim ya ölümü. Ben yaşa-
mayı seçtim.

Ambulansla gelen sağlık görevlileri harika in-
sanlardı.

Bana hep ‘iyileşeceksin merak etme’ dediler.
Ama acil servisin koridorlarında sedyemi hızla 

sürerken doktorların ve hemşirelerin yüzündeki 
ifadeyi görünce ilk defa korktum. Bu gözler, bana 
‘Bu adam ölmüş’ diyordu.

Bir şeyler yapmazsam, biraz sonra ölü bir adam 
olacaktım.

Kocaman bir hemşire yanıma yaklaştı ve bağı-
rarak, herhangi bir şeye ihtiyacım olup olmadığını 
sordu.

‘Var’ diye yanıt verdim.
Doktorlar ve hemşireler merakla sustular.
Derin bir nefes alarak kendimi topladım ve ba-

ğırdım: 
‘Benim kurşunlara alerjim var!..’ 
Gülmeye başladılar.
Tekrar bağırdım: ‘Ben yaşamayı seçtim.
Beni bir canlı gibi ameliyat edin. Otopsi yapar 

gibi değil.’
Jerry, sadece doktorların büyük ustalıkları saye-

sinde değil, kendi olumlu tavrının da büyük katkısı 
ile yaşadı.

Yaşaması bana yeni bir ders oldu. Her gün ha-
yatımızı dolu dolu yaşamayı seçme şansımız ve 
hakkımız olduğunu ondan öğrendim ve de her şe-
yin kendi seçimlerimize bağlı olduğunu...”
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SİGARA ZARARLARI VE BİLİNMEYEN 
İLGİNÇ BİLGİLER.

K A PA K

Sigara tam tahmini bilinmemekle beraber ne-
redeyse 2000 yıl önce Brezilyalılar tarafından icat 
edilmiştir. Kağıdın içine tütün parçalarını sararak 
ilk sigarayı yaptılar. Tütün kullanımıyla ilgili ilk ölüm 
1859 yılında kaydedilmiş olup, sigara kullanımıyla 
alakalıdır. Sigaranın bir bağımlıyı öldürme ihtimali 
ise yaklaşık olarak % 50 oranındadır. İçilen her siga-
ra insan ömrünün 11 dakikasını çalmaktadır.  Ame-
rika Birleşik Devletleri’ndeki ölüm sayısının %20
’sinin sigara kullanımıyla alakalı olduğu bilinmek-
tedir. İçilen her sigara kansere neden olan 70 kim-
yasal madde taşımaktadır. Bu nedenle bir sigarada 
4500’den fazla farklı kimyasal vardır. Bunlardan 
bazıları ise Arsenik, kurşun, hidrojen siyanür amon-
yak, karbon monoksit, formaldehit, azot oksit ve 
diğer birçok kansorejeni içermektedir. Tütün dünya 
genelinde erken ölümlerin en büyük sebeplerinden 
biridir. Günümüzde HIV kaynaklı ölümler, yasadışı 
uyuşturucu kullanımı, motorlu taşıtlarla  yaralan-
malar, intihar, alkol kullanımı vs. bir bütün olarak 
düşünüldüğünde tütün kullanımının gerisinde kal-
makta olduğu görülmektedir.

BAĞIMLILIK NEDİR? 
Kelime anlamı, bağımlı olma durumu. Bir başka 

şeyle koşullanmış olma, o şeye bağlı olma durumu-
dur. Bağımlılık kavramı günümüzde kumar bağım-

lılığı madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı, alışveriş 
bağımlılığı  gibi davranışsal bağımlılıklarla da ilişki-
lendirilmektedir. Bu tür davranışsal bağımlılıklar, bu 
gibi uğraşlarla aşırı zaman harcama, kendini kontrol 
edememe ve benzeri durumlar ile tarif edilebilir. 

Madde bağımlılığı veya madde kullanım bozuk-
luğu ise, kişinin bu bağımlılıktan kurtulmak istediği 
halde madde kullanımını durduramamasıdır. Mad-
de kullanım isteği ve dürtüsü o kadar yoğundur ki, 
kişi istediği halde bu dürtülerini kontrol edeme-
mektedir.

İNTERNET BAĞIMLILIĞI 
Son yıllarda bilgisayar ve internet hayatımıza çok 

büyük kolaylıklar getirmektedir. 
Günümüz toplumunda sosyalleşme sorunu 

yaşayan birçok gencimiz ise çareyi internette bul-
maktadır. Madalyonun bir diğer yüzüne bakacak 
olursak, sanal ortamlarda kendilerini özgür ve rahat 
hisseden gençlerimizin internete olan bağımlılıkları 
da ortaya çıkmaktadır. Bazı gençlerimiz, öğrencileri-
miz bilgisayar ve internet kullanımı ile alakalı yanlış 
davranışlar ve kötü alışkanlıklar sergileyebilmekte-
dirler. Bu durum ise hayatlarında çok önemli prob-
lemlere sebep olabilmektedir. Bu tür davranışlar da 
bir bağımlılık hastalığı göstergesi olabiliyor. 

Emine CEYLAN
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ŞEKER BAĞIMLILIĞI

K A PA K

Biz yemek yerken tam anlamıyla gerçek bir 
zevk almasak beynimiz besinlerin sindirim ve 
emilimini yeterince sağlayamaz. Gıdaların kalite-
si ve onların çiğnenmesi gibi, zevk almak da fizik-
sel ve zihinsel selametimiz için gerekli bir şarttır.

Bir yiyecek lezzetli olduğunda, ağızda daha 
uzun süre kalması için düzenleme yaparız; onu 
daha yavaş çiğner, bundan memnun olur, tadını 
çıkarır, bize verdiği zevkten yuttuktan sonra da 
faydalanırız. Bu zevkten söz ederek, diğer insan-
larla paylaşarak bu duyguyu daha da uzatırız, 
zevk büyük oldukça sindirim de o kadar iyi olur.

Buradaki zevke dikkat edelim. Zararlı, yağlı, 
yumuşak, şekerli ve hatta sütlü çok büyük mik-
tarlarda endüstriyel (işlenmiş) gıdaların zah-
metsizce yeterince çiğnemeye gerek kalmadan 
ağızdan geçtiği, boğazdan hiç çabasız kaydığı 
gıdaların verdiği sanal hoşnutlukla bu zevki ka-
rıştırmayalım.

Aslında çiğnemenin zevki daha çocukluktan 
aşılanır. Anne tarafından emzirilmenin azalması, 
bebeklerin biberonla, çok şekerli sütlerle ve ka-
rışık besinlerle beslenmesi, sütlü ve yağlı besin-
lerin tat alma kapasitesine zarar vermesiyle so-
nuçlanır. Bu anne memesinin eksikliğini, o hiçbir 
şeye aldırmadan beslendiğimiz, taşındığımız, sa-
dece yaşamaya bırakıldığımız zamana muhteme-
len büyük bir geri dönme arzusu doğurmuştur. 
Bunu da büyük ihtimalle tıka basa yemek yiyerek 
doldurmaya çalışırız.

Bir bebek veya çocuğa her yemeğin sonunda 
şekerli bir hazır gıda yada şekerli yoğurt verme 
şeker bağımlılığı oluşturacaktır. Sadece bu tarz 
tatlılarla büyümüş olanlar, daha sonra bunlardan 
yine isteyeceklerdir.

Bebeklerin bu şekilde şekere şartlanmış oldu-
ğunu görmek oldukça üzücüdür. Buna karşılık an-
nesinin memesinde yetişmiş, sistematik olarak 

şekerli besinler verilmemiş bir bebek daha sonra 
pasta veya şeker düşkünü çocuklara dönüşmez. 
Vücudumuzun elbette şekere ihtiyacı vardır. An-
cak doğal besinlerdeki doğal şeker oldukça ye-
terlidir. 

Doğal gıdalarla beslenme bu tip beslenme 
yanlışlıklarından yavaş yavaş kurtulmanın harika 
bir şeklidir. Organik bir havuç, organik et, yumur-
talar, yenildiğinde gerçek gıda lezzeti keşfedilir. 
Marulun, kıvırcığın, salatalığın, tam tahılların 
daha çok tadı, lezzeti vardır. Besinlerin kalitesi 
tat tomurcuklarının zevkini ortaya çıkarır.

Hazır pişmiş yemekler, konserveler, dükkan-
larda satılan dondurulmuş gıdalar, tahıllı ve çi-
kolatalı şekerlemeler, süt ürünleri, iştah açıcıları, 
aromalı ve şekerli tüm içecekler bu şekilde yete-
rince çiğnenmeye gerek kalmayan, bizleri hakiki 
yeme zevkinden mahrum bırakan besinlerdir.

Bu yüzden yemeklerimizi şekerli bir tatlı bitir-
memekle zorlamalıyız. Yemeğin sonunda şekerli 
bir şey yuttuğumuzda ansızın bize dolgunluk ve 
doymuşluk hissi veren, midedeki duvarı geren 
mayalanmaya sebep oluruz. Bu iş bize artık aç 
olmadığımıza yani doyduğumuza inandırır. Bu 
alışkanlığı yavaş yavaş terk etmek çok faydalıdır, 
zira bu şekere bağımlılıktır ve büyük ihtimalle ço-
cukluktan gelmektedir.

Şeker bağımlı olup olmadığımızı kolaylıkla şu 
şekilde ölçebiliriz: Birkaç gün boyunca basit be-
sinleri hiç şeker katmadan yemeyi deneyelim. 
Doğal olarak doğal şekerli meyvelerden yiyebili-
riz ama şekerin diğer çeşitlerinden uzak durma-
lıyız.

Eğer şekere bağımlı isek, birkaç günün sonun-
da yapay şeker besinlere ihtiyaçla karşı karşıya 
kalırız. Beyinsel imgelemede, şekerden yoksun 
olma uyuşturucudan yoksun olma ile benzer me-
kanizmalara sahiptir.

Prof. Dr. Sefa SAYGILI
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Dünyada en çok kan döken endüstrileri 
saymaya başladığımızda ilk sırada silah, ikinci 
sırada da uyuşturucu gelecektir. Gerçekten 
de silah endüstrisi 20. yüzyılda milyonlarca 
cana mal olmuştur. Yeni teknolojiler her ge-
çen gün silahları daha da ölümcül hale getir-
mektedir. Sektöre yatırılan trilyonlarca dolar, 
can veren insanlar ve yıkılan şehirler olarak 
geri dönmektedir.  

Uyuşturucu da üreticisinden dağıtıcısına, 
sokak satıcısından son kullanıcısına kadar 
her aşamada ölüm getirmektedir. Uyuşturu-
cu mafyaları yerel güçler olmaktan çıkmışlar, 
kimi zaman ülkeleri kontrol eder hale gel-
mişlerdir. Güney Amerika ülkelerinde her yıl 
on binlerce kişi uyuşturucu savaşlarında can 
vermektedir.1 Bu rakam terörist saldırılarda 
yaşamını yitirenlerden kat kat fazladır.

Bu iki endüstrinin hemen arkasından ise 
üçüncü sırada karanlık ve sinsi bir sektör geli-
yor: Tütün ve sigara endüstrisi... Işıklı reklam-
ları, renkli kutuları ve sözde havalı imajlarına 
rağmen bu sektör de en az silah ve uyuşturu-
cu kadar ölümcüldür.

Tütün, 17. yüzyıldan itibaren sömürge-
ci ve emperyalist devletlerin en büyük gelir 
kaynaklarından biri olmuştur ve bunun sonu-
cunda üreticisinden tüketicisine milyonlarca 
kişi can vermiştir. Dönemin Avrupası’na ve 
Osmanlı İmparatorluğu’na tütün ilk defa İn-
giliz tüccarlar tarafından tanıtılmıştır. 17, 18, 
19 ve hatta 20. yüzyıllarda, ABD başta olmak 
üzere birçok İngiliz sömürgesi olan ülke dün-
yaya tütün yetiştirmek için çalışmıştır.  Mısır, 

1 http://www.insightcrime.org/news-analysis/
insight-crime-homicide-round-up-2015-latin-ameri-
ca-caribbean

Avustralya, Jamaika, Nijerya, Surinam, Trini-
dad ve Tobago, Songea, Rodezya ve Borneo 
ile birlikte yine o dönemde İngiliz etki alanın-
daki İran da tütün ekim merkezleri haline ge-
tirilmiştir. Sömürgelerde üretilen tütün ucuz 
fiyata alınıp dünyaya fahiş fiyatla satılmıştır. 
Bu karanlık dönemde Karayipler’den Uzak 
Doğu Asya’ya kadar dünya nüfusunun büyük 
bir çoğunluğu tütün üreticisi ya da tüketicisi 
olarak bu döngünün bir parçası haline gel-
miştir.  

Amerikan tütün endüstrisi köle ticareti ile 
de desteklenmiştir. İngiliz tüccarlar Afrika’da 
yerel krallardan silah karşılığında köle almış-
tır. Gemiler ile Amerika’ya taşınan bu köleler 
de tütün ve şeker gibi hammaddelerle takas 
edilmiştir.2

Köleler üzerinden finanse edilen “Atlantik 
Ticareti” 200 sene boyunca İngiliz tekelinde 
kalmıştır. 10 milyon Afrikalı yeni kıtaya köle 
olarak taşınırken 10 milyonu da süreçte can 
vermiştir. Köle ticareti sırasında Batı Afrika kı-
yılarında kölelerin gemi beklerken istiflendiği 
depolar kurulmuştur. Bu dönemde her din-
den her milletten her kabileden milyonlar-
ca Afrikalı köle haline getirilmiştir. Dönemin 
meşhur İngiliz donanması Atlantik ticareti ile 
finanse edilmiştir.

Tütün ticaretinin etkileri o tarihten günü-
müze kadar sürmüştür. Ölümcül bir sektör 
olarak tüm dünya tütünün etkisi altındadır. 
2014 yılında tüketilen 5,6 trilyon sigara için 
kullanıcılar 750 milyar dolar harcamışlardır. 
Bu rakam 170 ülkenin gayrisafi milli hasılası 

2 http://www.understandingslavery.com/index.
php-option=com_content&view=article&id=369&Ite-
mid=145.html

Ölümcül sektörler neden teşvik ediliyor?
Adem YAKUP
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toplamından fazladır ve dünyanın 19. büyük 
ekonomisine denk gelmektedir.3

Şu an yaklaşık 1.2 milyar insan sigara tir-
yakisidir. 2025 yılında bu rakamın 1.65 mil-
yar olacağı hesaplanmaktadır. Bu insanların 
%80’i orta ve düşük gelir sınıfındandır.  Ja-
ponya’da yılda kişi başına 1800 sigara tüke-
tilirken ABD‘de ise bu rakam 1000’dir. Her yıl 
6 milyon kişi sigara ile bağlantılı hastalıklarda 
can vermektedir. Eğer dünya milletleri toplu 
olarak harekete geçmezse, 21. yüzyılda 1 mil-
yar insan, sigaranın etkileri sonucunda haya-
tını kaybedecektir.4

Milyonları sigaraya alıştıran ana unsur, 
pazarlama teknikleri ve göz boyamalardır. 
Aslında bu yalan döngüsü 16. yüzyılda tüc-
carların tütünün bir ilaç olduğunu söylemesi 
ile başlamıştır. Sigara tiryakiliği, 20. yüzyılın 
reklam dünyasıyla birlikte de hayat tarzı ha-
line getirilmiştir. Profesyonel pazarlama tek-
nikleri ile insanlar daha çocuk yaşta bu illete 
alıştırılmıştır ve bu yanlış hala devam etmek-
tedir. Bugün sigara kullananların üçte ikisi bu 
maddeyle 18 yaşından küçükken tanışmıştır. 
Bugüne kadar uygulanan kanuni yasaklar, 
reklam kısıtlamaları, kutular üzerine ölümcül 
ibareler eklenmesi, bu zehirin yaygın kullanıl-
masını engelleyememiştir.

1954 yılında ABD sigara üreticileri 160 
şehirde 250 gazetede yer alan büyük bir sa-
vunma reklam kampanyası başlatmışlardır. 
“Sigara Kullanıcılarına Samimi Bir Duyuru” 
isimli yazı 45 milyon Amerikalı’ya ulaşmıştır. 
Yazıda sigaranın kanser yaptığı iddiaları ya-
lanlanmış, tiryakiliğin güvenli olduğuna dair 
teminat verilmiştir. Bugün bu yazının bilimsel 
gerçeklerle çeliştiği açıkça ortaya çıkmıştır. 
Sonuçta yazıya imza atan şirketlerin de daha 
o dönemden zararların farkında olduğu an-
laşılmıştır.

Günümüzde bilim sigaranın ölümcül so-
3 http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/
Global_Cigarette_Industry_pdf.pdf
4 http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/
Global_Cigarette_Industry_pdf.pdf

nuçlarını her yönüyle ortaya koymuştur. Ön-
celikle sigara akciğer kanserinin birinci sebe-
bidir. Araştırmalar kanserden ölen her dört 
kişiden birinin sigaradan dolayı hastalığa tu-
tulduğunu göstermektedir. Sigara kullanımı, 
kanser dışında, kalp ve akciğer hastalıklarına 
da yol açmaktadır. ABD’de sigaranın yol açtığı 
hastalıklardan ölenlerin sayısı AIDS, uyuştu-
rucu, içki, intihar, cinayet ve araba kazasında 
ölenlerin toplamından daha fazladır. Dünya-
da pasif içicilik bile 50 binden fazla can al-
maktadır. 2015 yılında terörist saldırılarda 45 
bin kişinin can verdiğini göz önüne aldığımız-
da pasif içiciliğin terörizmden daha ölümcül 
bir tehlike olduğunu görürürüz.

 Tütün ve sigara, aynı zamanda dünyanın 
en büyük israf kalemidir. Milyonlarca hektar 
alan heba edilmektedir. Dünyadaki üreticiler 
tütün yerine gıda üretseler, açlık sınırının al-
tında yaşayan 30 milyon insan yiyeceğe kavu-
şacaktır. Bu kadar büyük bir imkân insanları 
beslemek yerine zehirlemekte kullanılmak-
tadır. Bugün dünyada 124 ülke tütün yetişti-
ricisidir. Bunların büyük bir kısmı dünya zen-
ginlik ortalamasının altında ülkelerdir. Tütün 
endüstrisi bu ülkelerin fakirliklerini istismar 
etmektedir. Aslında tütün üreticisi de bu sis-
temin mağdurudur.

Sigara açık bir zehirdir. 500 yıldan beri in-
sanları zehirlemektedir. Toplumların müca-
dele güçlerini yok etmekte, sömürülmeye, 
istismar edilmeye, yönetilmeye açık hale 
getirmektedir. Bu kanlı endüstriden sadece 
bir avuç oligark menfaat edinmektedir. Bu 
menfaat için 1,5 milyar insan canını tehlike-
ye atmaktadır. Ülkelerin bu zehir diktasıyla 
yalnız başlarına mücadele etmeleri mümkün 
değildir. Siyasetçilerin, devlet adamlarının, 
kanaat önderlerinin, din adamlarının, top-
lum liderlerinin, sivil toplum örgütlerinin 
ve aklı vicdanı berrak tüm insanların ittifakı 
gerekmektedir. Sigara her geçen gün 20 bin 
yeni can almaktadır. Bu bir saat bile geciktiri-
lemeyecek bir mücadeledir.
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Ön not: “En çok kendine yazar insan.” diyen 

Cemal Kafadar’ın sözünü unutmadan yazmaya 
çalıştım.

Ama yazmadan da edemezdim. Tıpkı ço-
ğalmamız gereken zamanda azalmaya, birlik 
olmamız

gerekirken de dağılmaya tahammülümü-
zün alamayacağı gibi…

Çoğumuz ya bizzat yaşadık ya da yaşayana 
şahit olduk; doymadığı köyünden, doyacağını 
düşündüğü

şehre bin bir umutla koşanlara. “Yok” olma-
mak için gittikleri şehirde de bir “köy” kurdular 
aslında;

gerçek şehirlilerin “varoş, getto” diyerek 
aşağıladığı.

Bir anlamda Oscar Lewis’in “yoksulluk kül-
türü”nden, Adam Smith’in “milletlerin zengin-
liği” olarak

tarif ettiği safhaya geçişi de temsil eder 
bu süreç; yolcuları bilse de bilmese de bu yol 
daha bencil bir

safhaya geçişi temsil eder aynı zamanda.

Aslında iki temel göç var göçenin hayatın-
da. Biri fakirlikten başka bir fakirliğedir. Durul-
mayacak,

dinlenilmeyecek, dayanışılacak ve zengin 
olunup oradan da göç edilecektir nihayetinde. 
Çünkü ruhlar

“ezik”tir ve örseleniyordur; “sosyete”ye 
karşı.

Evet, nihayet para olunca ikinci göçte ger-
çekleşti. Ama orada, “eski” köylüye hatta eski-
yi hatırlatacak

hiçbir şeye ihtiyaç yoktu. Belki de kaçış biz-
zat onlardandı. Kompleks duyduklarının yanın-
dayken,

utandıkları olmamalıydı. Ayrıca, “paranın 
gücü” yeterliydi belki her şeyi satın almaya(!) 
Evet, aldı da

çoğunu; lüks evler, arabalar hatta sosyete 
“hatun”lar... Ama paranın asla geri alamaya-
cağı bir sürü

şeyi de geride bırakarak.

Göçü başlatan ana düşünce ve hedefin 
ifade bulmuş şeklinde hiçbir negatif çağrışım 
yoktu; hatta son

derece birleştirici ve azim verici, duyguları 
tetikleyici, heyecan vericiydi. Ne zamana ka-
dar mı? Statü

ve ekonomi gücüyle yüzleşilinceye kadar el-
bette. Bu yüzleşme, birçok kişi için bastırılmış 
olanın, ifade

edilenden çok daha güçlü olduğunu orta 
yere döktü. Bu ortaya dökülme, sayısız hayal 
kırıklığının

sebebi oldu. Dayanışılacaklar, birçok kişi 
için “umut eri” konumunda duranlar, yola çı-
karken taşıdıkları

duyguları çoktan unutmuş gibiler… Şimdi 
yok olmamak üzere tutunup geldikleriyle ya-
bancı, yanlarına

Köyden kente göç, kentte göç...
İsmail ÖZ

Sosyolog-Tarihçi

K A PA K
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geldikleri yabancılarla tanış olmanın ortaya 
çıkardığı bir ters yüz durumu.

İnsan işte! Her şeye adapte olma yeteneği 
var ya, ondan herhalde… Doğrudan ilham al-
dığında

doğrudan, yanlıştan ilham aldığında yanlış-
tan, oda olmadığında zihninde kurduğundan 
inancını

besliyor… Sapmış, mihmandarını kaybetmiş 
her insanın “meşrulaştırma” kapasitesi var 
yani… Yoksa

nasıl izah edilir, mutlaka vicdanları sızlat-
ması gerekenlerin, umursanmadan ve soğuk-
kanlı olarak ihlal

edilişini…

Ama söyleyeyim, bazı günahlar bireyseldir 
elbette. Birçok insana cesaret veren “bireysel 
günah”

anlayışı, bir davanın içinde öne atılanları 
asla kapsayamaz. Buna sığınanlar şunu iyi bil-
meliler, umut

verdiklerinin, hayal kurdurduklarının, su-
kut-i hayalleri asla bireysel olamayacak kadar 
güçlü bir vebale

tekabül eder.

Demem oki, birinci göç herşeye rağmen 
dayanışmayı, ikinci göç ise daha çok dağılmayı 
temsil ediyor;

biri mana diğeri madde zenginliğini... Her 
iki göçten de kazançlı çıkanlar da var elbette; 
kaybedilenleri

telafi edemese de…
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Gerçi; çocuk kitabı yazarlarından, 26 Ağustos 

2017 tarihinde vefat eden Muzaffer İzgü’nün ço-
cuklar için hazırladığı ve anıların derlediği, 2004 yı-
lında basılan ve 6 öyküden oluşan “Ben Çocukken” 
dizisinin ilk kitabının da adı Atatürk’ü Gördüm idi. 
Yine; aynı başlıkta, Sevgi Tanrısever tarafından ya-
zılan ve 2008 yılında Bizim Kitaplar Yayınlarında çı-
kan Atatürk’ü Gördüm kitabı bulunmaktadır. Ancak; 
Semra ATASOY’un Nisan 2017’de Yayın Dünyamız 
Yayınları’nda basılan “Atatürk’ü Gördüm” adlı çocuk 
öykü kitabının tek kusuru olarak, yazının sonunda 
söylenecek sözüm: “Kitabın ön kapağında yazarın 
adını görmedim!” olacaktır. Çünkü; 96 sayfalık kita-
bın içindeki öykü ile aralara serpiştirilmiş sorularla 
kitabın içeriği, okuyan tarafından hazmedilmekle 
kalmıyor, o soruları cevaplayan çocuğun ufkunu 
açıyor. Kitabın arka kapağında, içeriği hakkında: 
“Poyraz Türk, arkadaşları ile birlikte okul gezisi için 
Ankara’ya gidiyordu. Polatlı yakınlarında verdikleri 
molada Poyraz, Atatürk ile karşılaşınca şaşkınlıkla 
baktı. Kendisini toparladığında Atatürk ile sohbet 
etmeye başladı, aklına gelen soruları sordu. Ve Ata-
türk anlattıkça Poyraz hayranlıkla dinledi, Atatürk 
ile basketbol oynadığını hayal etti ve hayallerini an-
lattı, Atatürk cevap verdi…” yazmaktadır.

Kitabın 4 ve 5. Sayfalarındaki yazarın biyografi-
sinde: “Atatürk’ü Gördüm adlı çocuk öykü kitabı da 
Atatürk ile geçmiş ve günümüz arasında yaşanılan-
ların bir öyküsüdür.” denilmektedir. Yukarıda belirt-
tiğim gibi, öykünün arasına serpiştirilmiş sorulara 
örnek vermek gerekirse, çocukların cevap verme-
lerini cezbedecek ve/ya ilgisini çekebilecek soru-
lardan oluştuğunu görürsünüz: “Sevgili çocuklar, 
Kurtuluş Savaşı sırasında günümüzdeki gibi gelişmiş 
silahlar olsaydı, neler olurdu?” (Sayfa: 30), “Sevgili 
çocuklar, Atatürk, her zaman çok şık giyinirdi. Şim-
di, Atatürk’ü tişörtle hayal edin. Sizce nasıl olurdu?” 
(Sayfa: 41) ve “Sevgili çocuklar, Kurtuluş Savaşı sı-
rasında ve sonrasında cep telefonları olsaydı neler 
olurdu? Hayal edin ve bu boş sayfayı siz doldurun” 
(Sayfa: 64). İşte başlıkta belirttiğim gibi, bu kita-
bın liselerde ders kitabı olarak okutulması veya en 

azından Türkçe derslerinde önerilmesi gerektiğini 
belirtmemin nedeni, böyle değerli ve yararlı kitabın 
cebren (zorla) okutulması değil; kitabı okuyan öğ-
renciye ufuk açıcı ve üretken özellik kazandırması 
nedeniyle, Atatürk’ün hayatının öğretilmesinin ve 
benimsetilmesinin daha anlamlı ve daha kalıcı ola-
rak sağlanmasına aracılık edeceğine olan inancım-
dandır.

 Son olarak; görüşüm ve naçizane önerim 
odur ki, Semra Atasoy’un Atatürk’ü Gördüm kitabı, 
bu ufuk açıcı ve üretken özelliği değiştirilmeden, 
içeriği itibariyle zenginleştirilebilir. Bu itibarla; kita-
bın bir sonraki baskılarında, Poyraz ile sohbetinde, 
Atatürk’ün hayatındaki, çocukların ilgisini çekebile-
cek anılar eklenerek, yine bu anılara uygun sorular 
sorulabilir, öğrenciye özgün kısa öykü, şiir ve resim 
sayfası konulduğu gibi, hatta Çengel Bulmaca bile 
konarak, Soldan Sağa ve Yukarıdan Aşağıya kitapta-
ki bilgilerden derleme sorular sorulabilir.

DERS KİTABI OLACAK BİR KİTAP: 
“ATATÜRK’Ü GÖRDÜM”

Zafer BURAK

K İ TA P
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Üniversite gençliği arasında hızla yaygınlaşan kahve tirya-

kiliği yerli kahve sektörünü de harekete geçirdi.

Bir kahve firması, Avrupai, çok tatlı, yoğun kremalı kahve-
leri sevmeyen ancak, kahveden de vazgeçemeyen üniversi-
teliler için Türk damak tadına uygun kahve geliştirdi.

Üniversiteli gençler üzerinde yaptıkları araştırmada, kah-
venin sadece zihin açıcı ve uyanık tutucu özelliğinin olmadı-
ğını ve aynı zamanda sosyalleşmenin de en önemli unsurla-
rından biri olduğunu belirten Thila Coffee kurucusu Ferhat 
Duman, üniversite gençliğinin damak tadına yönelik ARGE 
çalışmalarında arzu ettikleri tada ulaşmaları durumunda, 
sektörün ciddi cirolara ulaşabileceğini söyledi.

 Duman, çok sayıda üniversite öğrencisinin istediği lezze-
te ulaşamasa da kendini kahve içmek zorunda hissettiğini ve 
kahvecileri “sosyalleşme” mekanı olarak gördüklerini belir-
terek, şöyle devam etti:

“Türklerin geninde kahvenin sert, doyurucu, damakta 
kalıcı ve rahatlatıcı etkisinin önemi büyük.  Biz Türkler aro-
masız kahveleri daha fazla tercih ediyoruz. Aslında bizim 

Türk kahvesinin sade ve keskin tadı diğer kahve çeşitlerin-
de ana lezzet olarak aranıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 5 
milyon üniversiteli var. Kahve sektörünü bu gençler canlı 
tutuyor. Gençlerin talepleri önceliğimiz olmalı. Gençler 
de zaten hem kendi damak tadımıza uygun olsun, hem de 
Avrupai görünsün istiyorlar. Biz de sektördeki bu eksikliği 
fark ederek bu yönde ürün geliştirmek için çalışma başlat-
tık. Sunum olarak batı kahvelerinin çekiciliğini Türk usulü 
kahvelere uyarladık. Batıdaki sunumu ve sosyal ortamı 
seven ama damak tadı açısından klasikten yana olan üni-
versiteliler için oryantalist kahveyi geliştirdik. Tat geliştirme 
çalışmaları devam eden ancak, son aşamalarına geldiğimiz 
oryantalist kahveyi bahar döneminde üniversitelilere ulaş-
tırmayı hedefliyoruz. Bu kahve hem sıcak, hem soğuk ver-
siyonuyla gün içinde üniversiteli Türk gençliğinin elinden 
düşmeyecek.”

ÜNİVERSİTELİLERE “ORYANTALİST” 
KAHVE

TA N I T I M
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Son devrin din 

âlimlerinden. Gö-
nenli Mehmed 
Öğütçü Hoca, 1901 
yılında Balıkesir’in 
Gönen ilçesinde 
doğdu. 2 Ocak 1991 
yılında İstanbul’da 
vefât etti. Babası-
nın ismi Osman, 
annesinin ismi ise 
Fâtıma’dır. İlkokul 
tahsilini ve hâfızlığı-
nı köyünde tamam-
ladı. Babası Osman 

Efendi çiftçi olmasına rağmen, İslâmî ilimlere ve 
İslâm âlimlerine çok düşkündü. Oğlu Mehmed’i ilk 
tahsîlini tamamlar tamamlamaz hemen İstanbul’a 
gönderdi.

Gönenli Mehmed Efendinin icâzetnâmesindeki 
(diplomasındaki) kayıtlara göre 1920’li yıllara İstan-
bul’a geldiği anlaşılmaktadır. Fâtih Câmii dersiâm-
larından Serezli Ahmed Şükrü Efendiden Kur’ân-ı 
kerîm kırâat ve tecvit ilmi öğretimini usûlüne uygun 
olarak öğrendi. 1925 yılında “Takrib” seviyesinde 
icâzetnâmesini(diplomasını) aldı. 1924 yılında med-
reseler kapatılınca 1925 yılında imam-hatip mekte-
bine girdi. 1927 yılında aynı mektepten de mezun 
oldu.

Gönenli Mehmed Efendi, 1930 yılında Gönen 
Merkez Câmii İmam-Hatipliğine başladı. Bir müddet 
sonra askerlik görevini yapmak üzere Gönen’den 
ayrılarak, İstanbul Taşkışla’da askerliğine başladı ve 
aynı yerde bitirdi.

Gönenli Hoca Efendi, askerlik görevini bitirdik-
ten sonra, tekrar memleketi Gönen’e geri dönmedi. 
İmâm-Hatiplik görevini İstanbul’da devâm etti. Bu-

rada sırasıyla; Fâtih Hacı Bayram Kaftânî, Dülgerzâ-
de, Hacı Hasan ve Sultanahmet câmilerinde görev 
yaptı. Sultanahmet Câmii İmam-Hatiplik görevin-
den 1982 yılında emekli oldu.

Doksan yıllık ömrünü ilme, İslâma ve Kur’ân-ı 
kerîme adayan Hoca Efendi, din eğitimi gören öğ-
rencilere elinden geldiği kadar yardım eder, onlara 
burs verirdi.

Gönenli Mehmed Efendi; 2 Ocak 1991 Çarşamba 
günü Hakk’ın rahmetine kavuştu. Mezarı Edirnekapı 
kabristanlığındadır.

BİRKAÇ HATIRA

TÜRKLER

…Bir başka vaazında şu ümitbahş ifadelerde bu-
lunuyor: “Anlattım galiba size geçen aylarda. Birisi 
rüya görmüş. Görüyor ki rüyada Peygamber(SAV) 
koltuğunda bir kitapla gidiyor. Kitabın ucuna bakı-
yor, Türkçe. Peygambere(sav) :”Efendim koltuğu-
nuzun altındaki kitap Türkçe mi?” deyince “Türkçe” 
demiş Peygamber(ASM), “Türkler dinimize çok hiz-
met etti, daha edecekler” demiş…

YARDIM

Zorda kalan bir adamcağız var hocam! Adam 
Müslüman ama dindar biri değil demişler. Cevaben; 
“İnsan olması yetmez mi oğul” demiş, yüklü miktar-
da para göndermiş.

GÖNENLİ MEHMED EFENDİ

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

Nuri KAHRAMAN
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Nuri KAHRAMAN

D E N E M E

Dünyada yolculuğumuz sevgide başlar ve sevgide bi-
ter... Bu muazzam güzellikte yaratılmak ne büyük lütuf,  
Acaba kendimizi layıkıyla seviyor muyuz?? Çoğu kişi  far-
kında değil ama ben söyleyeyim hiç sanmam! “Aa nasıl 
yani elbette seviyorum ne demek sevmemek? Bak kendi-
mi öyle seviyorum ki şu şu marka kıyafet aldım, şu mar-
ka araba aldım “ gibi egoya yönelik şeylere hizmet eden 
bir sürü şeyle önce kendimizi sonra başkalarını kandırma 
meylinde olabiliyoruz. Kendini sevmek ; kendini beğen-
mişlik, kibir, herkese tepeden bakma değildir. Peki kendini 
sevmek nasıl olur? Kendini sevmeyince ne olur? 

Kendini sevmeyen insan henüz dünyaya ve çevresine 
farkındalıkla bakamaz . Kabulde ve şükürde olmaz, yadır-
gaması eleştirisi her an her dakika devam eder. Üstelik sı-
radan şeylere bile. Konuşacak kimse bulamazsa kendisiyle 
içinden konuşarak yargılarını sürdürür.  Başkalarına yargısı 
devam ederken sanmayın ki kendisine merhametli davra-
nır!  Aslında en kötüsü de bu olur, en çok kendini yargılar, 
yadırgar, eleştirir. Kendini yargılaması öyle basit te olmaz… 

İstediği okulu ve bölümü kazanamadıysa kendisini ek-
sik, başarısız olarak ya da zekasını küçümseyerek yargılar. 
İşinde istediği konuma gelemeyince  kendisini yetersiz 
,değersiz olarak yadırgar veya yargılar, yine istediği ilişkiyi 
yaşayamazsa kendisinin ilişkiyi hak etmediğini  (çirkinim, 
kısayım, kiloluyum, benden daha çok kazanıyor beni ne 
yapsın ki  vb.) düşünerek  sürekli yargılama yadırgama ve 
eleştiri peşindedir.  

 Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Bununla beraber 
farkındaysanız en acımasız ve ağır eleştirileri kendine ya-
pıyor insanoğlu.  Başkasının bize zarar vereceğinden endi-
şe ederken, bu düşüncelerle en çok kendimize zarar ver-
diğimizin farkında bile olmayız çoğu zaman. Kendinizi ne 
kadar eleştirip yargılıyorsanız dışarıdan da o kadar eleştiri 
ve yargı alacağınızın garantisidir. 

Öncelikle kendimizi sevmeyi bilmek için gerçekten 
sevdiğimiz insanlara nasıl davrandığımızı bularak işe baş-
layabiliriz.

Hadi liste yapalım aklımızdan veya yazalım bir kenara 
lazım olacak :) listeye yazacaklarımdan hariç şeyler bul-
mak tamamen sizin yaratıcılığınıza bağlı. E öyleyse başla-
yalım...

Sevdiğimiz insanlara öncelikle saygı duyarız, ilk kural 
belli oldu bile kendimize saygı duyacağız, ne yapabiliyor-
sak veya yapamıyorsak her halimize saygı duyacagız.

Sevdiğimiz kişilere zaman ayırırız, onları dinleriz.  Ke-
dimize kaliteli vakit ayıracağız ve kendimizi şımartacağız. 
Belki sahilde yürüyerek belki de  güzel bir filmi tek başı-
mıza seyrederek kendimizi şımartacağız. Bu birazda ken-
dimizle flört oluyor aslında ki kendimizle flört edersek tek 
başınalığın tadına varmış oluruz bununla birlikte artık yal-
nız kalmaktan korkmadığımızı fark ederiz ve yaratıcı her 
düşünce ve duyguyu keşfederiz hem de  özgürce.

Sevdiğimiz kişi hayatımızda olduğu için sürekli şükre-
deriz değil mi?? evet gerçek şükrü hem yüce Yaradan’a, 
bizi sevgi ile var etti diye en önce ona, sonra kendimiz 
olduğumuz için bulunduğumuz her ne halimiz varsa ona 
şükretmeliyiz. Şükür çok büyük bir enerjidir. Olmayanı da 
oldurur ve var olanı çoğaltır. Aldığımız her nefese Yüce 
Yaradan’ın verdiklerine ve vermediklerine her şeye şükür 
etmek çok anlamlı bir sevgi açılımıdır.

Sevdiğiniz olarak çocuğunuzu ele alırsak onu iyi yetiş-
tirmek ve gelişimine katkıda bulunmak adına her gün bir 
şey öğretirsiniz, bunu kendimizi beslemek için kendimize 
de muhakkak uygulamalıyız. Her gün yeni bir bilgi öğren-
mek ve uygulamak hem beyni geliştirir alzheimer gibi bir 
çok  rahatsızlığa engel olur hem zihniniz yeni bilgiyi uy-
gulamaya almaya çalışırken eğlenirsiniz ve hayatınızı daha 
anlamlı kılar.

Sevdiğimiz insanlarla yediklerimize içtiklerimize de 
özen gösteririz o zaman belki biraz daha özenli yemek ye-
meliyiz tek başımıza da olsa harika bir sofrayı kendimize 
muhakkak hazırlamalıyız. Sevdiğimiz ve bedenimize sağlık 
katacak  yiyecekleri keyifle yemek güzel fikir.

Bu gibi davranışları sürekli yaparak kendimizi sevdiği-
mizi somut olarak kendimize gösteririz aslolan  yapılabi-
lirse en muhteşem olanı ; olan her şeyin en mükemmel 
halde olduğuna tüm kalbimizle inanmak, bütün negatif 
düşüncelerimizi serbest bırakarak an’a teslim olmak  ve 
kendimizi, herkesi ,her şeyi olduğu gibi kabul etmek , şük-
retmek! İşte bunlar kendimizi sevmektir.

Sevginin Kendi Hali

Özlem YAŞAR
Yaşam Koçu
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DİL BELASI

Ağzından çıkan şeyi kulağın duyması lazım ne 
söylüyor, ne yapıyor bunu bilmesi lazım. Allah bize 
bu ağzı her istediğimizi söyleyelim diye vermedi. İn-
sanın lisanına mukayyet olması gerekir. Allahu Teâla 
Hazretleri bizleri akil varlık olarak yarattı. Akil varlık 
bakınız آَدَم ْمنَا بَِن �   Biz Âdemoğlunu kıymetli kıldık”1“  َولََقْد َكرَّ
buyuruyor. İnsana bir değer verdi. İnsanın en büyük 
özelliği nedir? Hayvanın natık olması Hayvanın natık 
demek konuşan canlı demek. Öyleyse bizim konuş-
tuklarımız çok önemli. ْم �ألِْسنَُتُْم َو�أيِْدهِيْم َو�أْرُجلُهُْم ِبَما َكنُوا  يَْوَم تَْشهَُد عَلَْيِ

 Kıyamet gününde onların dillerini ellerini ve“   يَْعَملُوَن
ayaklarını yapmış oldukları şeylere karşı şahit tutu-
lurlar.”2   Konuşacak aleyhinde şehadette bulunacak. 
Benimle bunları bunları söyledi bunları yaptı buralara 
yürüdü. İnsan diyecek ki ِلَم َشهِْدُتْ عَلَْينَا Benim aleyhimde 
ne için şehadette bulunuyorsunuz?  Napıyorsunuz? 
“Ya sen benden bir parçasın beni ele veriyorsun.” 
beraber yanacağız. Azalarda ٍء ي �أنَْطَق ُكَّ َشْ ِ ُ الَّ  Her  �أنَْطَقنَا اللَّ
şeyi konuşturan Allah konuşturuyor.3  Biz şimdi ağzın 
konuşması zaten konuşuyordum deriz. Ama bu sefer 
konuşan ağız değil bakın dikkat edin dil konuşacak 
dilin kendisi konuşacak. Ağız boşluğu değil bu dilde-
ki et parçası konuşacak. Kendisi hareket etmeksizin 
eller ve ayakların şehadeti var. Onun için ne demiş 
atalarımız. Söz ola kese başı Söz ola kese savaşı. 

Bakınız sevgili Peygamberimiz ُ َمِة َما يََتبَيَّ نَّ الَعْبُد ِلَيَتَكََّم ِبلَكِ
إ
 ا

ِق َواملَْغِرِب ا بَْيَ املَْشِ َل النَّاِر �أبَْعَد ِممَّ
إ
-Bir kişi bir kelime ko  ِفيَا، يُِزلُّ ِبَا ا

nuşur o kelime yi konuşmakta bir sakınca görmez o 
sözü sebebiyle doğu ile batı arasında ki mesafe kadar 
cehennemin derinliklerine atılır”4  

Düşünmez; Ne söylediğini bilmez, şuursuzca bir 
söz sarf eder. Elfazı küfürler var öyle değil mi?  Küfür 
lafızları adam şimdi sakallı bir müddet sonra sakalını 
kazıyor kesiyor. Birisi de diyor ki “Hah şimdi adama 
dönmüşsün.”  Adama dönmüş bilinçsizce söylemiş 
olduğu bir söz…          Bu kişi önceden neydi sakallı 
iken neydi ya da sakal senin indiğinde nasıl bir şey. 
Efendimiz buyuruyor ki ِق ا بَْيَ املَْشِ َل النَّاِر �أبَْعَد ِممَّ

إ
-Söy  يُِزلُّ ِبَا ا

lemiş olduğu söz sebebiyle doğu ile batı arasındaki 
mesafe kadar ateşin dibini boylar. Sözlere dikkat et-
mek lazım. İnsan bunu söylerse küfür lafızlarını Maa-
zallah dinden çıkar. Dinden çıkan bir insanı geçmişte 
yapmış olduğu bütün iyilikler ne olur? Biter sıfırlanır. 
İyilik diye bir şey yok. Nikâhı düşüyor. Bakın o istediği 
1 İsra 70 
2 Nur 24 
3 Fussilet 21
4 Muttefekun aleyh

kadar inansın ben evliyim istediği kadar ben hükü-
met nikâhı kıydım desin.  Bu kişi hanımıyla her be-
raber oluşunda kendisine zina günahı işler. İşte efen-
dim ben işte bilmiyordum habersizdim böyle bir şey 
söylemesi mazeret değil! Öğrenecek söylediği sözün 
nereye çıktığını düşünmesi gerekiyor. Peki, bu nikâh 
yeniden kıyılır mı? Kıyılır. Kişi kelime-i şehadet geti-
rerek dine girer, sonra sanki hiç nikâh yokmuş gibi 
tekrardan dini nikâh kıyılır nikâh devam eder.

Ukbe bin Amir isimli sahabe efendimize geldi 
efendimize geldi.  Ya Rasulullah Kurtuluş nerededir?  
Rasulullah efendimiz aleyhisselatu vesselam أْمِسْك عَلَْيَك� 

-Lisanını tut! Ailene har“   ِلَسانََك، َوِليَْسَعَك بَيُْتَك، َو�أبِْك عََل َخِطيئَِتَك
camada cimrilik yapma! Geçmişte yaptığın hataları-
na ağla!  5 

Yine Rasulullaha sordular bir insan hangi uzvu se-
bebiyle insan cehenneme müstehak olur?  İki apış 
arası ve iki ağız arasını ima ederek  َوالَفْرُج  Ağzı ve“ َالَْفُم 
tenasül uzvudur”6  buyurdu.  

Rasulullah Efendimiz aleyhisselatu vesselam 
Hazreti Muaz’a dedi ki ُكُِّه َذِلَ  ٍك  ِبَمْلأ َك  �أْخِبُ  Ya Muaz“  �ألَّ 
sana bütün işlerin başını haber vereyim mi?” Hazreti 
Muaz “Buyur ya Rasulallah”  Efendimiz aleyhisselatu 
vesselam eliyle dilini işaret ederek َهَذا عَلَْيَك   Bunu  َكفٌّ 
tut! Sonra Muaz Radıyallahu Anh Ya Rasulallah biz 
konuştuklarımızdan dolayı muaheze olunur muyuz 
yani konuştuğumuz şeylerden dolayı da hesaba 
çekilir miyiz? Rasulullah  ِف النَّاُس  يَُكبُّ  َوَهْل   ! ُمَعاذَّ َي  َك  �أمُّ  ثَِكَْتَك 

 Anan sana ağlasın  ya Muaz  insanların“  النَّاِر عََل ُوُجوِههُْم
yüzüstü cehenneme girmesinin sebebi dillerinin ha-
satlarıdır.”7  Biz hasat neye diyoruz bir şeyi ekiyoruz 
biçiyoruz ondan çıkan şeye diyoruz hasat.  Bir insanın 
cehenneme gitmesinde dilinin hasatıymış dilin ektiği 
şeyler. Yine Hukema der ki َما يَلَْتاُم  َوَل  التئاٌم.  لَهَا  السسِّنَّاِن   ِجَراَحاُت 

َِّساُن الل َح  -Mızrağın açtığı yara iyileşir ama lisanın aç َجرَّ
tığı yara iyileşmez .  Mızrağın yarası belli bir vakitten 
sonra kapanır iyileşir ama dil yarası çok güç.  Şimdi 
kırılmış bir vazoyu istediğin kadar topla bir araya ge-
tir var mı bir faydası? Eskisi gibi olabilir mi? Ne kadar 
onarırsan onar ne kadara tamir edersen et. Onun 
için ne yapmamız lazım lisan silahını iyi kullanmamız 
lazım.   Bu lisan var ya çok büyük bir silah. Adamı ipe 
de götürür ipten de alır vesselam.

5  Tirmizi
6  Tirmizi
7  Ahmed, Tirmizi

Hamza ALGÜL

K A PA K
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İnsan Ol 

İki damla kan,bir hücre can varlığın temeli,

Ömrün boyunca insan ol,insanlığı unutma,

İki düşün bir konuş,dert etme fani emeli,

Huylu huyunca insan ol,insanlığı unutma!

Üç günlük dünya için mala mülke tamah etme,

Kalbinin sesini dinle,nefsinle günah etme,

“Benim gibi var mı?” deme,kimseye kütah etme,

Boylu boyunca insan ol,insanlığı unutma!

Burada ölüm var,ötede hesap var,bilesin,

Zulmetmeyip,mazlumların gözyaşını silesin,

Genişi etme dar,her gönüle ol yâr,gülesin,

Soylu soyunca insan ol,insanlığı unutma!

Ahmet YÜTER
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NEFİS VE SİGARA

ALIŞKANLIKLAR AKLIN ÖNÜNE GEÇMİŞSE
BEYİN EMREDEN DEĞİL İTAAT EDEN OLUR.

Yusuf GÖK

K A PA K

Her zaman söz veriyorum kendime
Bırakacağım sigara illetini tüm benliğimle
Gece saat 02.00, sahur vakti
 Aziz Mahmut Hüdâi Hazretleri’ni okuyorum 
Zamanın Bursa kadısı, beyni dolu mu dolu, hâli 

vakti yerinde 
Bütün ilimleri yemiş yutmuş 
Bir dava gelir önüne, çıkamaz derinliğinden
Arar durur gerçekleri
Düşer yolu Üftâde Hazretleri’ne
Bu yol zenginlerin yolu değil, der Üfdâde Haz-

retleri
Bırak gel makamını mülkünü
Ol dergâha talebe, bizim kadı düşünür 
Bırakır makamı mülkü olur dergâha talebe
Hoca Üfta’de Hazretleri dener Mahmud’u 
Sattırır Bursa sokaklarında 
Sırmalı kaftanıyla ciğer ciğer diye
Halk ise der, bizim kadı delirdi
Nasıl bir nefis ki bıraktırır makamı, mülkü 
Biz bırakamadık şu lanet sigarayı
O an etkilendim Aziz Mahmut Hüdâi’den 
Bütün zenginliği atmış dünyadan
Attım sigarayı ağzımdan 
İçmem bir daha nefsimden 
Kurtulsun herkes bu esaretten

Rabbimiz Kur’an-ı  Kerim’ de şöyle buyuruyor:
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündü-

zün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri 
için gerçekten açık ibretler vardır. (Ali İmran suresi 
190)

 
Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine 

yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı 
üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere ya-
ratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş 

azabından koru” derler. (Ali imran suresi:191)
 Ve Dünyayı, tabiatı incelemeye başladım.
Dünyanın bir tablosu vardı. Sabah güneşin ışı-

masıyla gecenin zifiri karanlığı yerine aydınlığa bı-
rakıyordu, öğle saati güneşin tepe noktası her yer 
aydınlık ve akşam üstü tan yeli, gökyüzü yavaş yavaş 
kararıyor ve güneş batışı ile  gökyüzü siyah örtüyle 
kaplanıyor. Yeni bir yüz çıkıyor karşımıza karanlığı 
aydınlatmaya çalışan ay ve çeşit çeşit yıldızlar. Nedir 
bu ihtişam, nedir bu kudret?

Gökyüzün tepesinde bulutlar bir oraya bir oraya 
gidiyor bazen beyaz,  grinin renk tonları, bazen ise 
siyah, bu renk cümbüşü nedir ? Bu ihtişam nedir ? 
Nedir bu yaratılıştaki sır?

Ağaçlara bakıyorum. Rabbim iki ağacın yapra-
ğını bile aynı yaratmamış, sonbaharda yaprakları 
sarı, sonra turuncu, sonra kahverengi ve dalda yap-
rak bırakmayan Allah teala celle celalühü sonra o 
daldan tekrar tekrar yaprak çıkartarak bu değişimi 
muazzam bir şekilde her yıl tekrarlıyor. Nedir bu de-
ğişimdeki kudret?

Rüzgarları düşünmeye başladım ve ağaçların 
yapraklarını o kadar güzel sallandırıyordu ki! Mest 
oldum ve ister istemez ağaçların yapraklarını istem 
dışı beynim izlemeye koyuldu.

   Ve Allah Teala’nın bize farz kıldığı namazları 
ve peygamberiz  Hz. Muhammet(S.A.V) efendimizin 
namazdaki sünnetlerine bakacak olursak 

Sabah namazı 4 rekat
Öğle namazı  10 rekat
İkindi namazı 8 rekat
Akşam namazı 5 rekat
Yatsı namazı 13 rekat
Bir baktım ki! Namaz vakitlerinin hiç biri aynı re-

kat değil ki!
  Rabbimiz bize sabah kalkınca mavi bir gökyüzü, 

akşam olunca ise gökyüzünü siyah örtüyle kaplaya-
rak bizi değişimi yaşatarak alışkanlıklarımızın önüne 
geçiyor. Gökyüzüne sabahleyin güneşi, akşam ise ay 
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ve yıldızları koyuyor. Ağacın yaprakların rengini devamlı suretle değiştiriyor. İlkbahar da yeşillenen toprağın 
üstündeki yeşil otlar, sonbaharda sararmaya başlıyor ve bir süre sonra otların esamesi yeryüzünde okun-
muyor çeşit çeşit kır bitkileri bir bakmışım ki ortalıkta yok? Namazın rekatları bile farklı değil mi? Nedir bu 
değişim? Nedir bu kudret?

  Çünkü alışkanlıklar aklın önüne geçerse beyin emreden değil itaat eden olur ve kanıksama başlar ve 
beynimiz yavaş yavaş alışkanlıklara yenik düşerek çalışmadığından dolayı küçülmeye başlayacak ve insa-
noğlu aynı gün ve aynı yıl içinde değişik renkleri, cisimleri, tabiat olaylarını görerek sıkılmayacak ve buna 
bağlı çeşitli ruhsal bunalımlar geçirmeyeceklerdir. 

SİGARAYI NASIL BIRAKACAĞIZ 

     Sigara kullanmak alışkanlık haline gelince, beyin kişinin sigara içmemesi için emredecek gücü bu-
lamaz. Artık beyin, nefse itaat eder. Nefis kişiyi artık ele geçirmiştir. Şimdi sigarayı nasıl bırakacağız? Bu 
alışkanlığı nasıl bertaraf edeceğiz . Öncelikle Aziz Mahmut Hüdâi Hazretleri’nden öğrendiğimiz şey neydi? 
Aziz Mahmut Hüdâi Hazretleri zamanın Bursa Kadılığı makamını bırakarak dergaha talebe olmuş ve ho-
cası ona sokaklarda ciğer sattırıyor. O nasıl bir insan ki! Bütün makamını mülkünü bırakıp dergaha talebe 
olurken nefsini ayaklar altına alıyor. Senin makamını, mal varlığını bırakmanı beklemiyoruz. Bir tek sigaranı 
bırakmanı istiyoruz. Sigaranın nasıl koktuğuna bir bak, ciğerlerin artık sönmeye yüz tutmuş balon gibi, 
çocuklarına verecek bir harçlık bulamazken, parasını el almış, dumanını yel almış, senin bedenine zarar 
verecek olan bir zehiri nasıl içiyorsun. Öncelikle ben bu sigarayı aklında bitirecek içmeyeceğim diyeceksin, 
ne olursa olsun içmeyeceğim diyeceksin ilk kural bu, çünkü hedeflenmiş düşünce kutsaldır. Bundan sonra 
vücudun her gün yaptığı alışkanlıkları isteyecek senden, öncelikle beynini ele geçirmek zorundasın, bunu 
nasıl yapacaksın işte sana yardımcı olacağız. Sabah işe giderken aynı yolu kullanmayacaksın çünkü beyin 
hep aynı yerleri görüyor onu şaşırtmamız ve değiştirmemiz gerekiyor. İşyerine gittiniz dikkat edin lavaboyu 
kullanmaya gittiğiniz zaman beyin sizin alışkanlıklarınızı kodlar ve hep aynı musluğu kullanmasını ister, siz 
hemen o musluktan elinizi çekecek diğer musluğu kullanacaksınız. Bu durum iş yerinde, okuldaki tuvalet-
te, evde oturacağınız koltukta da beyin aynı düzeni isteyecektir. Hemen o tuvalete girmeyecek, o koltuğa 
oturmayacaksınız. Amacımız burada bizim beynimizi itaat eden konumundan çıkarıp, emredecek kıvama 
getirmemiz gerekiyor. Şimdi sigaranın içindeki nikotin maddesi, sigara kullanmadığınız için sizi rahatsız ede-
cektir. Vücut ısınmaya başlayacaktır. Aynı arabadaki motoru soğutmaya yarayan radyatörün içindeki su 
gibi, senin de vücudunu soğutacak olan da sudur. Canın sigara çektiğinde her zaman burnuna bir kaç defa 
su çekeceksin, bu senin sigara içme isteğini azaltacaktır. Elini dirseklere kadar yıkayacak, yüzünü, başını, 
ayaklarını soğutacaksın. Elin sigarayı devamlı tuttuğu için bu alışkanlığından vazgeçmek için eline tesbih 
alacaksın. Güzel kokular sürerek beynini zinde tutacaksın ve artık ben ne olursa olsun bu illetten kurtula-
cağım kurtulacağım diyeceksin. Ben sana inanıyorum sen de kendine inan ve artık bu zehirden kendin için, 
eşin için, çocukların için kurtul. Vesselam
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Bilal EREN

HIRİSTİYANLIKTA 
MESİH DÜŞÜNCESİ

İ L A H İ YAT

a- Mesih’in Kişiliği ve Nitelikleri. 
Hıristiyanlara göre Mesih, Meryem oğlu 

İsa’dır.1  O, bekle¬nen şartlar yerine gelince 
tekrar dünyaya gelecek ve görevini tamam-
layacaktır.2  O, Davud soyundan ol¬makla 
beraber, gerçekte normal bir insan olmayıp 
insan şek¬line girmiş ilahi bir ruhtur, insan-
lardan ayrı bir tabiata sahip¬tir. O Tanrının 
oğlu, ilahi ruhun enkarnasyonudur.3  Mesih, 
çarmıha gerildikten sonra göklere çıkmış 
fakat yeryüzünde işini tamamlamadığı için 
tekrar gelecektir. O, ışıktan olma bir ışık, 
nûrânî bir varlıktır ve Tanrı’nın cevheri ile 
O’nun cevheri aynıdır.

Görünüş bakımından Âdem’e benzer. 
Çünkü O, ikinci Âdem’dir. Âdem’in kaybetti-
ği nûru, ebedi hayatı geri getire¬cektir. Ruh 
bakımından da Âdem’in ruhu ile aynıdır. Saf, 
leke¬siz cevherden, semavi elementlerden 
yaratılmıştır. İlahi menşee sahip olduğu için 
manevi güçlerle donatılmıştır. Bu yö¬nüyle 
insanlardan ayrılmıştır. İnsanları kurtarmak 
için acı çekmiştir.4 

İsa’nın, insanlığın günahlarına “kefaret” 
olarak çarmıha gerildiği inancı da Hıristi-
yanlık inancının temel ilkelerinden biridir. 
Bu inancın temeli İncillerde bulunmaktadır. 
İncillere göre Mesih, ‘Baba’nın yanında tek 
şefâatçidir ve O, bütün insanlığın günahları-

1   Fığlalı. s, 248; ve yine Bkz.: Isıdore, Epstain. s, 215.
2   Bkz.: Rasullerin işleri, 2/36; Markos, 7/27; Matta, 
16/13-20; Luka, 22/71; Bkz.: Matta, 2-27; Markos, 15/16; 
Kutluay, s, 18; Bkz.: Kuzu, 48
3   Küçük, Abdurrahman. s, 183; Bkz.: Kuzu, 46-47.
4   Kaydu, s. 78; Bkz.: Kuzu, 48-51.

na kefaret olarak gelmiştir’.5  
Yani, İsa kendisine hizmet edilmek için 

değil, kendisi insanlara hizmet etmek ve 
birçokları için canını fidye vermek için gel-
miştir. 6

Bu da Al¬lah’ın insanları çok sevdiğinin 
bir ifadesidir: “Allah bizi sevdiği için günah¬-
larımıza kefaret olarak oğlunu gönderdi.” 7

b- Mesih Devri ve Mesih’in Görevleri 
-Mesih mutlaka gelecektir
Hıristiyanlar’a göre Mesih, kıyamet alâ-

metlerindendir. İsa Mesih, birinci gelişinde 
hidayet kapısını açmıştır. İkinci gelişinde ise 
dünya hâkimiyetini kuracaktır. O, tekrar yer-
yüzüne inecek, bin senelik ilahî impa¬rator-
luğunu Filistin’de kuracaktır. Betlehem, Ga-
lile ve Ku¬düs, İsa Mesih’in faaliyet alanıdır, 
İsa yine bu bölgeye inecektir. Dünya impa-
ratorluğu Kudüs’te kurulacaktır. Bu konuda 
Yahudiler de böyle düşünmektedirler. 8

Pavlus’a9  (m. 67) göre O, hemen yarın ge-
lebilir. Mademki O, ölümden uyandı, diğer 
Hıristiyanları da uyandırmak için hemen ge-
lecektir. Beklenen Mesih devri başlamıştır. 
Semâya çıkan Mesih’in inmesi ve bu arada 
5   1. Yuhanna. 2/1; Bkz.: Kuzu, 48-51.
6   1. Yuhanna, 2/2; Bkz.: Kuzu, 48-51.
7   Matta, 20/28; Markos 10/45; Yuhanna, 1/29, 3/17; Bkz.: 
Kuzu, 48-51.
8   Kaydu. s, 62; Bkz.: Kuzu, 51.
9   Pavlus, Tarsus’da doğdu (M. 67) de Roma’da öldürüldü. 
Hıristiyanlığı ve Kiliseyi disipline eden organizatörlerin 
ilki sayılmaktadır. Hıristiyanlığı Ati¬na, Efes, Kudüs, 
Makedonya, ve Anadolu’ya yaptığı birçok seyahatlerle 
yaymıştır. Bkz.: Petit Larousse. Paul (Saint) maddesi.
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dünyanın idaresini ele alması bir an mese-
lesidir. İsa da, kendisi ile beraber özlenen 
Me¬sih devrinin başladığına inanıyordu. 10

-Mesih’in gelişinin belirtileri
“Mesih’in geldiği günün ortasın¬da hava 

kararacak, ne geceye ne gündüze benzeye-
cektir. Ge¬celeyin de aydınlık olacaktır. Yine 
o gün beklenmedik bir soğuk, arkasından da 
beklenmedik bir sıcak olacaktır, İsa’nın bek-
lenen devri açmasıyla, Hıristiyanlıktan nasi-
bi olmayanlar hemen öleceklerdir.”11 

-Mesih dünyada ne kadar kalacak?
Hıristiyanlara göre Mesih 1666 tarihinde 

gelecek ve hâkimiyeti bin sene sürecektir. 
Bazı Yahudiler de bu görüştedir. Ancak bu 
beklentiler gerçekleşmemiştir. Bu sebeple 
“Kilise bir müddet için bin seneyi, Mesih’in 
ilk görünüşü ile ikinci görünüşü arasındaki 
zaman olarak tefsir ettiyse de, zamanın geç-
mesiyle bu görüşten vazgeçmiştir. Bu gün 
ise, bin senelik İlahî devlet inancını özellikle 
küçük mezhepler muha¬faza etmektedir.” 12

Mesih öldükten sonra neler olacak?
Mesih öldükten sonra veya diğer bir ifa-

10   Ünal, Zeki. İsa’nın Nüzûlü. s, 25; Bkz.: Kuzu, 51.
11   Kaydu. s, 36; Bkz.: Kuzu, 51.
12   Kaydu. s, 39; Bkz.: Kuzu, 50.

deyle, Mesih dev¬rinden sonra neler ola-
caktı? Mesih’in bin senelik hâkimiyetin¬den 
sonra, şeytanın bağları çözülecek, serbest 
kalacaktır. Şeytan tekrar etrafına taraftar 
kazanacak, onları Hıristiyanlar üzerine saldı-
racaktır. Fakat Allah, bu duruma müdahale 
edecek, şeytanı te¬sirsiz hale getirip, asker-
lerini de yok edecektir. 13

c- Mesih’in Yardımcıları ve Düşmanları 
İlk görevi esnasında İsa’nın yardımcıları 

Havârîlerdi. İkinci gelişindeki yardımcıları 
ise Melekler olacaktır. Melekler, Mesîh’in 
yanında düşmanlarına karşı savaşacaklardır. 
Mesih’in en büyük düşmanı Deccal’dır. On-
lara göre Deccal Mesih’e karşı olan herkestir. 
Mesih devrinde Şeytan, melekler tarafından 
bağlanacak ve bin senelik hâkimiyet süresi 
esnasında faaliyeti durdurulacaktır. Daha 
sonra ise şeytan tekrar serbest bırakılacak 
ve insanları yoldan çıkarma faaliyetine de-
vam edecek. Askerleriyle Kudüs’ü kuşata-
caksa da, Allah onun askerlerini imha ede-
cek, kendisini de ateşe atacaktır.

İsâ Mesih’in yardımcıları Havarileridir. 
İsa’nın dünyadan ayrılmasından sonra, Hı-
ristiyanlığın, Yahudilikten ayrılıp yeni bir 
din olmasını sağlayan ve onu geliştiren Ha-
varilerdir. Fakat ikinci gelişinde kendisinin 
yardımcıları melekler olacak¬tır. Melekler, 
Mesih’in yanında muhaliflerine karşı sa-
vaşacaklardır. Bu muhalifler, dünyevi hü-
kümdarlar ve hayvanlardır. Hayvanla¬rın 
muhalifler arasında zikredilmesinin sebebi, 
onların şeyta¬nın emrinde olduklarına dair 
bir inançtan kaynaklanmaktadır. 14

13   Ünal, Zeki. s, 26; Bkz.: Kuzu, 50.
14   Markos. 13/22; Yuhanna. 2/18-22; Kaydu. s, 113; Bkz.: 

Kuzu, 51.

Gelecek Sayıda: İSLÂM’DA MEHDİ İNANCI
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Koray KAMACI

Avrasya Bloğunun Kilit Ülkesi: Türkiye

A N A L İ Z

     Türkiye özellikle son dönem-
de çıkarıları gereği iyice batıya 
ve ABD’ye karşı bir duruş ve poli-
tika sürdürmektedir. Bu hususun 
çok iyi analiz edilmesi lazımdır. 
Türkiye uzun yıllardır ABD ile iyi 
ilişkiler ve stratejik müttefiklik 
konusunda önemli adımlar at-
mış ve pek çok stratejik, politik 
ve askeri konuda birlikte yer al-
mıştır. Ama özellikle 15 Temmuz 
darbe girişimi süreci ile birlikte 
Türkiye’de ABD’ye karşı büyük 
bir güven kaybı olmuştur. Aslın-
da pek çok olayda sözde strate-
jik müttefik olan ABD, Türkiye’nin aleyhinde 
tutum ve davranışlarda bulunmuştur. Terör 
konusu ve Uluslararası arendada Türkiye’nin 
maruz kaldığı konular bunların en önemli ör-
neklerindendir. Dolayısı ile ABD ile Türkiye ara-
sında her daim büyük bir kopukluk zaten vardı 
ama 15 Temmuz bu konuda bu işin tuzu bibe-
ri olmuştur. Türkiye ile ABD büyük bir politik 
gerilim yaşamaktadır. Bunda ABD’nin içindeki 
derin mekanizma ve ABD siyasetine yön veren 
düşünce kuruluşları da etkindir. Henry Kissin-
ger, Eric Edelman ve Henri Barkey gibi isim-
ler bozulan Türkiye ilişkilerinde rol oynayan 
önemli isimlerdir. Özellikle ABD’de ki Türkiye 
uzmanı olarak bilinen Henri Barkey bu husus-
ta çok önemli rol oynamaktadır. Aslen İzmirli 
bir Musevi olan, İstanbul’da doğup büyüyen 
ve Türkçe’yi bir Türk kadar akıcı konuşan Henri 
Barkey, doktorasını Pensilvanya Üniversitesi’n-
de siyaset bilimi üzerine yapmış ve Fetö ile de 
çok iyi ilişkileri olan biridir. Darbe gecesi Bü-

yükada’da yapılan gizli toplantıya katılan en 
önemli isimdi. 

     Değişen güç dengeleri ve değişen yeni 
düzen hareketi sonrasında Türkiye üstte de 
saydığımız hususlardan dolayı Rusya ile yakın 
ilişkiler içine girmiş, özellikle Türkiye’de bir 
grubun yoğun çalışmaları sonrasında Rusya ile 
iyi ilişkiler kurulması sağlanmıştır. Bu ilişkiler 
15 Temmuz sonrası daha artarak devam etti. 
Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında 
önemli bir birlik kuruldu ve Rusya, Türkiye’de 
Altın Çağını yaşamaya başladı. Türkiye daha 
sonraları Rusya desteği ile Suriye’de Fırat Kal-
kanı gibi önemli bir harekat yaparak sahada 
ve masada var olduğunu gösterdi. Özellikle iki 
ülke İstihbaratları çok yakın mesaide bulundu 
ve stratejik bir takım anlaşmalar da yapıldı. 
Bütün bu hadiseler Rusya’nın da desteği ile 
Avrasya birliğinin içine doğru Türkiye’yi hızla 
almaya başladı. Tabi Türkiye’de dışta bunlar 
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olurken, içte de ABD’nin ekibi olan Fetöcüler 
temizlenmeye başladı. Devlet içinde iç denge-
lerde büyük değişiklikler olmaya başladı. Fetö-
den boşalan yerlere Avrasyacılar gelmeye baş-
ladı. Gelecek yakın dönemde de kurumların 
üst kademesinde bu konuda büyük değişiklik-
ler olacaktır. Avrasyacılar önemli kademelerde 
olacak. Devlet bu konuda derin bir yapılanma 
içine girmiştir. Derin ABD ise bu hususu yakın-
dan takip etmektedir. 

     Türkiye hiç şüphesiz Avrasya bloğuna ya-
bancı bir Devlet değil, aksine köklerine tarihine 
daha uygun bir birlik olarak Avrasya bloğunda 
daha etkili ve yetkili olabilir. Bu bağlamda baş-
ta Ortadoğu olmak üzere, Kafkasya ve Orta 
Asya’da tarihi sorumluluk bağlamında büyük 
işler yapabilir. Avrasya bloğunda ki ülkeler için 
de Türkiye kabul edilebilecek ve benimsenebi-
lecek bir ülke konumundadır. Türkiye gelecek 
politik, askeri ve ekonomi alanında Avrasya 
bloğunda daha büyük işler yapabilir. 

Özellikle son dönemde Türkiye’nin Avrasyacı 
bloğa girmesini istemeyen Natocu/Gladyocu 
kanat büyük eylemler ile uyarıcı nitelikte bir 
takım girişimlerde bulunabilir. Psikolojik sa-
vaş konusunda da bu ekibin hamlelerine karşı 

dikkatli olmalıyız. Umuyorum ki gelecek dö-
nemde            Türkiye bölgenin ve Avrasya’nın 
parlayan yıldızı olacaktır. Bu konuda Türkiye 
ilerileyen süreçte daha cesur ve tutarlı adım-
lar atmalıdır. ABD’nin kendi içinde de büyük 
bir çatışma ve kavga var. Türkiye bu çatışma 
ve kavgalar sürerken ABD’ye karşı tavrını her 
daim daha net ve tutarlı bir şekilde devam et-
tirmelidir. ABD, Türkiye’siz Ortadoğu’da etkisiz 
ve güçsüz olacağını çok iyi biliyor. Rusya’da, 
Türkiye ile birlikte olduğu vakit bölgede ne 
denli etkili ve güçlü olduğunu biliyor. İşte tam 
da bu bağlamda Türkiye anahtar ülke konu-
mundadır. 

      ABD’nin en önemli beyin takımındaki 
isimlerinden olan ve bu yıl içinde ölen Zbig-
niew Brzezinski’nin Avrasya ile ilgili şu analizi 
her daim Avrasya’nın önemini ortaya koymak-
tadır; ‘’1940’lı yıllarda AdoIf HitIer ve Joseph 
StaIin’in de üzerinde anlaşmaya vardıkları gibi, 
Avrasya dünyanın merkezidir ve onu kontrol 
eden dünyayı da kontrol eder.’’

Ve son söz: ‘’Dengeler yeniden kuruluyor. 
Dünya’da da, Dünya’nın merkezinde de, Türki-
ye’de de…’’
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CEP TELEFONU İCAT EDİLMEDEN 36 YIL 
ÖNCE ÇİZİLEN GİZEMLİ TABLO!

K A PA K

Kürşad BERKKAN

Zamanda yolculuk fikri her zaman zihnimi-
zi meşgul eden konulardan bir tanesi olmuştur. 
Hatta tarihi pek çok kayıtta karşımıza çıkan öyle 
objeler var ki, bizi iliklerimize kadar şaşırtmaya 
yeter de artar bile…

 Cep telefonları icat edilmeden çok daha önce 
çekilmiş olan dünyaca ünlü “Sessiz Komedyen” 
olarak da bilinen Charlie Chaplin’in filminde cep 
telefonu ile konuştuğu iddia edilen bir kadının 
görüntüsü kafaları oldukça karıştırmıştı…

 1923 Yılında yılında kayda alınan bu filmde 
bir kadın elindeki bir çeşit cihazı kulağına tutuyor 
ve konuşarak yürüyordu…

 Cep telefonu ise 1793 yılında ancak 1 kilodan 
fazla olan modeli ile icat edilmişti…

Şimdi ise İtalyan sanatçı Umberto Roma-
no’nun yaptığı bir tablo için aynı iddialar gün-
demde….

 Ressam Umberto Romano’nun yaptığı tablo 
da bir kızılderili elinde günümüz teknolojisi ile 
üretilen akıllı telefonlara benzer bir obje tutu-
yor…

Romano’nun tablosu 1937 yılında yapılmıştı, 
oysa ilk cep telefonu 1973 yılında yılında Moto-
rola mühendisi Martin Cooper tarafından icat 
edilmişti.

 Yani tablo cep telefonları icat edilmeden tam 
36 yıl önce yapılmıştı. Üstelik tabloda ki nesne 
Martin Cooper’in icat ettiği cep telefonuna değil 
günümüz akıllı telefonlarına daha çok benziyor-
du.

 Cooper’in telefonu ilk üretildiğinde 1 kg ka-
dar iken, ressamın tablosunda ki ise ince ekranlı 
telefonlara daha çok benziyordu. Dokunmatik 
telefonlar ise çok daha sonra icat edilmişti. Klasik 
cep telefonu ile bilgisayar dünyasının bir ürünü 
olan PDA’lerin özelliklerinin birleştirildiği ilk  ci-
haz, tarihte ilk akıllı telefon olarak bilinen IBM’in 
Simon telefonudur ki bu telefonda ancak 1993 
yılında piyasaya sürülmüştür.

Resimde ki kızılderilinin elinde tuttuğu model 
ise günümüz dokunmatik telefonlarına benze-
diğini düşünürsek bu telefonlar ise ancak 2007 
yılında Steve Jobs’un öncülüğünde ilk “Iphone” 
markası ile piyasaya sürülmüştü.

 Ressam Umberto Romano’nun “Bay Pynchon 
ve Springfield’a Yerleşmek” isimli tablosunun 17. 
Yüzyılda esir alınan beyaz bir adamı ve kızılderili 
kabilesini gösteriyordu.

 Tabi ki “Zamanda Yolculuk” konusuna inanan 
pek çok kişi, bunun bir cep telefonu olabileceği 
konusunda ısrarlı. Uzmanlar ise daha realist bir 
yaklaşımla farklı açıklamalar getiriyorlar.

 Örneğin Pensilvanya Üniversitesinden Dr. 
Margaret Bruch bu nesnenin cep telefonuna 
benzetilmesinin çok normal olduğunu söylüyor 
ve gerçekten de cep telefonuna benzediğini ifa-
de ediyor.

 Ama hemen arkasından da 90 derece açı ile 
keskin bir kıvırma gerçekleştirip “Bence bu bir 
demir bıçak” deyiveriyor….
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 Hayırdır Margaret teyze?

 Akademik kariyer mi zarar görür?

 Hadi, hadi itiraf et(!)

 Canın “Cep Telefonu” demek istiyor değil mi?

 Margaret teyzemize rağmen, tarihçi Da-
niel Crown daha mantıklı bir açıklama yapıyor. 
Crown’a göre 17. Yüzyılda Amerika kıtasına Co-
lomb ile Avrupalılar ayak basmaya başladıktan 
sonra, Kızılderililer takı, aksesuara çok düşkün 
oldukları için ayna kullanmayı Avrupa’lılardan 
öğrenmişlerdi.

 Hop! Bir dakika sayın Crown! Van Münit, Van 
Münit(!) / (One Munite)

 Hocam 17. Yüzyılda Avrupalılar Amerika kıta-
sına geldiğinde yerli halk kızılderililer ise, pardon 
da, siz o zaman nasıl Amerika’yı keşfetmiş olu-
yorsunuz?

 Niye biz tarih kitaplarında halen bu yalanı 
okumaya, siz tarihçiler de bu yalanı yürütmeye 
devam ediyorsunuz?

 Neyse… Bu başka bir yazının konusu… Açma-
yalım ağzımızı…

 Ama unutmadan söyleyelim bu sahte keşif 
konusunu da “İngiliz Derin Devleti” kitabımızda 
deşifre etmiştik…

 Devam edelim…

 TAbi hakkını yememek lazım sevgili tarihçimiz 
Daniel Crown her ne kadar ABD’nin Colomb ta-
rafından keşfedilmediğini, Colomb’un asıl amacı-
nın “Süleyman Mabedi” isimli Masonik ideali ya-
pıyı yeniden inşa etmek için yeni bir yer aradığını 
söylemesede, tabloda ki kızılderilinin elinde kut-
sal bir kitap tutuyor olabileceğini de söylüyor…

 E mantıklı…

 Hadi bizde bir komplo teorisi üretelim;

 Efendim birinci teorimiz şu şekilde;

 Tabloda bir esir gözüküyor, esirin yanında ise 
kızılderili elinde bir nesne tutuyor. Bu nesne taş 
bir tablet ve esire işlediği suçu anlatıyor. Hatta 
dikkat edilirse, esirde tabloda nesneyi tutan kı-
zılderiliye yaklaşmış ve can kulağıyla dinlemekle 
meşgul…

İkinci teorimiz ise şöyle;

 Esir olan kişi bir zaman yolcusu, tabloda ki 
pembe giyimli Avrupa’lı kızılderililerin tüm olayı 
anlattıklarını izah ediyor. (el hareketlerine dikkat)

 Kayık benzeri bir şeyin içinde oturan kızılderili 
ise bu zaman yolcusundan ele geçirilen cep tele-
fonunu inceliyor. Hatta baş parmağına bakarsa-
nız tıpkı günümüzde ki akıllı telefonların dokun-
matik ekranlarını aşağı, yukarı kaydırırken ki baş 
parmaklarımızın pozisyonlarına benziyor….

 Şimdi yukarıda ki resime tekrar bakın, ressam 
Romano öyle hassa çizmiş ki cep telefonunun 
arka kamerasını yerini dahi unutmamış… Teori-
mizi beğenmediniz mi ?

 O zaman sizden de bir açıklama bekliyoruz?

 Sizce bu nesne ne olabilir?

 Saygılarımla
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H İ K AY E

RENKLİ KAHVE
Şemseddin SABRİ

Bu yaz da köye gidiyorum. Evet, kırk beş yaşındayım, gerçi 
orada doğmadım, annemin doğduğu, büyüdüğü, ilkokulu oku-
duğu ve babamla tanışana ve evlenene kadar yaşadığı bu köye 
-kendimi bildim bileli- ya bayramlarda veya tatillerde gitmi-
şimdir. Akraba ve yakın aile dostlarımız hariç; gerçi insanları, 
artık o eski günlerdeki kadar samimi, fıtri ve özellikle erkek-
leri babacan gelmiyorlar bana artık  ama ne bileyim sokakla-
rında tezek kokuları, tavuk ve horozların gezinmesi ve toplu 
halde binilen traktörlerin geçişi hala hoşuma gidiyor. Hele bir 
de kahve(hane)si var, ahşap sandalyeleri, nargile içilen kilim 
döşeli şark köşesi, içi ve dışı kahverenginin değişik tonlarıy-
la boyalı duvarları ve nedense hep yazın gittiğim için, dalları 
bahçesini aşan kavak ağacının serinliği ile beni büyülemiştir 
hep. Sıkı durun adı ne biliyor musunuz: “Renkli Kahve”.

Yani kahvehaneyi yeterince tasvir edebildiysem; binanın 
ahşap sandalyeleri ve hatta kavak ağacının yaşlı yerlere değen 
dalları ile neredeyse tamamı “kahverengi” renginde ve her 
yerde kahvehaneye kısaca “kahve” dendiği için, “Renkli Kah-
ve” ifadesi ona ne kadar güzel bir espri ve anlam kazandırıyor. 
Daha bir çok şey de aklıma geliyor: belki kahve içmeye gelen 
insan, buraya gelmekle hayatını da renklendiriyor, kahvenin 
rengine vurgu yapılıyor, hatta “renkli kahve”yi tekrarlarsanız 
“kahve renkli” olması gibi…

Niyetim o ki; kahvenin bulunduğu yere akşam gideceğim, 
çünkü önce kapı kapı annemin akrabalarını gezecek,   hemen 
hemen her evde bulunan bahçedeki gerçek taş fırınlarda ya-
pılan “ev ekmeği” ve yanında kimi yerde sıcacık tarhana çor-
basıyla, kimi yerde yine evlerde yapılan taze koyun peyniri ve 
çoğunlukla pekmezle kahvaltı edeceğim, biliyorum. Bu da en 
az beş kapı (yani akraba) ziyareti sonunda akşamı bulacağım 
demektir.

Neyse köyün girişine geldim, nedense heyecanlanıyorum, 
biraz da -ne zaman huzursuzluk duysam hissettiğim- bir sızı 
var kalbimde, yani sevinemiyorum. Ama çok özlediğim, tadını 
bir sonrakine kadar  damağımda hissettiğim bu köy ziyaretin-
de bu sefer bir huzursuzluk kalbimi sıkıştırıyor. Ziyaret etmeyi 
düşündüğüm o insanların hepsini istisnasız çok seviyorum, hiç 
birini diğerinden de yeğ tutmam.  

Bu düşüncelerle, işte berber olan amcamın evine geldim 
bile! Kalbim pır pır atıyor, seviyorum işte bu insanları, onlar 
saygıya o kadar çok layıklar ki: belki onları kırabilirim diye mi 
bu huzursuzluğu duyuyorum acaba bilemiyorum. İçeri giriyo-
rum, hoş beşten sonra, derken, tahmin ettiğim gibi beni boş 
göndermiyorlar. Amcam, mutfaktaki sıra sıra karpuzlar arasın-
dan, kırçıllı renginden dolayı özellikle seçtiği ve keserken kütür 
kütür sesle de tadının sinyalini verdiği karpuzu ikram ediyor-
du. Yine bu defa  tulum peyniri de yanındaydı. Ev ekmeği de-
ğişmemişti Allah’tan, ona onun kadar tatlı, ondan daha güzel 
bir alternatif de olamazdı zaten. Derken diğer akrabalarıma 
uğramam gerektiğini her uğradığım akrabada tekrarladım 
durdum ve acele ettim, havanın kararmasını istemiyordum, o 
kahverenkli kahvehaneye, yani “ Renkli Kahve”ye gün ışığında, 
bir an önce gitmek istiyordum.

Evet, işte çıktığım bu kapı, sonuncu akrabamıza aitti ve il-
kokulun önündeki yokuşun solundaki yolun sonundaki “Renkli 
Kahve”ye doğru gidiyordum. Yanımda annem olmadığı için, il-
kokulda kaybedeceğimiz en az on dakika kazançlıydım bu kez 
diye içimden geçiriyordum, gün batmadan yetişip daha uzun 
süre kahvehanede zaman geçirecektim. İlkokuldan geçerken 

yine de annemin hep gösterdiği ve öğrenci olduğu dönem-
deki anlata geldiği salıncağın, eski tahta halini hatırlamaya 
çalışmam göz pınarlarımda biriken yaşlarla ve belki on daki-
kadan fazla donuk bakışlarla bakakaldığım, öyle kolaylıkla ve 
hızla geçebileceğim basit, sıradan bir yer değildi. Yani kazanç 
mı, zarar mı olduğunu kestiremiyorum. İşte o zamanın nasıl 
geçtiğini bilmediğim için bir süre veremiyorum, artık köşeyi 
dönmek üzereyim, mesafe pek o kadar yakın değil, hele mi-
yop gözlüğümle kahvehaneyi hafiften görebiliyorum ama… 
Yaklaştıkça, baştan “ama” diye başladığım zihnimde beliren 
“binanın önünde bir kalabalığın, kavak ağacının altında yine 
kalabalık sayıda sandalyenin görülmediği” düşüncesi giderek, 
adımlarımın da hızlanması ile yaklaştığım mesafede gerçek-
leşmeye başladı. Evet, artık daha rahat seçebiliyordum, ayak-
larım ağırlaşmaya başladı, yürüyemez oldum. İşte şimdi tam 
karşısındayım ve kararan havayla beraber gözlerimin önüne 
de bir karaltı düşmeye başladı. “Aman Allahım!” demiştim 
sesli bir şekilde iki elimi sımsıkı tutarak! Onca zamandır “Ben 
bunu görmek için mi buraya geldim” diye de hayıflanmadım 
değil hani. Esnaf -dediğin zaten bir berber ile leğen, süpürge, 
ne varsa pazarda satılan şeyi dükkanının önüne seren bir bak-
kal- da yavaş yavaş dükkanlarını kapatmak üzereydi. Hemen 
onlara baktım, kapatmadan önce onlardan bilgi almalıydım. 
Ama kahvehanenin kirli camlarından birinde uzun zaman ya-
pıştırıldığı anlaşılan rengi solmuş, yazısı da uzaktan okunmaz 
hale gelmiş bir not dikkatimi çekmişti. Yanına yaklaştıkça, hâla 
kavağın serinliğini hissediyordum, ama kavakta altında serin-
lenen kimse olmadığı için eskisi gibi yaprakları ve dalları gür 
gözükmüyordu. Kahverengi  duvarlar dökülmüş, altında dö-
külen boyaların arasında beyaz alçı tuğlaları kendini gösterir 
haldeydi. Camdan içerisi görülmeyecek kadar lekeliydi, bur-
numu cama değdirene kadar yaklaşmak zorundaydım ve öyle 
yaptım ki içerideki kahverenklilik, şark köşesi ve sandalyeler 
duruyor mu görmeliydim. “Renkli Kahve” beyazın katkısıyla 
ve iç karartan haliyle daha bir renkli olmuştu ama bu hali bu 
ismine olumsuz bir anlam yüklüyordu.

Notta “DEVREN SATILIK .Mür. Hasan Ağanın Oğulları Ke-
rem ve Süleyman” yazıyordu. Kerem benden bir yaş büyük bir 
çocuktu, o da okuyordu, o da yaz aylarında babasının yanın-
da durduğu için görüyordum, okumaya hevesli ve başarılı bir 
çocuktu. Süleyman ise daha yaşlı ve kendilerine ait tarla ve 
bahçelerde mevsimine göre tütün, domates, biber ve karpuz 
eker, biçer ve bazen bunları kahvenin önünde, civar köylerde 
ve kasabada traktörle satardı. “Acaba?” diye soru işaretleriyle 
başladı yine düşüncelerim, ama gözümün ucuyla esnafın da 
dışarıdaki eşyaları içeri taşıdığını, içeriyi süpürüp kapatmak 
üzere olduklarını görüyordum. Daha fazla bu hüzünlü daki-
kaları yaşamak istemiyordum, belki paylaşmak da istiyordum. 
Hemen mesafe olarak daha yakın olduğum berbere sokul-
dum, “ Hayırlı akşamlar usta!” diye seslendim. Berber İsmail 
Usta beni tanıdı hemen. Nasıl tanımaz, küçükken, ilkokul ikinci 
sınıftayken, bir kere nasıl bir boşlukta bulduysa beni, “alabu-
rus” denilen saçları tamamen kazıtan bir saç tıraşı yapmıştı 
bana. Bütün bir yaz saçım uzayana kadar uzaktan yakından 
her geçen birbirine parmakla beni gösterip az kıs kıs gülme-
mişti. Bırakın halkın arasına girememeyi, akrabaların, hatta 
ağabeylerimin de alay konusu olmuştum. Eve ne zaman bir 
karpuz alınacak olsa benim kafam gösterilir, saçını tarayan kim 
olsa “Haydi şanslısın, ne tarak masrafın var, ne de taramak için 
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zaman harcaman gerekiyor!” diye herkes bana takılıyordu. 
Ben bir daha o berberin koltuğuna oturursam iki olsundu. Ya 
saçım uzun olmasa bile ilçemizde tıraş olur öyle köye gider-
dim, ya da kahvehanede en uzak tarafındaki sandalyede otu-
rur, İsmail Ustanın kapsama alanı dışına çıkardım.

İsmail Usta, yine hemen saçlarıma elini götürdü ama ne 
sıcak eldi o anlatamam. Yani bunları anlattıysam ondan nef-
ret ettiğim için değil, o çocukken aylarca süren azabı bir daha 
yaşamamak içindi. İyi ki akşam olmuştu, o soruyu sormamıştı: 
“Saçlarını tıraş edeyim mi?” diye! “Nasılsın Sebahat’ın oğlu?” 
dedi, ben de işlerin yoğunluğu, şehir hayatının zorluğu, çocuk-
ların okul derdi, geçim sıkıntısından biraz bahsedince “Sanki 
kimde yok ki?” derken, kavak ağacının yakınına dışarıya taşı-
dığı iki sandalyeden birine oturmuş, bana eliyle diğer sandal-
yeye oturmamı işaret etmekteydi. Bana artık maliyetlerindeki 
zamlara rağmen, müşteri olmadığından, tıraşı geçen yılki 
fiyatlardan yaptığını, suyun, sabunun, şampuanın, jiletin fi-
yatlarını anlatmaya başladı, hükümet yıkıp hükümet kurmaya 
başlamıştık. Sanki kahvehanedeki gibi o sıcak atmosferi yeni-
den hissetmiştim. Çünkü, bir yandan da kavak ikimizi görünce 
daha bir serinlik vermeye başlamıştı sanki. Oturduğumuz san-
dalyeler de zaten kahvehaneden olduğu belliydi, ya da bana 
öyle geliyordu. Bütün sandalyeler aşağı yukarı benzer miydi 
yoksa?

Neyse, şöyle bir silkindim, sormalıydım. Ama söze “İsmail 
usta, seni çok tuttum, evden beklerler, hiç bu vakte kalmazsın 
diye telaşlanırlar!” diye başladım ve kahvehaneyi, camdaki o 
notu sordum hemen. Konunun bir anda değişmesini yadır-
gayan İbrahim Usta, değişik telden çalmaya başladı bu kez: 
“Tüpü yeni söndürdüm ama çaydanlıkta çayım var, ısıtırız is-
tersen.” demez mi? İçimden “Senden çay isteyen mi oldu?!” 
diye geçirmedim değil ama sonradan anladım ki, biraz da “ev-
den beklerler” dediğim için alınmış. Hemen çakmakla tüpün 
altını yakmaya kalkmasın mı? Evet, dükkanın içinde gür ve 
yüksek sesle “Kazaklık öldü mü?” deyince anladım yaptığım 
bu hatayı. “Yok  öyle demedim” dediysem de inandıramadım 
ki, bu arada bardakları, şekeri, tepsiyi çıkardığını, kaşıkları içi-
ne koyunca anladım. Ben de yanına gittim artık, aksini ispat-
lamak yerine doğrudan “Kahvehanenin niye satılık olduğunu” 
açıkça sordum. “ Hasan Ağa geçen sonbahar kavak ağacının 
yaprak dökümüyle beraber Hakk’ın rahmetine kavuştu” de-
yince soru işaretlerinin tamamına yakını cevabını bulmuştu 
artık. Ben de “Kerem okudu, iyi bir iş buldu, köyünden uzak; 
Süleyman da tarla sapan nedeniyle kahvehaneye bakamıyor 
desene!” diye kalan ama neredeyse cevaplanmış olan soru 
gibi cümleyi söyleyiverdim. O da doğruladı, İsmail Usta –tah-
minim o anda aklına geliveren cümlesiyle- “ Renkli Kahve ar-
tık susuz!” demişti. Su hayatın kaynağı olduğu gibi, kahvenin 
içilebilir hale gelmesinde, yapraklarını ve dallarını besleyen 
kavağın da hayat kaynağı idi.

Artık İsmail Usta, kalan çayı bitirmiş, yine tüpün altı-
nı kapatmıştı ama bende kalkacak takat kalmamıştı. İsmail 
Usta, okunan akşam ezanının da etkisiyle kendi sandalyesini 
içeriye taşımakla bana yol gösteriyordu. Ama o kadar kibar-
ca yapıyordu ki bunu, sırtımı sıvazlayarak “Biz de zor alıştık, 
hele müşterilerimin çoğu kahve varken evde sakal tıraşı olmaz 
bana gelirdi, hepsi uğramaz oldu, saçı sakalı birbirine karı-
şacak ki, çocuklar öğretmeninden azar işitsin ki tıraş olmaya 
gelsinler!” diye benim de alışmam gerektiğini ima ediyordu. 
Oturduğum sandalyenin, kalkar kalkmaz içeriye taşınması bir 
oldu, artık anlamalıydım ki gitmeliydim. Birden dışarı çıkın-
ca fark ettik ki, karşıdaki dükkan kapanmamıştı, Bakkal Salih 

amca içeriden sandalyesine oturup bizi seyrediyor, benim 
burada olmam nedeniyle kendisine uğrayacağımı, küçük plas-
tik bardakların içine kendi yaptığı ve toz şekerle tatlandırdığı, 
çocukluktan beri vazgeçemediğim leblebi tozlarından alaca-
ğımı düşünerek beni bekliyormuş. Bunu düşünecek halde 
değildim, bana İsmail Usta hatırlatmış oldu, işine de gelmişti: 
“Bak Salih Usta senin gibi müşteriyi kaçırmak istemiyor, toz 
leblebileri tezgaha koymuş, seni bekliyor” diye söylemese fark 
edemezdim herhalde. Kaç defadır diyorum ama “Bu insanlar 
yeryüzünden giderse yeryüzü bile ağlar ya!” diye düşündüm, 
bu ne kibarlık Allah aşkına ve bu ne insanlık ve candanlık!

İyi ki İsmail Usta hatırlattı, Salih amca, diğer bütün tanı-
dığım köyden yaşlı insanlar veya yaşça büyük insanların kü-
çüklere tavrı gibi onurlu davranışı ile dükkanın kapısından 
adımımı atana kadar, ama bana bakarak gülümser bir şekilde 
oturduğu yerden kalkmıyor, öylece bekliyordu. Kapıdan içe-
ri girince “İyi geceler mi desem Salih amca, ne desem ki!?” 
diye söze espriyle başladım ve kalkıp beni sımsıkı, adeta hiç 
bırakmayacak şekilde kucakladı. Uzaktan akrabamız olduğu-
nu annem zaten söylerdi, yukarıda bahsettiğim çocukluktan 
beri dadandığım leblebi tozunu hep bedava verirdi, belki de 
o yüzden alışmıştım. Bu ilerleyen yaşlarda da devam edince 
hala leblebi tozundan istedikçe para almaz,  “Bu da bizim 
sadakamız olsun” derdi. Ben de ardından sokaktaki çocukla-
ra dükkandan plastik bardaktaki şekerli toz leblebi almaları 
kaydıyla para dağıtırdım zaten. İşte bu defa da, toz leblebileri 
uzatır uzatmaz ağzıma götürmem bir oldu ama konuşamaz ol-
muştum. Bana: “Nasılsın? Neler yapıyorsun koca şehirlerde?” 
diyor, ancak ona başımı yukarı aşağıya, sağa sola sallayarak 
cevap vermeye çalışıyordum. Bir bardak su istedim artık bir 
bardağı neredeyse bitirdikten sonra toparladım ve anladım 
ki hem sorulara cevap vermeliydim, hem de kocaman adam 
olmuştum artık çocuk gibi leblebi tozuna yumulmamalıydım 
ama Salih amcayı bir gülme tutmuştu, “olur böyle şey” demek 
istiyordu, içini okuyordum sanki, o da bu kez gülmekten konu-
şamıyordu. İsmail Ustanın bize “Allahaısmarladık” deyip ayrılı-
şını o da bende hayal meyal hatırlıyorduk. Akşamın bu saatine 
kadar Salih amca “Bizim oğlan’ı” az mı beklemişti ya, Fadime 
yengeyi de çok iyi tanırdım. Her zaman dükkanında bulunan 
ve uzun uzun akıtıp çeşmeden doldurduğu soğuk suyu saat-
lerce serin tutan testisinden  doldurup imdadıma yetiştirdi. 
Suyu içince kendime geldim, benim garip halim düzelince de 
o kendine geldi ve benim koluma girerek dükkanı kilitledi. Bir 
koluyla da beni bırakmıyordu “Fadime yengen ne güzel dar-
hane –tarhana- çorbası yapacaktı, bu gün, dünden de kalma 
sarma –yaprak dolma-  demek ki senin geleceğini biliyormuş 
da kaldı” diye beni akşam yemeğine davet ediyordu. Ben üze-
rinden zaman geçmiş bu cümleleri aynen hatırlayıp buraya 
yazamıyorum, hele hele o cümlelerin o andaki tatlılığının ve 
sıcaklığını yazıya yansıtmam mümkün değildir. Hani günün 
“Renkli Kahve”nin bana verdiği hayal kırıklığı ve hüznünü alan, 
fiziki ve ruhi yorgunluğumu gideren böyle bir teklifi reddet-
mek olmazdı, bu final bana çok iyi geldi. Kendi evime gider 
gibi hiç “rahatsız etmeyeyim” deyip de bu güzel teklifin güzel 
sonuçlanmasını engellemeyi düşünemezdim. Ancak, kahve-
haneden uzaklaştıkça, ufkumda  kaybolana kadar her adımda 
arkama bakıp durdum. Kahvehaneyi unutmam mümkün de-
ğildi, belki köye gelişimdeki hevesim de eskisi gibi olmayacaktı 
ama düşündüm ki artık bu olumsuz durumu hiçbir şekilde de-
ğiştiremeyeceğim. O halde bu yolculuğu sadece hatıralarımda 
ve hafızamda çok tatlı anlar olarak kaydetmeliydim o kadar.
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Efendimiz (sav) on üç yıl süren zorlu Mekke hayatından 

sonra eski adı Yesrib olan, ama iman şehri olacağı için Pey-
gamberimiz tarafından Medine diye isimlendirilen o güzel 
beldeye ailesi ile birlikte hicret etti. Hicretten sonra orası 
artık bir İslâm Devleti, Peygamberimiz de bu devletin baş-
kanı idi. 

Çok yoğun ve ağır işlerden dolayı Efendimiz (sav) Medi-
ne’de ticaretle uğraşmadı. Bir taraftan Medine İslâm Devle-
ti’ni kurma çabaları, bir taraftan münafık ve Yahudilerle mü-
cadele, diğer taraftan Medine dışında olan bitenlere karşı 
alınan tedbirler, gönderilen seriyyeler Efendimiz’i (sav) çok 
meşgul ediyordu. 

Peki, böyle bir zeminde Efendimiz (sav) geçimini nasıl 
sağlıyor, ailesinin ihtiyaçlarını nasıl karşılıyordu?

Bilinen bir hakikat var ki, işin başından sonuna kadar 
Peygamberimiz devletten bir maaş almamıştır. Böyle bir 
maaş almadığı gibi ailesinden de ciddi miktarda bir mal da 
kalmamıştı. Babasından kendisine intikal eden Mekke’deki 
evini de amcasının oğlu Akîl bin Ebi Talip satmıştı. Dolayı-
sıyla Efendimiz (sav) hicret edip geldiğinde ne Mekke’de ne 
Medine’de herhangi bir mal varlığı yoktu. Bununla beraber 
kendisinin ve ailesinin sadaka, zekât alması da helâl değildi. 
O (sav), diyordu ki: 

“Şüphesiz ki bu zekât, insanların mallarının kiridir. O, ne 
Muhammed’in kendisine, ne de O’nun ailesine helâldir.”

Yine Efendimiz (sav) Yemen halkına gönderdiği mektup-
ta şöyle demişti: 

“Şunu biliniz ki; Rasûlüllah, sizlerin zengin ve fakirleri-
nizin dostudur. Ne Muhammed’e ve ne de O’nun ailesine 
zekât helâl değildir. Zekât, yalnızca mallarımızın temizlen-
mesi için olup Müslüman ve mü’minlerin fakirlerine mah-
sustur.

Hal böyle olunca Efendimiz’in (sav) Medine’nin ilk gün-
lerinde ailesini geçindirmek için tek bir yol kalıyordu; o da 
gelen hediyelerdi. Bunlar da hicretin ilk yıllarında çok fazla 
değildi. Bundan dolayı Efendimiz (sav) ve annelerimiz olan 
hanımları, çok sıkıntılar yaşıyor, günler boyunca evlerinde 
sıcak bir yemek bulamıyorlardı. 

Hz. Aişe annemiz, yeğeni Urve’nin bir sorusu üzerine bu 
hali bize şöyle tasvir ediyordu:

“Vallahi ey kızkardeşimin oğlu, biz hilali görüyorduk, 
sonra başka bir hilale, sonra başka bir hilale, sonra başka bir 
hilale bakıyorduk. İki ayda üç hilal görüyorduk da, Rasûlül-
lah’ın (sav) evlerinde yemek pişirmek için ateş yakılmadığı 
oluyordu.

Urve bunun üzerine “peki teyze, öyle ise siz ne ile ge-
çiniyordunuz?” diye sordu. Hz. Aişe bu soruya şöyle cevap 
verdi: “İki siyah olan hurma ve su ile geçiniyorduk. Ancak 
Rasûlüllah’ın (sav) Ensar’dan bir kısım komşularının sağmal 
malları vardı. Rasûlüllah’a onların sütlerinden gönderirler ve 
biz de onlardan içerdik,” 

Bu bahsi, bir değerlendirme ile nihâyete erdirelim: 
Rabbimiz şöyle buyurdu: 
“İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur.” 
Dolayısıyla insanın ister dünya ister âhiret hayatında eli-

ne geçecek olan, çalışmasının karşılığıdır. Bu İlahî fermanın 
ilk muhatabı olan Efendimiz (sav) nübüvvetten önce yirmi 
yıl boyunca sürdürdüğü ticaretini, nübüvvetten sonra da 
devam ettirince Mekke müşriklerinin tepkisi ile karşılaştı. 
Kur’an’a da giren bu tepkilerinde onlar diyorlardı ki: 

“…Bu ne biçim peygamber? Bizler gibi yemek yiyor, çar-
şılarda dolaşıyor, ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlik-
te o da uyarıcı olmalıydı! Yahut kendisine bir hazine verilme-
li veya içinden yeyip meşakkatsizce geçimini sağlayacağı bir 
bahçesi olmalıydı. Ayrıca o zalimler mü’minlere; ‘siz ancak 
büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız’, dediler.” (Furkan, 
25/7, 8)

Müşriklerin zihin dünyasında peygamber böyle biri idi. 
Onlar, Allah’ın seçilmiş elçisinin kendi alın teri ile geçinmesi-
ni, zorluklar çekerek ailesini geçindirmek noktasında bedel 
ödemesini bir türlü anlayamıyorlardı. Ama Rabbimiz onların 
bu yanlış anlayışlarını düzeltmek için şöyle diyordu:

“Rasûlüm, senden önce gönderdiğimiz bütün peygam-
berler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. 
Ey insanlar, sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan 
vesilesi kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi 
hakkıyla görmektedir.”

Rabbimizin buyurduğu bu İlahî yasa gereği, Efendimiz 
(sav) ilk günden itibaren kendi elinin emeği ile geçinmeye 
çalışmış, Mekke’de otuz beş sene ticari hayatın içinde ol-
muş, bu konuda ciddi bir tecrübe kazanmış ve bu kazanım-
larını Medine çarşısının oluşumuda Müslümanların selameti 
uğruna harcamıştır. 

O’nun (sav) her alandaki örnek ve rehberliği ticari alan-
da da çok derin izlerle kendini göstermiştir. Efendimiz’in 
(sav) ticari hayata katkılarını, yetiştirdiği talebeler olan sa-
habe nesli üzerinde görmek mümkündür. Nasıl talebeler 
yetiştirmiş ki, miladi 7. asırda bu manada âleme nasıl izler 
bırakmış!

 PEYGAMBERİMİZİN (SAV) 
MEDİNE’DEKİ TİCARİ HAYATI

E K O N O M İ

Brussels Capital Üniversty Öğr. Üyesi
İsmail ÇAPAK

30



sirdergisi.com
Kasım 2017 /  Safer 1439

SIR

ESMAUL HUSNA

El Kahhar

Kudretinin karşısında her şeyi aciz bırakan.”

“Her şeyi hükmüne itaat ettirebilen bir galibiyet 
ve hâkimiyet sahibi.”

“Düşmanlarını kahrederek zelil ve perişan hale 
getiren.”

“Yerin başka bir yere, göklerin de (başka gök-
lere) dönüştürüldüğü gün, onlar tek olan, Kahhar 
olan Allah’ın huzuruna çıkarılacaklardır.” (İbra-
him14/, 48)

İlâhî ahlâkla ahlâklanmanın bir gereği de, Al-
lah’ın kahrına hedef olanları kahretmektir. Bu nok-
tada hatırımıza hemen şeytan gelir. İnsan şeytanı 
kahrettiği nisbette Allah’ın lütfuna mazhar olur. 
Şeytanı en çok kahreden şeyler ise, “iman, salih 
amel ve güzel ahlâktır.” 

Kalbini, ruhunu ve bütün iç dünyasını böylece 
güzelleştiren insan, şeytanı kahretme yolundadır ve 
ilâhî rahmete mazhar olmaya aday demektir.

Nefsiyle, bir ömür boyu yılmadan usanmadan 
cihad etmek, onun emrine baş eğmemek; küfür-
den, şirkten, haramdan uzak kalmak; şüphelileri 

de elden geldiğince terke çalışmak, Allah’ın lütfuna 
ermenin ve kahrından uzak kalmanın en büyük se-
bepleridir.

Nur Külliyatı’nda, şöyle buyurulur:

“Herkes; kendi âleminde bir kumandan oldu-
ğundan, âlem-i asgarında cihad-ı ekber ile mükel-
leftir ve ahlâk-ı Ahmediye ile tahalluk ve sünnet-i 
nebeviyyeyi ihya ile muvazzaftır.”

Kahhar isminin tecellisi, bütün azametiyle Ce-
hennemde kendini gösterecek ve böylece kâfir ve 
müşrikler, kahır ve perişan olacaklardır.

Allah’ın kahrına uğramanın önemli bir sebebi 
de, Allah’ın kullarına ve diğer canlı mahlukatına 
haksızlık ve zulmetmektir. Böyle yapan bir insan, 
kendisinde kahrın tecellisini istemiş olur.

Kahhâr ismi, insanı isyan ve günahtan men ede-
rek Cehennem azabından uzaklaştırır. Mazlumları 
da hakkını çiğneyen ve kendilerine bir şey yapa-
madığı zalimlere azap edileceği müjdesi vererek, 
rahatlatır.
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M E K T U P

Sevgili Arkadaşım
Dün sabah saat 9’da dışarıya çıktım. Yolda ne düşünüyordum biliyor musun? 
Allaha dedim ki; ”Ne büyük dileklerim vardı. Hiç birine ulaşamadım. 
Ve ne kötü günler görüyorum ve ne hallerdeyim. Aklımın ucuna bile gitremezdim. Kabus gibi...
Sonra güldüm kendi kendime. Bu büyük bir imtihan benim için... Bak ne kadar fark var. Ne istiyordum ne 
oldum. Buna şükretmek gerçek şükürdür. Bu önemli.
Kabul etmek ve yine Allahı dinlemek. İyi ki ben seçilmiş, iyi ki ben zor durumda kalmışım.
Anlatamam duygularımı. İnanamazsın bana. Zordur ama çok güzeldir. Allah’ı hissedersin.
Ve bu dünya da küçük olur sanki avucundadır. O zaman sen güçlü olursun. Hep güçlü ol!
Hayat boş yalan. Allah eğer ne istersen verirse çok mutlu olma.
Bazen sevmediğinden de olabilir. Namaz oruç ve ve çok kötü insanlar bir kere bir dua etseler Allah hemen 
verir. Onlari nefsin sevmez. İnan, bazen mutlu olmak da biraz korkunç.
Neden tam istediğimi Allah verdi?? Biraz düşünmeliyiz.
Hemen gurur yapma. Bazen vermese seviniyorsun. İnan bana! Evet...
Bir çocuk 14 yaşinda. Bisiklet ister. Eğer alırsa babası, o çocuk bitecek. Almasa eğer sevdiğini gösteriyor.
İnsan da Allah’a karşı öyledir. Güvenirsek Allaha eğer bu dünyada birinci oluruz inan.
Dağ gibi arkamızda. Babam kim yaa, abim kim?! Onlar da Allahdan yardım istiyorlar.
O zaman ben Tek O’na umudum var. Tevekkül etmek lazım güvenmek, en içten...
Ben artık dileklerime ulaşmasam da üzülmem.
Allah böyle karar vermiş. Öbür dünyada ödülümüz sonsuz olacak... Hiç üzülme!
Hayat böyle şeylerle güzel olur. Bazen bu dünyada sınavlar çok zor.
Eğer su akıp giderken bir taşa falan değmezse su sesi güzel olmaz.
Zorluklar hayatımızdaki taşlardır. Zorluklar güzelliklerdir.
Bir gün arkana bakarsın tebessüm edersin. İyi ki bu sınavdan geçtim.
Su ve taş hiç unutma.
Zorluk dostu düşmanı sana tanıtır, büyük dersler verir insana. Hem de BEDAVA.
Hiç üzülme. Seni Allah seçmiş senin üzerinde çalışıyor.
Biliyor musun? Ben seçilmişim. Mutluyum.
Bu dünya eğer oyun olsun. Rolün en başı benim.
Çay içerken mesela hapşırıyorsun, çay gözlüğüne sıçrıyor. Hemen siliyorsun. Gömleğine ya da halıya dö-
külürse diyorsun ki eve gidince değiştiririm.
Hatta halı kalsın, bayramda  evi temizlerken  yıkarım.
Günahkâr insanların durumu iyi iken her şeyleri yolunda. Onların hesabı Öbür dünyada.
Eeee bazan namaz bazen oruç tutanlara da Allah bir süre sonra ceza verir.
Gözlükte hemen temizliyorsun ya. Allah iyi olduğun için seni sevdiği için hemen cezalandırıyor. Yani bu 
dünyada. Kalbini temiz tutuyor Allah.
Her cezaya da üzülmeyelim. Bazen Allah’ın nimetidir.Derd çeken anlar.
En kötü insanları Allah kendi hallerine bırakmış, hesabları öbür dünyada.
Allah bir süre sonra kozayı kelebeğe çevirir. 
Kum tanesini de midyenin içinde zamanla inci yapar.
Eğer bir gün zor durumda baskı altındaysan bil ki Allah senin üzerinde çalışıyor.
Selam ile...

GÖNÜLDEN GÖNÜLE BİR NÂME

Leyla Beşîrî MERAM
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VI.Lüzumu Halinde Talep Edilen Diğer Bel-

geler:

a) Sağlık Sertifikası

İhraç konusu malın sağlık koşullarına uy-
gun olup olmadığını gösteren belge niteliğin-
dedir. Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında 
Bitki Sağlık Sertifikası, canlı hayvan ve hay-
vansal ürünlerin ihracatında ise Hayvanla-
rın Orijin ve Veteriner Sertifikası, Et Süt ve 
Kuru Meyveler Dışında Gıda ve Gıda Amba-
laj Maddelerinin İhracatında Gıda Güvenli-
ği/ Sağlık Sertifikası söz konusu olmaktadır. 
Belgeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Tarım İl 
Müdürlüğü) ya da üniversitelerin ilgili bölüm-
lerinden alınmaktadır.

b) Analiz Raporu

Tahlili gerektiren, özellikle gıda ve kimya-
sal maddelerde gerekli bir rapordur. Genelde 
üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlan-
maktadır.

c) Standardizasyon Kontrol Belgesi

İhraç konusu malların, yürürlükte olan 
denetim tüzükleri ile uygulamada bulunan 
zorunlu standartlara uygun bulunduğunu ve 
ihraç edilebilecek nitelikte olduklarını gös-
termek bakımından Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Taşra Teşkilatı Bölge Müdürlükleri bünyesin-
deki Dış Ticarette Standardizasyon Denet-
menleri Grup Başkanlıklarından Kontrol Bel-
gesi’nin temini gerekmektedir. Bu belgenin, 
ihracat sırasında ilgili gümrüğe ibrazı zorun-
ludur.

d) Borsa Tescil Beyannamesi

Borsaya Kote Edilmiş Mallar Listesi’nde 

bulunup ihracı yapılacak tarım ürünlerinden 
(bazı canlı hayvanlar, deriler, hububat-bak-
liyat ürünleri, yaş ve kuru meyveler, nebati 
yağlar ve gıda maddeleri/borsaya kote mad-
deler 185 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebli-
ği ekinde yayınlanır ) gelir vergisi tevkifatının 
yapılmasını teminen çıkış beyannamelerinin 
gümrükçe tescilinden önce aranmaktadır.

e) Diğer Belgeler

Orman ürünleri için üretim yerinden veril-
miş acenta veya kumanya belgesi, ihracı ilgili 
kurumların iznine tabi ürünlerde izin belgesi 
gibi.

8)Kaç Şekilde İhracat Mümkündür?

İhracat çeşitleri; Ön İzne Bağlı İhracat, Kay-
da Bağlı İhracat, Konsinye İhracat, İthal edil-
miş malın ihracı, Serbest Bölgelere Yapılacak 
İhracat, Bedelsiz İhracat, Ticari Kiralama Yo-
luyla İhracat olarak ayrılır.

İhracat işleminin başlaması için İhracatçı-
ların İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 
onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihra-
catın yapılacağı gümrük idaresine başvurul-
ması gerekmektedir.

Sorularla İhracat Mevzuatı - 8
İbrahim BİÇER

T İ C A R E T
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ATATÜRK’Ü ANLAMAK

“Ey Türk Gençliği,” diye seslendiği gençlere 
Atatürk’ü anlatmalıyız; düşüncesini, öngörülerini, 
öğütlerini, yaptıklarını, umutlarını… 

 Birinci vazifemiz bu olmalı, dört tarafımı-
zın düşmanla çevrili olduğu şu günlerde çocuklara 
Atatürk gibi düşünmeyi öğretmek zorundayız.

 Atatürk’ü anlatmak için yazdığım ve ha-
zırladığım, dört kitap ve bir çalışma defterinin yanı 
sıra yaptığım atölye çalışmalarında da Atatürk’ün 
çalışma sistemini, umutsuzluğa nasıl hiç düşmediği-
ni ve başarmak için hangi yolları izlediğini anlatıyo-
rum.

Hazırladığım kitaplar ve atölye çalışması ile bu-
güne dek okullarda verilen ödev yapma dışına çıkı-
larak, en doğal ve yalın haliyle bir çocuk öyküsünün 
başkahramanı olarak Atatürk, çocuklara ulaşıyor.

Çocuklar, öykü içinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yaşadığı zorluklarla empati kuruyor ve hayal güçleri 
gelişerek yetişmelerinde yapılandırıcı eğitim anlayı-
şına uygun; araştırma, düşündürme, yorumlama ve 
eleştirel bakış açıları kazanıyor.

Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı öncesi sonrası ve 
savaş sırasında yaşadığı zorlukları öykü içinde anla-
tarak, çocukların; geçmişten günümüze dek geçen 
olaylar dizisinde yaşananlara zaman tüneli içinde 
tanıklık etmeleri sağlanıyor. 

Öykü içinde sorulan üstü örtülü sorularla zaman 
tünelinde yolculuğa çıkan çocuklar, Atatürk’ü haya-
tına ve eserlerine soyut ve ezberci anlatımın dışın-
da öykü aracılığıyla tanıklık ederek bakış açılarının 
gelişmesine olanak buluyor.

ATATÜRK’Ü GÖRDÜM; 2. sınıftan -8. sınıfa dek 
uygun, interaktif              çocuk öykü kitabı olarak 
hazırlanmıştır.

ÖDEVİMİZ ANITKABİR; 2. sınıftan -8. sınıfa dek 
uygun hazırlanmıştır, Öykü içindeki macera peşinde 

koşan çocukların aynı zamanda Anıtkabir hakkında 
bilgi kazanımı sağlanması hedeflenmiştir.

ATATÜRK VE ÇOCUKLAR; Atatürk’ün çocuklarla 
olan anılarından derlenerek öyküleştirilmiştir. 2. sı-
nıftan -8. sınıfa dek uygun hazırlanmıştır.

ATATÜRK AND CHİLDREN; Atatürk’ün çocuklarla 
olan anılarından derlenerek öyküleştirilmiştir ve İn-
gilizceye çevrilmiştir. Çocukların İngilizce kelime öğ-
renmeleri hedeflenmiştir. 2. sınıftan -8. sınıfa dek 
uygun hazırlanmıştır.

ÖĞRENCİNİN HEDEFE VARIŞ DEFTERİ; Motiva-
son cümleleri ile sorunlara farklı bakış açıları kazan-
malarını ve Atatürk gibi düşünmelerini sağlayacak 
ders çalışma defteri olarak hazırlanmıştır.

ATATÜRK’E MEKTUP YAZ ÇOCUK (DEĞERLERİMİZ 
SERİSİ); İlköğretim 1. Sınıflar için hazırlanmış içeri-
sinde; vatan, doğa, adaletli olma, aile, çalışkanlık, 
dayanışma, duyarlılık (doğaya, çevreye kültürel 
mirasa) doğruluk, dostluk, dürüstlük, merhamet 
paylaşma sabır saygı sevgi sorumluluk vatansever-
lik yardımseverlik gibi değerlerimizin anlatıldığı ve 
temel yaşam becerilerini kazanmalarına yardımcı 5 
kitapçıktan oluşan çocuk öykü seti.

Hazırlamış olduğum bu çalışmalarla; araştırma, 
bilgiye ulaşma, teknoloji kullanma, değişim ve sü-
rekliliği algılama, gözlem, iletişim, işbirliği, hızlı ka-
rar verme, sorun odaklı değil çözüm odaklı bakış 
açısı geliştirme, kaynakların kullanımı, kendisini ve 
çevresini koruma, milli ve kültürel değerleri tanıma 
ve sorumluluk bilincinin artması gibi çocuklarımıza 
kazandırmamız gereken temel yaşam becerilerini 
arttırmayı planladım. 

Umudumuz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın 
güzel yetişmeleri en büyük arzumuz ve amacımız-
dır.

Semra ATASOY

G Ü N D E M
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Zeliha’nın  Hikayesi

Zeliha on yedisinde bir genç kızdı. Simsiyah uzun 
saçları, zeytin karası iri gözleri, inci gibi dizilmiş beyaz 
dişleri ve gülünce ortaya çıkan gamzesi ile esmer gü-
zeli…

Yine bizde kaldığı zamanlardan biriydi. Hep gelirdi, 
kalırdı bizde günlerce; ama bu sefer başkaydı, bir baş-
kalık vardı onda. Her dışarı çıkışında bir hazırlık, bir te-
laş uçuş, uçuştu her çıkış. Yürümüyor,  uçuyordu sanki 
evden çıkışlarında. “Yengeciğim dışarıdan bir şey istiyor 
musun eve bir şey  alınacak mı?” “Adem le Meryem i 
parka götüreyim mi” Olmadı “Bugün pide ya da lahma-
cun yiyelim mi” gibi ardı arkası kesilmeyen sorular ve 
istekler yeter ki dışarı çıksın dı. Yeter ki Arif i görsün.

Yıl 1995 aylardan temmuz. O zamanlar askeri loj-
manlarda oturuyoruz. Arif te lojmanların sosyal tesisle-
rinde meşrubat büfesini işleten asker. Karayağız, koca-
man siyah gözlü, orta boylu Çorum lu asker Arif. Zeliha 
nın dışarı çıkışlarının müktesebebi.

O yüzden di her gün çay bahçesine süslenip pürte-
laş gidişler. Kuzenlerini bazen zorla bile çay kola içmeye 
götürüşler. Başlarda bana açılamamıştı sırdaşları Adem 
ve Meryem di. Bir gün elini ayağını nereye koyacağını 
bilemeden, yanakları al, al oturdu karşıma; “Yenge na-
sıl oldu niye oldu bilmiyorum ama biz birbirimize aşık 
olduk” dedi. Olsundu, olan aşk olsundu.

Hep böyle başlamaz mı? Ne zaman aklına gelse, 
kalbin yerinden çıkacakmış gibi atmaz mı? Konuşurken 
her iki cümlede bir onun adı geçmez mi? Onun için giyi-
nir, onun için hazırlanır, onun için yaşarsın sanki. Onun 
olduğu her yer güzeldir. Etrafta kimse yokta bir O vardır. 
Onun sevdiği şarkılar senin de şarkındır artık. Onun adı 
bile güzeldir, sırf onun adı diye. Zeliha ile Arif tamda 
böyleydi işte.

İbrahim Tatlıses in “Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi” 
ortak şarkıları idi artık. Buldukları her fırsatta yan yana 
idiler. Birbirleri için yanıp tutuşuyorlardı. Gün sayıyor-
lardı tezkere için. Gel yüz gün,  gel elli gün, gel tezkere 
gel  derken geldi o gün. Zeliha her zamanki gibi heye-
canla hazırlandı eli ayağı birbirine karıştı uçarak çıktı 
evden. Yine buluşuldu pastanede. İkisi de hem mutlu, 
hem buruktu. Mutluydular; askerlik bitmişti yakında 
evlenip kavuşacaklardı. Buruktular bir süreliğine de 
olsa ayrı kalacaklardı. Çok umutluydular gelecekten…

Arif memleketine gidecek; annesine, babasına açı-
lacak. İşe girecek ve de Zeliha yı ailesinden istemeye 
geleceklerdi. Her ikisinin de hayaliydi bu; evlenecekler 

bir yuvaları olacak, yuvalarında da çocukları. Günler 
geceler boyu çok dinledik bu hayalleri…Onlar bir birleri 
için yaratılmışlardı.

Arif Çorum a, Zeliha da evine gitti. Günlerce aylar-
ca telefonlar edildi, mektuplar yazıldı, güzel aşk sözle-
ri söylendi. Gelecek sözleri verildi. Sadakat yeminleri 
edildi.

Arif Bilecik te işe girmişti. Haftada bir gün izni var-
dı; onda da Zeliha yı görmek için Ankara ya geliyordu. 
Gece otobüse binip, sabah burada oluyor, üç beş saat 
sandalye üzerinde oturulup giderilen hasretler, sonra-
sın da haftaya kadar vedalar. Bu geliş gidişlerde hafta-
larca sürdü. Arif saatler süren yorgunluğa, uykusuzlu-
ğa; Zeliha da evden çıkabilmek için söylediği yalanlara 
katlandı. Her şey çok güzeldi olması gerektiği kadar.

Ta ki Arif in annesi Zeliha yı arayana kadar.” Ben seni 
gelin olarak istemiyorum, kendi yeğenimi alacağım oğ-
luma.” Diyene kadar. Sonrasında bu ve buna benzer ko-
nuşmaların devam ettiği gergin günler. Ve sonunda aile 
ağırlığını koydu. Aramalar ve gidiş gelişler azaldı sonra 
bitti. En azından biz öyle biliyorduk.

Zeliha gözümüzün önünde eridi. Günlerce, aylarca, 
gözyaşları hiç dinmedi, sel oldu aktı. Yemedi, içmedi,  
yaşamıyordu sanki. Önce umutları, sonra hayalleri yı-
kıldı. Boynu büküldü, omuzları düştü, gözlerindeki ışık 
söndü. Boş, boş bakıyordu artık.

Aylar sonra, Zeliha başkası ile nişanlandı, sonrada 
evlendi. Bu hiç kolay olmadı Arif yoksa, O değilse evlen-
diği, kim olduğunun, nasıl olduğunun hiç önemi yoktu 
nasılsa. Sıradan öylesine vazifeymiş gibiydi her şey. Ge-
lin olup gitti İştanbul a.

 Bir yıl sonra kucağında kızıyla geldi Ankara ya ve 
bize. Annesi, ablası, ve de biz geçmişe gittik topluca. 
Annesi “Zeliha sen nişanlanmadan birkaç kez Arif aradı, 
bende O artık nişanlandı evleniyor dedim” dedi. Zeli-
ha nın gözbebekleri büyüdü önce annesine, sonra bize 
baktı, inanamadı duyduklarına, beyninden vurulmuş 
gibiydi; “Anne bunu bana nasıl yaptın, biliyordun, sen 
her şeyi biliyordun çok sevdiğimizi, bunu bana şimdi 
mi söylüyorsun; ben nişanlı bile olsam kaçardım anne” 
dedi. Ortada bir ölüm sessizliği oldu ve herkes birbirin-
den gözlerini kaçırdı. Zeliha nın sessiz çığlığına, sel olup 
akan yaşlarına eşlik ettik topluca.

Şimdi geriye mutsuz bir Zeliha bir de ara sıra hala 
dinlediği şarkısı kaldı “Haydi söyle seni nasıl sevdiği-
mi”…

Ünzile YILDIRIM

D E N E M E
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Dr. Ahmet ALTUN

BESMELENIN TEDAVİDEKİ SIRLARI

İslam alimlerinin ekserisi, bazı şartlara ria-
yet etmek suretiyle, bazı hastaları, okuyarak 
veya yazarak tedavi etmenin caiz olduğu yö-
nünde ruhsat vermişler.

Dua ile yapılan tedavide uyulması gereken 
şartlar üç tane olduğu üzerinde ittifak edilmiş-
tir. Bu şartlar: 

1. Tedavinin Allah’ın sözü veya Allah’ın ismi 
veya Onun sıfatlarıyla yapılmış olması.

2. Tedavide okunacak duanın Arapça sözler 
veya O sözlerin başka dildeki anlamıyla yapıl-
mış olması.

3. Okunan şeyin bizzat tedavi etmediğinin, 
esas tesir ve şifanın Allah’tan olduğuna inan-
mak şeklindedir.

Sırlarla dolu ve Kur’anın bir ayeti olan Bes-
melenin birçok derde deva ve bir şifa kaynağı 
olduğu ve insanı kötülüklerden koruduğu, nak-
li delil ve tecrübelerle sabit olmuştur. Besmele 

ile dua etmek, Allah’ın bütün isim ve sıfatla-
rıyla dua ederek şifa istemek anlamına gelir. 
Çünkü Besmelede İsm-i azam olan Allah lafzı 
var ki, bütün isim ve sıfatları kapsamaktadır.

* Müslim’de rivayet edilen bir hadise göre, 
Osman Ebu’l As Es-Sekafi, Hz Peygamber(sav)
e gelerek, Müslüman olduğu günden beri, vü-
cudundaki bir ağrıdan şikayet eder. Resulüllah 
da ona: ‘Sağ elini vücudundaki ağrıyan yere 
koy ve şu duayı oku: Üç defa Bismillah dedik-
ten sonra yedi defa da, Euzu bi izzetillahi ve 
kudretihi min şerri ma ecidu ve ühaziru’ (Be-
denimde çekmekte ve kurtulmayı istemekte 
olduğum şu hastalığın şerrinden, Allah’ın İzzet 
ve Kudretine sığınıyorum) de, buyurdu. 

Ravi diyor ki, bunu birçok kere yaptım, Ce-
nab-ı Hak benden o hastalığı giderdi. Bunu ai-
leme ve başkalarına da söylemekten hiç geri 
kalmadım.

Bir yeri ağrıyan kişi, sağ elini ağrıyan yere 
koyup yukardaki Hadis-i şerifi yedi defa okusa 

T I P
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Allah’ın izniyle şifa bulacaktır. 

* Müslim’de rivayet edilen bir Hadis-i şeri-
fe göre, Resulullah Aleyhissalatü vesselam bir 
gün rahatsızlandı. Cebrail geldi: ‘Ey Muham-
med hasta mısın?’ Diye sordu. ‘Evet’ cevabını 
alınca Cebrail Aleyhisselam, şu duayı okudu: 
‘Bismillahi erkike min külli dain yü’zike ve min 
şerri külli nefsin ev aynin hasidin. Allahu yeşfi-
ke Bismillahi erkike.’ (Seni Allahın adıyla, sana 
eziyet veren bütün hastalıklara karşı, bütün 
kötü nefis ve haset eden göze karşı Allah is-
miyle tedavi ediyorum. Allah sana şifa versin).’

 Resulullah da birçok hastayı bu dua ile te-
davi etmiştir.

* Hz. Ayşe’nin Müslim’de yer alan rivayeti-
ne göre, Resulullah şöyle buyurdu: Kim ki bir 
eve girerken, ‘Euzu bi kelimatillahi et-tammati 
min şerri ma halaka’ (yaratıklarının şerrinden 
Allah’ın bütün sıfatlarına sığınıyorum) dese, o 
evden ayrılıncaya kadar hiç bir şey ona zarar 
vermez.

* Tirmizi’nin İbni Abbas’tan rivayet ettiği bir 
hadise göre, Resulüllah, sıtma ve baş ağrıları 
için sahabelere şu duayı öğretmiştir: ‘Bismilla-
hirrahmanirrahim, Bismillahilkebir, Euzu billa-
hil Azim min şerri külli ırkın ne’arin ve min şerri 
harri nnari.’ (Ulu Allah’ın adıyla, kanla kabaran 
her bir damardan ve ateş hararetinin şerrin-
den Yüce Allah’a sığınırım.)

* Cemel Tefsirinde, Hz. Ali’nin şöyle dediği 
kaydedilir: ‘Bir sıkıntıya düştüğünde, Bismil-
lahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa 
billahi’l Aliyi’l Azim de, o zaman Allah o sıkın-
tıyı ve dilediği belaların her çeşidini senden 
uzaklaştırır.’

* Fahrettin er-Razi’nin ‘Tefsir-i Kebir’inde 
rivayet edildiğine göre, Bizans imparatoru, Hz. 
Ömer’e, elçisiyle bir mektup gönderiyor mek-
tupta, başının sürekli ağrıdığını, hiçbir teda-
vinin fayda vermediğini söyleyerek, kendisin-
den, tedavi için yardım talebinde bulunuyor. 
Hz. Ömer de ona, başına takması için bir başlık 

(takke) gönderiyor. Başlığı başına takan impa-
rator, ağrının kesildiğini hissediyor, başından 
çıkardığı zaman da ağrı geri geliyor. Bu duruma 
çok şaşıran İmparator, merak edip başlıkta ne 
var, ne yok diye araştırıyor. Bir de bakıyor ki, 
içinde bir kâğıt ve kâğıtta da şu yazı var:  ‘Bis-
millahirrahmanirrahim.’

* Tirmizi ve Ebu Davud’da yer alan bir riva-
yete göre, Haccc-ı zalim bir gün, on yaşından 
itibaren Hz. Peygamberin hizmetinde bulun-
muş olan Enes bin Malik’i huzuruna çağırarak 
‘duydum ki bana beddua ediyormuşsun’ der. 
O da ‘evet doğrudur’ diye cevap verir. Sonra 
aralarında şu konuşma geçer:

- Seni öldüreceğim.

- Bilsem ki bu senin elindedir, sana boyun 
eğerdim. Ama Resulüllah bana bir dua öğret-
ti. Kim bu duayı her sabah okusa, ona ne bir 
zehir, ne bir sihir ve ne de zalim bir hükümdar 
zarar veremez.

- O duayı bana öğret!

- Neuzubillah! Ben ve sen sağ kaldığımız sü-
rece onu sana öğretmeyeceğim.

Enes bin Malik 103 yaşında, ölümünden ön-
ceki hastalığında ‘senin bende çok hakkın var’ 
diyerek o duayı hizmetçisine öğretir ve o dua 
da şudur:

‘Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi hay-
ril esma, Bismillahillezi la yedurru maa ismihi 
şey’ün fil ardı vela fissemai, vehüvessemiu’l 
alim.’ (Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla, Allah 
ismi isimlerin en hayırlısı. İsminin zikredildiği 
yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar vermediği Al-
lah’ın adıyla, o her şeyi bilen ve işitendir.’ 

* Rivayette vardır ki, kim yatarken 21 defa 
besmele okuyarak yatsa, o gece evine hırsız 
girmez ve kalp krizi geçirmez.
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M.Tunahan PINARBAŞI

Scarface namıdeğer Yaralı Yüz gerçekten çok etkileyici bir film.Bu ayki konumuzun bağımlılık 
olması vesilesiyle çok alakadar bir senaryosu var.

Filmde Holywood’un yıldızlarından Al Pacino yer almaktadır. Bu filmin önemli bir husus üze-
rinde durduğu konu ise bağımlılık insanı hangi konuma getiriyor ve insan ne kadar aç gözlü 
bir varlık. Amerikay’a Küba’dan gelen göçmenlerin pek de masum olmadıklarına tanık olmak-
tayız.

Film, Türkiye’de 2 Aralık 1985’te yanlış bir tercümeyle Sicilyalı ismiyle vizyona girmiştir fakat 
Tony Montana Kübalıdır ve filmin Sicilya ve İtalyan mafyalarla hiçbir bağlantısı yoktur. Bu hata 
sonradan düzeltilmiştir.

Film, 1984 Altın Küre Ödüllerinde üç dalda aday gösterilmiştir. Al Pacino, Tony Montana rolüy-
le en iyi aktör dalında; Steven Bauer, Manny Ray rolüyle en iyi yardımcı aktör dalında ve Gior-
gio Moroder en iyi müzik dalında aday gösterilmiştir fakat hiçbiri ödül kazanamamıştır. Film 
IMDb’de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 250 filmi arasında 112. sırada yer almaktadır. Filmin 
yeniden çekileceği söylentileri dolaşsa da bu konuda henüz net hiçbir bilgi yoktur.

S İ N E M A

SCARFACE
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Bir gün gençlik ve cahillik gururuyla anneme bağırdım. Kırgın ve ağlayan haliyle bir köşeye gitti ve 
bana dedi ki ;”Meğer ufaklığını unutmuşsun ki böyle saygisizlik ediyorsun!”

Ne hoş söylemiş ihtiyar çocuğuna.  O zaman ki onu kaplan gibi  görürdü.

“Eğer ufaklığını hatırlasaydın; o zaman ki benim kucağımda çaresizdin., sen bugün bana cefa 
etmezdin. Çünkü sen arslansın ve ben yaşlı...”

*

DIŞA DEĞİL İÇE BAK

Hakir ve kısa bir şehzade gördüm ki diğer kardeşleri ondan daha uzun boylu ve yakışıklıydılar. 
Babası da onu hor görüyor ve hafife alıyordu. Şehzade ise zeki biriydi, öğrenmeye gayret etti ve 

alim oldu.

O zaman babasına söyledi ki:

“Kısa alim uzun cahilden daha iyidir. Görüntüsü iyi olan her şey kıymetli demek değildir.”

İnsan konuşmayınca onun ayıp veya hüneri gizlidir.

*

KAN DONDURUCU İHMAL

Soğuk bir gecede bir padişah saraydan dışarı çıktı. Dönüşte yaşlı bir bekçiyi gördü  ki az elbiseyle 
köşkü muhafaza ediyordu. Ona sordu:”Sen üşümüyor musun? Yaşlı muhafız şöyle cevapladı:” 

Üşüyorum padişahım ,ama mecburum ve tahammül ediyorum, yapacak bir şey yok.”

Padişah şöyle dedi:”Ben şimdi saraya gidiyorum ve sana sıcak elbiselerimden gönderirim.”

Muhafız sevindi ve teşekkür etti. Ama padişah köşke girer girmez vaadini unuttu.Yarın sabah yaşlı 
adamın donmuş cesedini saray etrafında buldular. Elinde okunmaz bir yazı vardı:

“Ey padisah ben her gece bu az giysiyle soğuk geceleri sabah ediyorum,ama senin sıcak elbise 
vaadin beni mahvetti.”

Armita MERAM

SADİ’DEN SEÇMELER
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Bismillâhirrahmânirrahîym

Rabbim !

Beni tekliğinin denizinin derinliğine, bir-
liğinin kabaran dalgalarına sok. Ferdaniye-
tinin, egemenliğinin, satvetinin kuvvetiyle 
beni güçlendir ki rahmetinin genişliğinin fe-
zasına yüzümde rahmetinin izinden kaynak-
lanan yakınlık yıldırımları parlayarak çıkayım. 
Heybetinle heybet kazanayım. Kuvvetinle 
kuvvetleneyim. İzzetinle galip geleyim. İnaye-
tinle gözetileyim. Azametinle aziz olayım. Öğ-
retmen ve tezkiyenle ikrama nail olmuş üstün 
olayım. İzzet ve kabul hilatini üzerime giydir. 
Vuslat ve kavuşma yollarını bana kolaylaştır. 
Keramet ve vakar tacını başıma geçir. Dünya 
yurdunda ve sürekli kalış yurdunda benimle 
sevdiklerini kaynaştır. İsminin nurundan bana 
öyle bir satvet bahşet ki kalpler ve ruhlar 
peşimden gelsin. Nefisler ve bedenler önüm-
de boyun eğsin.

Ey, zorbaların önünde boyun eğdiği! Huzu-
runda kisraların eğildiği! Ey dünya ve ahiret 
hükümdarı! Senden sadece sana sığınılır, sen-
den sadece seninle kurtulunur. Yardım ancak 
sendendir. Sadece sana güvenilir. Hasetçilerin 
tuzağını benden uzaklaştır ve inatçıların kötü-
lüklerinin karanlıklarını.

Ey kerem sahiplerinin en kerimi! Beni izze-
tinin gölgesinde himaye et.

İlahi !

Senin rızanı elde etme hususunda zahirimi 

destekle. Senin fiillerinin yollarına muttali ol-
mam için kalbimi ve sırrımı nurlandır.

İlahi ! Efendim !

Senden umduğunu bulmadan kapından 
nasıl alıkonabilirim; oysa ben sana güvenerek 
kapına geldim. Senin kapında bağışından na-
sıl ümidimi kesebilirim ki, benden sana dua 
etmemi isteyen sensin! İşte ben senin kulu-
num, sana yöneldim, sığındım. Beni düşman-
larımdan uzak tut. Tıpkı doğu ile batıyı birbi-
rinden uzaklaştırdığın gibi. Onların gözlerini 
al, ayaklarını kaydır, kutsiyetinin nuruyla, ulu-
luğunun celaliyle onları benden alıkoy. Çünkü 
görkemli nimetleri verensin, bağışlayansın, 
ikram edensin. Kutsiyetinin ve ululuğunun 
celaliyle beni koru. Çünkü sen kendisinden 
başka ilah olmayansın. Sen birsin, ortağın 
yoktur.

Şahitlik ederiz ki Muhammed senin kulun, 
Rasulun, safin ve halilindir. Şefkat ve rahmet 
lütuflarıyla sana münacat edenlerin dostu-
dur.

Ey daima diri, ey her şeye egemen olan! İr-
fan ve ilim sırlarının üzerindeki perdeyi kaldır.

Allah’ın salât ve selamı efendimiz Muham-
med’in, ehlibeytinin ve bütün ashabının üze-
rine olsun.

Senin izzet sahibi rabbin, onların isnat et-
mekte oldukları vasıflardan yücedir, münez-
zehtir. Gönderilen bütün Rasullere selam ol-
sun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

Muhyiddin-i Arabi’den:

Emrullah ÇINAR

S I R L I  D UA L A R
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Abdurrahman PAMUK HÂLIK’I TANIMAZ, AZABINA KOŞ!

Hakka dönüş zamanı geldiyse eğer
Sırtında bir kefen, ebede gider
Ne malmış ne de mülk yanında olmaz
Yalnızca işlenen amel yok olmaz

Izdırap, cennete çevirir yeri
Kahkaha getirir sonsuz kederi
Yüzünü kemiren zehirli yılan
Düşünmez falanmış yahut da filan

Bir günah getirir, sonsuz ızdırap
Şu kabir azabı ne korkunç ya  Rab
Ne idim, ne oldum ben bir zamanlar
Ve ateş ve çığlık ve de yananlar

Bir güneş başında ve alnında ter
Yanarken bir nida, “Allah’ım yeter!”
Fayda yok azaba, şu son pişmanlık
Görünmez o nurdan yoksun karanlık

Düşünüp durursun alnım secdede
Kalkmadan gitseydim meçhul ebede
Gözyaşı gözümden eksik olmasa
Fikirsiz şu beynim O’nunla dolsa

Bir sürü temenni ve hepsi de boş
Hâlık’ı tanımaz, azabına koş.
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O T O M O T İ V

Porsche Carrera GT Almanya’nın Porsche firması tarafından geliştirilmiş spor otomobil.
Teknik özellikleri
4.55 m uzunluğundaki Carrera GT’nin genişliği 1915 mm ve yüksekliği de 1192 mm. 2700 

mm’lik dingil mesafesi, arka dingilin hemen önüne yerleştirilen motoru ve 90 litrelik yakıt depo-
su aracın dengeli olmasını sağlıyor.

5.7 litre hacmindeki V10 motor 612 beygir gücünde. Motor devri 8400 d/d’ye kadar çıkıyor. 
En yüksek tork ise 590 Nm.

Arkada 120 km/s’den sonra yukarı kalkarak arka bölümün yere daha iyi yapışmasını sağlayan 
hareketli bir kanatçık bulunuyor.

Porsche Carrera GT’nin son hızı 336 km/s’tir. Carrera GT, sıfırdan 100 km/s hıza 3.9 saniyede 
ulaşabiliyor. 0–200 km/s hızlanma süresi ise 9.9 saniye.

Porsche Carrera GT Mehmet ŞAHİN
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Yazan ve Çizen: İsmihan Meryem BOYRAZ

Hayatta Allah’a iman ettiğini söyleyen ama 
tereddütler içinde olan çok sayıda insanla kar-
şılaşırız. Bu insanlar iman ettiklerini söyleseler 
de kuşku içinde oldukları hemen fark edilir. Bu 
durum Kur’an ın bize bildirdiği bir gerçektir. 
Kuran, çoğunluğu oluşturan topluluğun kali-
teli imandan uzak oldugunu bize haber verir.  
(Kur’an 49/14.. Bedeviler, ‘İman ettik’ dediler. 
De ki: ‘Siz iman etmediniz; ancak ‘İslam (müs-
lüman veya teslim) olduk deyin. İman henüz 
kalplerinize girmiş değildir.) 

 Gerçekte imanda çok sayıda dereceler 
ve algı seviyeleri vardır. Bir çok insanın iman 
ettiğini söylediği halde bu yönde emareler 
taşımaması iman derecesinin düşük olduğu-
nu bize anlatır. Çünkü iman öyle bir şeydir ki 
insanın tüm yaşamı hatta maddi bedeni dahi 
bunu yansıtır. İmanın henüz olgunlaşmadığı ve 
tereddütler içinde olan çoğu insanlar hayatları 
boyunca hep birşeylerin eksikliğini yaşarlar. Bu 
nedenle sıkıntılı mutsuz ve tatminsiz ruh halin-

den kurtulamazlar. Üstelik 
bu sıkıntının kaynağınıda 
bir türlü bulamazlar. Yara-
tılışlarına aykırı bir yaşam 
seçtikleri için dünyevi tüm 
istekleri gerçekleşse bile 
asla gerçek mutluluğu bu-
lamaz ve bu sıkıntılı ruh ha-
linden kurtulamazlar. Allah 
insanı sadece kendisine yö-
neldiklerinde mutlu olabi-
lecekleri şekilde yaratmış-
tır.  (Kur’an-13/28..  Bunlar, 
iman edenler ve kalpleri 
Allah’ın zikriyle mutmain 
olanlardır. Haberiniz olsun; 
kalbler yalnızca Allah’ın zik-
riyle mutmain olur.) 

 Allah’ı tanımayan ve onunla olması gerek-
tiği gibi güçlü bir bağla kontak kuramayan in-
sanları sıkıntılı ve kaygı dolu kasvetli ruh hali 
her zaman izler durur. Olumsuzluklar hep bir 
yerlerde karşılarına çıkar ve mutlulukları hep 
yüzeysel olur. Kendilerini içten içe yiyip bitiren 
bu, gerçeğe kapalı sapkın yaşam şeklinin ger-
çekte Kuran’dan uzak olmaktan kaynaklandığı-
nı ise bir türlü kavrayamazlar. Tüm bu sıkıntı-
ların hayatın olmazsa olmaz gerçekleri oldugu 
zannıyla yaşarlar. Oysa bilmedikleri çok önemli 
bir gerçek vardır. Samimi ve olgun imana sahip 
seçkin müminler, imanın verdiği derin mut-
luluğu ve Kurana uymanın eşsiz özgürlüğünü 
yaşarlar. Allah bu ruh halini sadece kendisine 
teslim olan samimi müminlere bahşeder. İsmi-
han meryem Boyraz 

SAMİMİ İMANIN FARKI

D E N E M E
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SIRParaşütle atlama, yeterli bir yükseklikten atlanıl-
ması sonucu paraşüt adı verilen kumaşın güvenli bir 
hızda yere inmek amacıyla açılması olarak gerçekle-
şen eğlence sporudur.

Yapılışı

Paraşütçüler çoğunlukla uçaktan atlar ve genel-
likle düzlüklere ve açık bir göğe ihtiyaç duyarlar. pa-
raşütçüler yaklaşık 2000 metre yükseklikte uçaktan 
atlarlar. Çoğunlukla “karın aşağı” pozisyonda bir 
süre serbest düşerler. Takla ve dönüşler gibi hava 
gösterileri yapabilirler. Sonunda, 760 metre civarın-
da tam şişecek şekilde paraşütlerini açarlar. Para-
şütçüler, belirlenmiş bir alana inmeyi amaçlar. Pa-
raşütçüler serbest düşüş sırasında saatte 190 km ve 
üzeri hızlarda hareket eder. Kullandıkları paraşütler 
bu koşullarda açılmaya dayanabilecek biçimde ta-
sarlanmış ve kendiliğinden şişen kanat paraşütleri-
dir. Ana paraşüt bozulur veya açılmazsa kuşamdaki 
otomatik bir sistem devreye girer ve yedek paraşüt 
açılır. Paraşütler de serbest atlayışcıların süzülmeyi 
idare etmek ve yere güvenle inebilmek için kullan-
dıkları yönlendirme kordonları ve kulpları vardır.

Manevralar

Paraşütçüler, serbest düşüş sırasında bir araya 
gelebilir ve eşli çalışma olarak da bilinen formasyon 
atlayışını da gerçekleştirebilirler. Önceden yerde 
özenle çalıştıkları çeşitli düzenleri almak için kısa 
süreliğine çizgi -bazen yüzlercesi- bir araya gelirler. 
Açık kanat paraşütle eşli çalışma da denilen kanat 

oluşumlarında paraşütçüler kanatlarını atlar atla-
maz açar. Çift kanat ya da baklava gibi grupları oluş-
turmak için kümelenirler.

Çeşitleri

Dünyada bölgesel ve ulusal serbest atlayış ya-
rışmaları serbest atlayış, serbest dalış, gece atlayı-
şı, serbest uçuş gibi artistlik etkinliklerden, kanat 
oluşumları, hedefli atlayış ve gruplu atlayışa kadar 
birkaç paraşüt dalında gerçekleştirilir. Çoğunlukla 
kadın, erkek, takım ve gençler kategorileri vardır.

Paraşütle atlama organizasyonları

Paraşütle atlama, Uluslararası Havacılık Fede-
rasyonu’na bağlı birkaç hava sporu komisyonun-
dan biri olan Uluslararası Paraşüt Komisyonu’nca 
yönetilir. Bu komite, dünya rekorlarını onaylamakla 
sorumludur ve uluslararası şampiyonaları düzenler.

Paraşütle Atlama

Onur TAŞKIRAN

S P O R
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İLGİNÇ BİLGİLER

Bazı ikizler sadece birbirlerinin anlayabi-
leceği “cryptophasia” ismi verilen bir dili ko-
nuşurlar..

Türkçe`de en fazla, farklı anlama sahip olan 
kelime, TDK sözlüğüne göre 56 ayrı anlamıyla 
“çıkmak”!.

Şansınızın yarı yarıya olduğunu düşünüyor-
sanız maalesef yanılıyorsunuz... Madeni paranın 
“tura” tarafındaki resim, yazı tarafına göre ağırlık 
yarattığı için, altta kalma ihtimali daha yüksektir..

ABD’nin Utah eyaletinde nükleer bomba 
sahibi olmak serbest ama eyalette bu bombayı 
patlatmak yasak..

Paraşütle Atlama
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S İ L A H

Mauser C96

Uyruğu: Alman İmparatorluğu
Çeşidi: Yarı-otomatik tabanca
Üretildiği tarih: 1896-1937
Üretim adedi: 1.000.000+
Ağırlık: 1.130 g
Namlu uzunluğu: 130 mm
Mühimmat: 9x19 mm Parabellum
Atış hızı: 425m/s
Etkili menzil: 150-200 m
Mauser C96, 1896 ile 1937 yılları arasında Alman silah fabrikası Mauser tarafından üretilen 

yarı otomatik tabancadır. Lisanssız kopyaları Çin ve İspanya tarafından 20. yüzyılın ilk yarı-
sında üretilmiştir. Mauser C96’yı diğer silahlardan ayıran en önemli özellikleri tetik önündeki 
şarjörün sabit, namlusunun diğer tabancalardan daha uzun ve arkasına dipçik takılabilir ol-
masıdır. Dipçik takılabilmesi, namlusunun uzun olması ve mermi çıkış hızının yüksek olması 
Mauser C96’yı o dönemdeki tabancalardan üstün kılan özellikleridir. Mauser fabrikası, tek 
başına yaklaşık 1 milyon adet Mauser C96 üretmiştir. İspanya ve Çin’de de yüksek miktarda 
üretilmelerine rağmen üretim kayıtlarının iyi tutulmamasından dolayı toplamda ne kadar üre-
tildiği bilinmemektedir. C96 üretildikten sonra sadece ordulara ve devletlere değil sivillere ve 
bağımsız subaylara da satılmıştır. Mauser’in C96’yı sattığı ilk ordu Osmanlı ordusudur. 1897 yı-
lında Osmanlı Devleti, 1.000 adet C96 satın almış ve seri numaralarını 1 ile 1000 arasında Arap 
rakamlarıyla numaralandırmıştır. Silahların üzerine 1896/1897 yıllarına Hicri Takvim’de denk 
gelen 1314 tarihi, 6 yıldız ve Sultan II. Abdülhamit’in ismi yazılmıştır. Mauser C96’nın, İtalyan 
Deniz Kuvvetleri, İran  Ordusu, Avusturya Ordusu, Alman Ordusu, Fransız Polis Teşkilatı, gibi 
dünyanın her noktasından kullanıcıları olmuştur.

 

Kıvanç KARADAĞ
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T E K N O L O J İ

Bad Rabbit adı verilen fidye virüsü Türkiye, Rusya, 
Ukrayna ve Almanya’daki ağları hedef aldı.

2017 yılı boyunca dünyanın dört bir köşesindeki fidye kendilerine kolaylıkla yer buldular. Bu virüs akım-
larından en büyüğü  WannaCry’dı. Devletler alınan önlemleri her ne kadar genişletseler de, söz konusu 
saldırıların uzu zamandır planlandıkları ortaya çıktı. WannaCry tarih olsa da bilgisayar korsanları durmak 
bilmiyor. Birçok siber güvenlik grubu, yeni fidye virüsü Bad Rabbit’in, sahte bir Adobe Flash güncellemesi 
yoluyla yayıldığını belirtti.

Rus medya şirketleri Interfax ve Fontanka.ru, şu ana kadar siber saldırılara maruz kaldıklarını bildirenler 
arasındalar. Ancak Rusya’daki saldırıların Bad Rabbit olup olmadığı bilinmiyor. Diğer yandan Ukrayna’nın 
Odessa Hava Limanı, Kiev metrosu ve Altyapı Bakanlığı’na yapılan saldırıların arkasında Bad Rabbit’in ol-
duğu kesinleşti.

Bir rapora göre Bad Rabbit’in bu yıl ortaya çıkan diğer fidye virüsleriyle bir ilgisi bulunmuyor. Ancak 
alınan güvenlik önlemlerine bağışıklık kazandırılmış bir virüsten bahsediliyor. Ülkemizde bu virüsten etkile-
nen kurum ya da kuruluşlara dair net bir bilgi bulunmuyor.

M. Batuhan PINARBAŞI
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ZÜLEYHA’DAN YUSUF’A

“Sen ki elimdekilerden daha çok mukaddessin,
Sana ulaşmaya temiz kalmaktan başka yol yoktur.”

G/ÖZLEM

“Ve Allah istedi ki Yakup görmesin
Yârsız şehir görmeye değmez.”

SULTANIM

İyiyim ama seninle daha da iyi
Bu gece taç giyen kral misali. 

RUHUM

Kâbe gibi siyah çarşafa bürünmüşsün
Hâlbuki bana sen lazımsın.

TESLİMİM

Düşmanlar arasında kalan bir asker gibi
Gözlerin beni esir aldı;ellerim havada.

ŞEKERİM

Bir bardak çay ver başka bir şey yok 
Gülünce şekere ihtiyacım yok.

Leyla Beşiri MERAM
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Ben deyip nefsimi büyütme Rabbim 
Zulme zalimliğe yöneltme Rabbim 

Mazlum olmak evladır daim zalimden 
Dünya menfaatine tamah ettirme Rabbim 

Biz gönül eriyiz yoktur kibrimiz 
Dünyada ervahta birdik hep biriz 

Karınca kararınca döner işimiz 
Dilimizi şüküre vurur kalbimiz 

Nerde bir garip görsen bakma el gibi 
Dipsiz bir kuyu hayat yok ki bir dibi 

Fakir ve aciziz affet  sen bizi 
Mağfiret et bizleri  bağışla Rabbim 

Aç içini gör bak neler neler var 
Derindir ruh içinde nice katmanlar 

Her bir sınav sonunda güzel adım var 
Dünya işlerine meylettirme Rabbim  

Vazgecmeden dünyadan açılmaz kapı  
Yokluk hırkasını giymeye geldik 

Sanırmısın ki yokluk götürür sona 
Varlık alemine doğmaya  geldik 

Gönülden semaya nice yol vardır 
İmanın yok ise yollar hep dardır
Kimsesi olmayana mevlası yardır 

Baska sevdalara meylettirme Rabbim

RABBİM
Fatma YAŞAR
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BELKİ BU BAHAR

Birazcık barışsın dargın gönuller.
Bir çiçekte, yüreğimizde açsın.

Gözlerdeki bu kin bu hırslı bakış.
Merhamet eylesin sevgiyle baksın.

Hep umud eyledim insan oluruz.
Maaun suresini özde okuruz.

Laf ta deyl özde mümin oluruz
Yinede bir umut belki bu bahar.

Necmiye EROL
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Sordum

Alimlere gittim, sorular sordum 
En kıymetli şeye zaman dediler 
Maziyi, yarını düşünüp durdum 
Bil ki yaşadığın her an dediler 

Gafletle geçiyor verilen süre 
Kalpler zehirlenir göz göre göre 

Halimize şaşar bu yaşlı küre 
Gaflet uykusundan uyan dediler 

Anladım nefsime olmuşum köle 
Ardından yürüyüp düşmüşüm çöle 

Nasıl kurtulurum söyleyin hele 
Sana rehber olsun Kuran, dediler 

Kul hakkıyla sakın, kabrine varma 
İyi düşün, taşın, gönüller kırma 
Dilini yalanla, gıybetle karma 

İnsanı mahveder yalan dediler 

Dedim, affeder mi Mevlam bu kulu 
Bilirim defterim hep günah dolu 
Bu yükle aşamam yokuşlu yolu 

Tövbe et, affeder Rahman dediler 

Bin yılda yaşasan bir andır hayat 
Tembellik yapana verilmez berat 

Diziyle, filimle geçilmez sırat 
Zerreyi tartacak mizan dediler 

Üç günlük dünyada dosdoğru çalış 
İlim öğrenmekte, hayırda yarış 
Elbet yolun sonu, vuslata varış 
Allah’a kul ol da, kazan dediler 

Emine Yılmaz Dereci
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SEMADA MESAİ

Biliyor musunuz bulut resim çizer,
Telsiz, direksiz ay aydınlatır,
Biri gündüzün aydınlığında,

Diğeri gece karanlığında!

Ya Miraç’ta kaldırım taşları olan yıldızlar,
Her biri aya aşık, al bayrağımızı kovalar.

Ağlasın ki bulutlar, suya muht(aç) yer
Canlansın, yer yerinden oynasın canlılar!

Sanki güneş, ay ve yıldızlarla sema Mevlevihane,
Işıktır güneş ve ay; bulutlar ise yağmur, tane tane.
Hele kar; parmak izi gibi farklı ama hepsi altıgen,

Semada görevlenince mesai yapan mucize kristaller.

Şemsettin SABRİ
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M Ü Z İ K

O R H A N  G E N C E B AY

Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Ken-
cebay (d. 4 Ağustos, 1944; Samsun, Türkiye) Türk 
besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, 
müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür. Mü-
zik dünyasında ‘‘Orhan Baba’’ olarak tanınır.

Arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendi-
sinin bu terimi “yanlıştır ve eksiktir” gerekçesiyle 
reddedip Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, 
serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavram-
larla adlandırdığı, 1960’larda yayılan Türk müziği 
tarzının yaratıcı ve öncülerindendir. Gencebay, 33. 
Türkiye Hükûmeti’nde Kültür Bakanlığı’nın tavsiye-
siyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 
1998’de lâyık görüldü.

1968-1976 arası her 45liği için Altın Plak ödülleri
1976 Ses dergisi Yılın Türk Müziği Sanatçısı ödülü
1970: İstanbul Plak tarafından, yüksek tiraj başa-

rısından olayı verilen Altın Taç Ödülü.
1984: Tercüman gazetesi tarafından verilen Yılın 

Sanatçısı Ödülü.
1984: Merhaba dergisi tarafından verilen Yılın 

Sanatçısı Ödülü.

1985: Ses dergisi tarafından verilen Yılın Sanat-
çısı Ödülü.

1990: MÜYAP tarafından Dokunma adlı albü-
münün göstermiş olduğu yüksek satış başarısından 
dolayı verilen Yüksek Tiraj Ödülü.

1990: ABD-Mısır-İsrail’in önde gelen üniversite-
leriyle, Hacettepe Üniversitesi’nin ortaklaşa vermiş 
olduğu Montu Merit Doktorası (Fahri Müzik Dokto-
ru) Ödülü.

1995: Mehmetçik Vakfı tarafından verilen Altın 
Madalya Ödülü.

1998: İntermedia ekonomi dergisi tarafından 
verilen Ekonomide Yılın Yıldızları Ödülü.

1998: Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanat-
çısı unvanı.

2009: Cumhurbaşkanlığı tarafından, Türk Milli 
Eğitimine katkılarından dolayı verilen Onur Ödülü.

2011: Kral Tv Müzik Ödülleri Onur Ödülü.
2013: Müyap Fiziki Satış Ödülü
2013: Kral Tv Müzik Ödülleri En İyi Proje Ödülü.
2015: T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Bü-

yük Ödülü

İlker COŞKUN

Orhan GENCEBAY SIR Ekibiyle Beraber

ilker_csk@hotmail.com
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Hepimiz kıyametten bir şekilde korkarız, tırsarız. Sanki 

kıyameti görebilecekmişiz gibi merak eder kıyamet ala-
metlerini araştırırız.  Oysa herkesin ölümü kendisinin kı-
yametidir. Aslında bunu da biliriz ancak bazen bidiğimiz 
şeyi bilmezden gelmek daha çok hoşumuza gider.

Ölüm istisnai durumlar dışında herkes için erkendir. 
Dünya hayatına o kadar adapte olmuşuz ki ölümü ya-
kıştıramayız kimseye. Oysa İslama göre ölüm bir son de-
ğildir. Nice islam alimleri de ölümü gömlek değiştirmek 
gibi olarak yorumlamış ölümü öldürmüş, kalp gözleri 
açılmış olarak. Bunu tüm toplum olarak idrak etmemiz 
kolay değil tabiki. 

Ölümü kabullenmek maalesef pek de kolay değil. Her-
şeyden öte hiç beklemediğimiz bir anda sevdğimiz bir 
kişinin bir anda tamamen ortadan kaybolması ve dünya 
gözüyle bir daha onu göremeyeceğimizi bilme düşünce-
sine katlanmak gerçekten zor. Bir de bunun üstüne kişi-
nin İslami bilgisi ve yaşam tarzi olmadığını düşünürsek 
katlanıyor duyulan üzüntü. Sonrasında psikolojik sorun-
lar bile ortaya çıkabiliyor.

Bu konuyu biraz daha normalleştirmeliyiz aslında. 
Kıyametten rahat bahsederken küçük kıyamet olan 
ölümden de rahat bahsedebilmeliyiz.  Biri “ ben ölür-
sem şöyle yapın” dediğinde hemen “Allah korusun Allah 

esirgesin” yerine “senin için ölmek ne zaman hayırlıysa 
Allah o zaman canını alsın” demeliyiz.  Kimbilir ne olaca-
ğını, hayırlı vakiti dilemeliyiz ölüm içinde.

Yakınlarını kaybeden tanıdıklarımıza daha çok destek 
olmalıyız. Bir kez basin sağolsun demek yeterli değil bel-
ki bize daha uzun süre ihtiyaç duyabilirler. Herkesin aynı 
acıya bile vereceği tepki asla aynı değildir.

Olaya astroljik olarak baktığımızda su grubu burçların-
dan olanlar (Balık, Yengeç, Akrep) daha hassas, duygu-
sal olduklarından üzücü olayları kaldırmaları çok daha 
güç olmakta. Bir de yine  su gurubu mensubu kişilere 
şeytan daha çok geriden yaklaşır ve bu kişilerde anıları 
düşünüp düşünüp daha çok üzülürler.

Astrolojide ölüm evi 8. Evdir. Bu eve gelen burç ve 
gezegenler kişinin ölüm şekli hakkında bilgi verir. 8. Ev 
Akrep burcunun evidir ve Akrep burcu mensupları çok 
iyi cerrah, asker, polis olurlar. Kesici aletli, kanlı, ölümlü 
işlerde çalışmaktan rahatsız olmazlar. Ölümden rahatsız 
olmadıklarından ve cesur olduklarından yine  ölüm riski 
taşıyan işlerde korkusuzca çalışırlar.

Tıpkı doğum gibi ölüm de bizim için bir olgudur ve asla 
bir son değildir. Sevdiklerimizi kaybettiğimizde üzülelim 
ancak unutmayalım biz de öleceğiz ve kaybettiklerimize 
kavuşağız.          

KIYAMETİMİZ

D E N E M E

Gülşen ÖZCİMBİT
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PENDİK KİTAP FUARINDAYIZ

E T K İ N L İ K L E R İ M İ Z
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ِ َربَّ الَعالَِمَي ِحمِي َوِبِه نَسْسَتِعُي َواحلَْمُد لِلّٰ ِن الرَّ ْحٰ  ِبسِم هللِا الرَّ

ِبِه آِلِ َوَصْ ٍد َوعََل � اَلُم َخْيِ َخلِْقِه ُمَحمَّ اَلُة َوالسَّ َوَخْتًما َوالصَّ  بَْد�أً 

ِعَي يِن َاْجَ ِالآ يَْوِم ادِلّ

Başlamak ve başarmak, Kudreti’yle olan Hâ-
lık Teâlâ’nın adıyla. Gerçek şu ki, Asr-ı Saadette 
İlâhî bir emr olmak üzere, Peygamber vasıtasıyla 
İslam Dîni, bir bütün olarak bina ve tesis edilmiş-
tir. Mü’min ve Müslümanlar da, Peygamber’in 
huzûr-u saadetinde, o binanın inşaatında çalış-
mışlardır. Ashab inanmışlar ve yaşamışlardır. Bu 
sayede çok kısa bir zamanda dünyanın hâkimi-
yetini de ele geçirmişlerdir. Böyle oldukları için 
kendileri yeryüzünün en hayrlı insanları olarak 
tanınmışlardır. Allah onlardan razı, onlar da Al-
lah’tan razıdırlar. Hepsini hayrla yâd ederiz. 

Bilahare -bu zamanda olduğu gibi- müşrikler, 
kafirler, bir de küfürle iman arasında bocalayan 
münafıklar, İslam Dînini yıkmak için, dîne fitne ve 
fesad sokmuşlardır. Allah ise dînini korumuştur. 

Beşinci asırdan bu yana beşerî ğayeler, zaman 
zaman boy göstererek Allah’ın emretmiş olduğu 
İslam kardeşliğini ortadan kaldırmaya teşebbüs 
etmişlerdir. Fitneciler, Dîni halka unutturmak 
için İslam kardeşliğini ortadan kaldırmışlardır. Ve 
böylece halkı, aslî olan ğayeden uzaklaştırmışlar-
dır. 

Her asırda ulemâ, iman kardeşliği konusunu 
ele alarak milletin dimağ ve kalblerini bâtıl fikir 
ve sapık itikadlardan temizlemiş; imanın nûru 
ve din kardeşliği faziletleriyle süslendirmişlerdir. 
Mesela şu ana kadar henüz basılmamış ve belki 
yüz seneden bu yana hiç de okunmamış, İmam 
Şa’rânî gibi büyüklerin yazmış oldukları “Hukûk-u 
Ihvet-il-İslam” gibi, Arabî, Turkî ve Fârısî birçok 
eserleri yazmışlardır. Her medense İslamî eserler 
mahzenlerde çürütülmekte; nesilse okumaktan 
mahrum. Allah intibahlar versin. Müstehcen ve 
işret meclislerinde nesil de çürümekte yahud ka-
rada yüzen balıklar gibi, dinden, iman ve İslam 
kardeşliğinin manasını kavramaktan uzak kal-
maktadır. Allah onlara yâr olsun, hidayet etsin. 
Aksi takdirde nesil bir sel yüzünde gidiyor. İşte 
ğaflet...

Bunca felaketlere karşı vakitsiz öten horozlar 
gibi, yanlış mesaj veren gazeteler, mecmualar 
ve hatta birçok kitablar, İslamdan bahsederken, 
İslam Dînini muharref ve bâtıl dinlere kıyas et-
mekle, nesli, maksûdu bizzat olan hedeften sap-
tırmaktadırlar. Burayı bir oku, bin düşün, lütfen... 
Bak kendine; seni sana unutturdular. Ey aziz genç 
kardeşlerim!

Eğer bu din, vatan ve millet uğrunda kanlarıy-
la toprak, mürekkebleriyle kağıt ve bez parçaları 
boyayan şehid, ğâzi ve ulemâ, bugünkü halimize 
bakarak şu andaki durumu görseler, şöyle sesle-
neceklerdir:

İslam’ı Mukaddime

İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh

K A PA K

60



sirdergisi.com
Kasım 2017 /  Safer 1439

SIR

Bizler kendimizi ve milletimizi cahiliyetin ka-
ranlık vahşetinden kurtardık. Size emanet ettik. 
Maalesef siz de cahiliyet devrine dönmek istiyor-
sunuz. Aynı eski vahşete sevk ediyorsunuz. Biz-
den de miras kalan İslam kardeşliğinin hukukunu 
ihlal ediyorsunuz. Öyle ise siz ne için bizim şere-
fimizle övünüyorsunuz?!.

Bu sesi biz duymuş gibiyiz. Bu mesuliyeti his-
sederek, acz ve kusuru itiraf ederiz. Amma yine 
de yüreğimiz sızlıyor. Bu mesuliyetten kurtulmak 
için ana hatlardan iman kardeşliği konusunu kısa 
olarak ele alıyoruz. Umulur ki, okuyan bir genç 
kardeşimiz, bu eserin aynasından kendini görür 
ve tanır. 

Malum olduğu üzere, din aleyhtarları, müs-
teşrikler, varlığımızı bize unutturmuşlardır. Sora-
rım; dilini bilmeyen, kültüt ve dînini öğrenebilir 
mi?.. Mesela bir genci konuştursak;

“Eski Türkçe dedikleri lisanı biliyor musun?”

“Lisan ne demektir?” diyecek ve: “Bilmiyo-
rum.” cevabını verecektir. 

Aynı gençten soralım:

“İngilizce biliyor musun?”;

“Evet” diyecektir. Fransızca, Almanca ve daha 
nice. Hepsinde evet cevabını alırız. 

Gelgelelim:

“Eski Türkçe biliyor musun?”;

“Osmanlıca mı, Arabca mı soruyorsun? Bilmi-
yorum.” diyecektir. 

Düşünülsün... Bir millet, kendi varlığını, şeref 
ve haysiyetini, hanedanlığını, dindarlığını, misa-
firseverliğini düşmanından öğrenirse, dînini ve 
dilini unutur mu unutmaz mı?.. İman ve İslam 
kardeşliğinin ne olduğunu bilir mi, bilmez mi?.. 
Eğer bilmiyorsa Mason, Komunist ve müşterikle-
rin fikirlerinin tuzaklarına girer mi, girmez mi?..

İtiraf ediyorum ki, gençlerimize lâyıkıyla ya-
rarlı bir ğıdayı verip emdiremiyoruz ve istediği-
mize göre bir hizmet edemiyoruz. Bunun için son 
derece üzgünüz. Çünkü Allah Teâlâ’nın ahkâmı, 
kulun istek ve iradesiyle tatbîkî olarak icra edil-
mezse, iştiyaklar, arzular fiile geçemez; imkanlar 
imha olunur; zihinler körleşir, zehirlenir. Haliyle 
tatbîkat yanlış olur. 

Her şeye rağmen iman ve İslam kardeşliğini 
gerçek manasıyla beyan etmeyi vazife biliyorum. 

Şu halde iman kardeşliği ne demek, vazifesi 
nedir?

Şu mevcud bunalımdan kurtuluş çaresi ne?

Müslüman nasıl olmalıdır?

Allah Teâlâ’nın dînini icra etmek için ne gerek 
yahud diğer ifade ile nasıl davranmalı?

Bu ve benzeri soruları cevablandırmak istiyo-
rum. 

Mukaddime

Tabib teşhisini koyar verir ilacı. 
Asrın insanı hastadır, nedir ilacı?
Devâsını göster der, insanlık davacı;
Reçeteyi tatbik etmemek daha acı. 

İmanla Tevhid, kardeşlikte vahdet olur. 
Din, imanla; toplum, kardeşlikle kurulur. 
Bu eserde, insana mesajlar verilir. 
Umulur ki, gerçeği görenler bulunur. 

Mevlâ’nın yardımıyla erdi nihayete,
Vesile olursa ne mutlu, hidâyete. 
“Tek Çare” adıyla sundum memlekete,
Kurtuluş ve huzur, imanla kardeşlikte.
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GÖÇ GÜNÜ

Ihlamur ağacının yüksek dallarının arasında, içinde üç yavru bulunan bir kuş yuvası vardı. Yavrular cıvıl cıvıl 
sesleriyle ortalığı şenlendiriyordu. Anneleri, babaları onlara devamlı yiyecek taşıyor, bir an önce büyümeleri için 
çırpınıyordu. Bir gün anneleri,

-Artık tüyleriniz çıktı. Kanatlarınızı çırparak güçlendirmeniz gerek. Göç günü yaklaşıyor. Uzun bir yolculuk 
yapacağız. O güne hazır olmanız lazım, dedi.

Şaşıran yavru, Nazlıcık sordu:

-Buradan ayrılıp başka yerlere mi gideceğiz. Peki ama neden?

Yüzünü asmış olan diğer yavru Şirincik ise,

-Gitmeyelim anne! dedi.

Annesini sessizce dinleyen Uzun Tüy, ben hiçbir yere gitmem diye bağırmamak için kendini zor tuttu. Yavru-
larının üzüldüğünü hisseden anneleri,

-Bir ay sonra hava soğuyacak. Yiyecek sıkıntısı çekeceğiz. Sonrasında bulutlardan düşen soğuk, beyaz ve mini-
cik ak tüyler dört bir yanı kaplayacak. İnsanlar onlara kar taneleri diyor. Geceleri çıkan ayaz dışarıda kalan her şeyi 
donduracak. Kışın burada yaşamamıza imkan yok. O yüzden sıcak ülkelere göç etmek zorundayız. Gideceğimiz 
yerde bahar bizi bekliyor olacak. 

Yavruların biraz kafası karışmıştı. Oldukları yerde kanatlarını çırpmaya başladılar. Uçmak en büyük hayalle-
riydi.

Birkaç hafta çalıştılar. Güçlenen kanatları onları çok rahat taşırdı. Göremedikleri sadece hissettikleri hava 
onları ürpertiyor, uçarken düşmekten korkuyorlardı. Uzun Tüy zaten kanat çırpma derslerini pek de önemseme-
mişti. Uçma derslerine de katılmaya niyeti yoktu. 

Hava gün geçtikçe soğudu. Uzun Tüy üşüdüğünü hissediyordu. İçinden bir ses kendisine göç vaktinin geldiğini 
söylüyordu. Kanatlarını bir iki çırptı. Uçma derslerine katılan kardeşleri daha cesurdu. İlk Şirincik yuvanın kena-
rına çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Kanatlarını sürekli çırpıyordu. Ondan cesaret alan Nazlıcık da kendini boşluğa 
bırakıp kanatlarını çırptı çırptı. Uçuyorlardı. Gökyüzünde iki kardeş başardık ‘başardık’ diye sevinç çığlıkları atı-
yorlardı. Anne kuş Uzun Tüye,

-Sıra sende, dedi. 

Uzun Tüy yeteri kadar çalışmamıştı. Zayıf kanatlarıyla uçamazdı, boynunu büktü. Annesi,

-Lider kuşla konuşacağım. Birkaç gün göçü geciktirebilir. Onlarla gitmek zorundayız, yalnız başımıza göç ede-
meyiz. Biz kuşlar birlikte hareket ediyoruz. V harfi şeklinde uçup az enerji harcıyoruz. Ayrıca güçlü kuvvetli, bilgili 
kuşlar önde uçup bizlere yol gösteriyor. 

  Uzun Tüy yuvada kalamayacağını anlayınca çok çalıştı. Zamanında çalışmayıp düzinelerce kuşu beklettiği 
için kendine de kızdı. Göç onun yüzünden birkaç gün gecikmişti. Bundan sonra derslerini zamanında yapacaktı. 
Kanatlarını güçlendirip o da yuvadan uçtu. Uçmak ne güzeldi. Ailesi ve diğer kuşlar çok mutluydular. Hep birlikte 
sıcak ülkelere doğru kanat çırptılar.

Ö Y K Ü

Emine Yılmaz Dereci
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KUMRU İLE HANIMI

Bir varmış bir yokmuş. Bir karı koca bir güzel köyde yaşarlarmış. Köyün adı Çayanmış. Dağlar arasında 
çok güzel bir ev varmış. O ev kiminmiş biliyor musunuz? Bu karı kocanın... Adları da Hanım ve Kumru’ymuş 
. Bir  gün kızlarını görmeye karar vermişler. Yavrucuklarını cok özlemişler. Ekmek yapmışlar kızları için.O 
zamanlar buzdolabı yokmuş.

Evde et varmış. O eti tandıra bırakmışlar. Evin anahtarını da bahçede gizlemişler. Paraları varmış; 100 
kuruş. Onu da kapının altına gizlerler. Sonra yola çıkarlar.

Sulardan geçerler, dağlardan geçerler.
Yolda bir genç görürler.
Ona da derler ki:
-Biz kızımızın evine gidiyoruz. Onu çok özlemişiz. Evimizde bir şeyler gizlemişiz.
Kumru der ki:
-Evet hanım haklı. Biz tandıra et koyduk pişecek. Paramızı da tam kapidan çıkarken bir büyük taş var 

oraya koyduk.
Sonra Kumru der ki:
-Bak oğlum biz anahtarı da bahçeye koyduk. Sakın bize gitme. Yoksa fena olur haberin olsun. Biz bir kaç 

gün yokuz.
Eveet oğlanın adı Bayram’mış. Çok şaşımış. Karı kocanin verdiği adrese gider. Anahtarı alır. Etin hepsini 

yer. Parayı da alır gider.
Sonra Kumru ve hanımı kızlarının evine varırlar.
Kızları başka bir köyde yaşıyormuş. Bütün hayvanlari varmış. Çok zenginmiş. Atları, inekleri, koyunları, 

tavukları varmış. Akşam üzeri imiş bütün hayvanlar bahçedeymiş. Kız anne babasını görünce cok sevinmiş. 
Sarılıp hal hatır sorulduktan  sonra kız demiş ki, ben bir duş alıp geleceğim.

Onlarda bir bakarlar görürler ki, aaaa bu hayvanlar da keşke bir duş alsalar, kızımıza yardim edelim, 
derler. Hanım der ki:

-Gel bir kazan kaynatalım. Suyu ısıtıcılar sonra bütün hayvanları kazan içine sokarlar. Bahçenin bir kö-
şesine dizerler.

Kızları banyodan gelir. Aaaaaaa öyle görünce cok şaşırır.
Annesine der ki:
-Kocam böyle görürse çok üzülür ve bana çok kızar. Siz hemen hazırlanın burdan gidin. Ben bir şekilde 

hallederim.
Ane ve babasına tereyağ, kumaş ve ayakkabı verir. Ailesi le vedalaşır. Kumru ve Hanım evlerine dogru 

giderler.
Mevsim sonbaharmış, havalar cok soğukmuş. Yolda bir ağaç görmüşler. Hanım Kumruya demiş ki:
-Bu ağaç cok üşümüş, gel bu kumaşı bu ağaca saralım, üşümesin. Öyle yapmışlar ve yola devam etmişler.
Biraz ilerde ne görsünler? Bir kenarda bir kuş görmüşler, tane falan yiyormuş. Kumru demiş ki:
-Bak hayvanın ayakkabısı yok. Gel ayakkabıyı bu hayvana verelim. Öyle yapmışlar. 
Biraz ileri gitmişler. Yerler çatlakmış. Tereyağını da çatlaklara sürmeye karar vermişler
Eve geldiklerinde bir bakmışlar ki hırsız eve girmiş.
Para yok, et yok, anahtar yok, kapı açık. Tencerenin içinde et yerine taş varmış. Çok üzülmüşler.
-Ne yaptık biz. Allah’ım bize yardım et! diye dua etmişler. Allah saf ve temiz kalplerinden dolayı onları 

zengin etmiş. Kızlarına da bütün hayvanları almışlar. Mutlu bir şekilde yaşamışlar…

M A S A L

Emine Yılmaz Dereci Müluk ARYAPUR
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Harika PINARBAŞI

Omuz donduran 4 neden!

Omuzlarda başlayan ağrılar, günlük hayattaki sıradan 
hareketleri bile zaman zaman eziyete çevirebiliyor. Ha-
reket kısıtlığına yol açan bu ağrıların bir nedeni de omuz 
donması.

Omuz eklemi, vücudun hareket açıklığı en fazla olan 
eklemi. Günlük hayattaki hareketlerin birçoğunda om-
zun bu özelliğinden faydalanıyoruz. 

Donuk omuz hastalığı ise adından da anlaşılacağı gibi 
omuz hareketlerinin ciddi anlamda kısıtlandığı ve ağrının 
eşlik ettiği bir durum.

Toplumun yaklaşık yüzde 2’sinde görülen ve en sık 
40-70 yaş arasında ortaya çıkan bu hastalığa kadınlarda 
daha sık rastlanıyor. Her 10 hastadan yaklaşık 7’si kadın. 

“Sıklıkla kişiler üşüttükleri için omuzlarının ağrıdığını 
düşünerek tedavide zaman kaybedebiliyor” diyen Or-
topedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ata Can Atalar, 
donuk omuz sorunundan korunmada en etkili önlemler 
hakkında şunları söylüyor: 

“Düzenli egzersiz yapmak, fazla kilolardan kurtul-
mak, her gün düzenli olarak omuz ve kürek kemiği çevre-
sindeki kasları germe ve esnetme hareketleri yapmak.”

Dr. Atalar, donuk omuz sorununa yol açabilen 4 etke-
ni ise şöyle anlatıyor: 

Omuzun travma sonrası uzun süre sabit tutulması: 
Donuk omuzun en önemli nedenlerinden biri, kişinin 
hayatının bir döneminde kırığa yol açmasa bile düşme, 
çarpma gibi travmalar sonrasında, omuzunu uzun süre 
sabit tutmuş olması. Gerek ağrıdan dolayı gerekse uzun 
süre omuzun sabit tutulması donuk omuza yol açabili-
yor. Bu yüzden omuz hareketlerini korumak için travma 
sonrasında ortopedi hekiminizin izin verdiği en erken 
dönemde bir başkasının veya sağlam kolunuzun desteği 
ile uygun egzersizleri yaparak omuz hareket açıklığınızı 
korumaya dikkat edin.

Kronik hastalıklar: Diyabet hastalığı donuk omuz ris-
kini artırıyor. Öyle ki diyabet hastalarında donuk omuz 
sorunu 5 kat daha sık görülüyor, tedavisi de daha zor ola-
biliyor. Kalp ve damar hastalıkları, tiroit bozuklukları ve 
trigliserid (yağ) düzeylerinin yüksek olması da riski artı-
rıyor. Bu hastalarda kan şekeri ve yağ düzeyleri, hormon 
düzeyleri kontrol altına alınmalı. Boyun fıtığı olanlarda, 
kalp krizi veya inme geçirenlerde bağışıklık hastalığı 
olanlarda da görülme sıklığı artıyor. Bu hastaların donuk 
omuz hastalığı konusunda uyanık olmaları ve hareket kı-
sıtlılığını fark ettiklerinde ortopedi hekimine başvurmayı 
ihmal etmemeleri gerekiyor. Aynı zamanda kalp ve gö-
ğüs cerrahisi ve meme cerrahisi sonrasında da görülme 
riski artıyor.

Omuz kireçlenmesi: Omzun kendi içindeki hastalıklar 
da ikincil olarak donuk omuz gelişmesine neden olabi-
liyor. Omuz rotator manşet kaslarının tam veya kısmi 
yırtıkları, omuz tendonlarında kalsiyum birikmesi, omuz 
kireçlenmesi gibi hastalıklar zamanında ve uygun tedavi 
edilmediği takdirde donuk omuz gelişebiliyor.

Geçirilen ameliyatlar: Kas yırtılması veya kırık gibi bir 
nedenden dolayı geçirilen omuz ameliyatları sonrasında 
da donuk omuz görülebilir. Aslında donuk omuz gelişme-

sindeki temel etken burada da omuzun uzun süre sabit 
tutulmasıdır. Bu gibi ameliyatlardan sonra mümkün olan 
en kısa sürede ortopedi hekiminizin yönlendirmesiyle 
fizyoterapist eşliğinde destekli hareketlere başlanmalı 
ve uzun süre hareketsiz kalınmamalıdır. 

DONUK OMUZ BU BELİRTİLERLE KENDİNİ GÖSTERİ-
YOR!

Dinlenme halindeyken de geçmeyen ağrı.
Gece uykuya dalmayı zorlaştıran şiddetli ağrı.
Gün boyu şiddetli omuz ağrısı.
Omuz hareketlerinin kısıtlanmaya başlaması.
Basit günlük hareketlerin kısıtlanması. (giyinme, elini 

sırtına götürme, saç yıkama, raftan eşya alma vb.)

DONUK OMUZ NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?
Donuk omuz tedavisinde öncelik ilaçlara veri-

liyor ve fizik tedavi yapılıyor. İlk olarak omuzda-
ki ağrı ve yangıyı kontrol etmek için ağızdan ilaç 
tedavisi düzenlendiğini belirten Dr. Atalar, “Bazı 
durumlarda eklem içine enjeksiyonlar yapılabilir. 
İlaç tedavisi ile beraber ağrı ve hareket kısıtlılığına 
yönelik fizik tedavi uygulamaları yapılır. Bu tedavi-
lere yanıt alınamadığı durumlarda kapalı ameliyat 
ile (artroskopi) eklem kapsülünün gevşetilmesi ile 
başarılı sonuçlar alınmaktadır. Cerrahi müdahale 
sonrasında da fizik tedavi önemli rol oynamakta-
dır” diyor.
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MALZEMELER

Tavuk budu 4 adet
Kuru soğan 3 adet
Salça 3 yemek kaşığı
Sivribiber 5 adet
Çeri domates 2 adet
Mantar 5 tane
Limon 2 adet
Patates 3 adet
Sıvı yağ 4 yemek kaşığı
Safran
Tuz
Zerdeçal
Karabiber
Paprika
Zencefil
Tarçın

HAZIRLANIŞI

İlk önce tavukları safran ve baharatlarla tadlandırıyoruz. 2 adet soğanı ince ince doğ-
rayıp limonların suyuyla birlikte tavukların üstüne dökerek bir poşet içinde 6 saat 
bekletiyoruz.
Sonra tavukları 1 su bardağı su ile pişiriyoruz. Yarım saat sonra soğanlarını çıkarıyo-
ruz. Suyuyla beraber fırın tepsisine aktarıyoruz. Geri kalan 1 soğanı halka şeklinde di-
lerek tavukların üzerine diziyoruz. Bu aşamada biberleri, patatesleri ve yağı da işave 
edip fırına veriyoruz. 1,5 saat sonra salçayı tavuk suyuyla karıştırıp safranla tavukla-
rın üzerine döküyoruz. Domatesleri de bu aşamada ilave ediyoruz.
AFİYET OLSUN

Leyla BEŞİRİ

PADİŞAH TAVUĞU
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Yazar: Ahmet Eren
Yayınevi: Düşün Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 160
Basım Yılı: 2017
Merhaba hacıcânım! Ben bendeniz, Sururi Çarıkçıoğ-
lu kulunuz. Nam-ı diğer, Çarıkçı Sururi. Biz, hacıcânım, 
hani derler ya, yedi göbek kunduracıyız. Benim babam 
kunduracıydı. Dedem, dedemin babası, sonra onun da ba-
bası... Ta Osmanlı sarayına kadar uzanır ailemizin kökleri. 
Neden derseniz; bendenizin büyük büyük dedesi, Sultan 
Hamid Hânımızın iltifât-ı şahânelerine mazhâr olmuş bir 
sanatkârdır.
Çarıkçıları Koruma Cemiyeti: Sayfa 5
Binbir emekle tabaklanan yumuşacık kuzu derisinden ya-
pılmış; yağ gibi atlas, ana göğsü gibi kadife kumaş parça-
larıyla donatılmış; üzeri sırmayla işlenmiş; başmak değil, 
fotin değil, mest değil, nalın değil, sandal değil; göz gönül 
alan, ‘benim’ diye bağıran bu kunduraları üreten mâhir el-
ler, bendenizin büyük büyük dedesi Hacı Hüdayi Efendi’ye 
ait.
Çarıkçıları Koruma Cemiyeti: Sayfa 7
Gel zaman git zaman, büyük dedem Hacı Hüdayi Efen-
di’nin kunduralarının nâmı, ta saraya kadar uzanmış. 
Cennet mekân Abdülhamid Han Hazretleri, şöhretiyle, 
Şehr-i İstanbul’u çalkım çalkım çalkalayan bu kunduraları 
görmeyi arzulamış.
Çarıkçıları Koruma Cemiyeti: Sayfa 9
Hâsılı hacıcânım, öyle meşhur bir markaydık biz. Gedik-
paşa’da tüm toptancılar tanırdı bizi. Bi-zim kunduraları-
mızı pazarlayabilmek için sıraya girerlerdi. Öyle herkese 
vermezdim ama kunduralarımı. Bir kere büyükçe bir ma-
ğazası olacak; şık, çiçek gibi. Eee, kaliteli kundura kaliteli 
mağazada sergilenmeli, değil mi efendim?
Çarıkçıları Koruma Cemiyeti: Sayfa 12
İşte efendim, işler böylesine güllük gülistanlık seyreder-
ken, son seçimlerin akıbeti, her şeyi altüst etti. Seçimlerde, 
sandıktan, yeni kurulan, sözüm ona Medeniyet Partisi, tek 
başına hükümet kurabilecek bir çoğunlukla çıktı.
Çarıkçıları Koruma Cemiyeti: Sayfa 13
Uygarlık âşığı Medeni Dolap Beyefendi, başvekil olarak za-
fer turlarını tamamlamasından sonra derhal işe koyuldu. 
Önce bir liste çıkarıldı. Listede, bizi sözüm ona daha uygar 
bir toplum olmaya doğru götürecek adımlar sıralanmıştı. 
Öyle ilginç kalemler vardı ki bu listede...
Çarıkçıları Koruma Cemiyeti: Sayfa 15
Kayıkların, sadece plastik ve demirden yapılması yetmez-
di. Siyah olmalılardı. Hele hele, boğazda gezen gemilerle 
kayıklar, mutlaka siyah olmalılardı. “Dünyanın incisi bo-
ğaz sularında, öyle beyaz beyaz kayıkların, gemilerin ne işi 
var” diyordu Medeni Bey. “Asalet, siyahta...”

Çarıkçıları Koruma Cemiyeti: Sayfa 21
Bir sabah, efendim, kahvaltı masasında -söylemesi ayıp, 
hanım da kıymalı börek yapmıştı- karnımı güzelce doyur-
duktan sonra, gazeteyi elime aldım. Âdetimdir, gazeteyi, 
kahvaltıdan sonra okurum. Neden derseniz, kahvaltıdan 
önce okuduğumda, muhakkak iştahımı kesecek bir habere 
rastlıyorum. Ya bir cinayet, ya bir kaza; daha da kötüsü, 
ekonomik gidişatta dişe değer bir pürüz... Büsbütün key-
fim kaçıyor; iştah falan hak getire...
Çarıkçıları Koruma Cemiyeti: Sayfa 24
Haber, başvekil Medeni Bey’in, ayakkabı söktöründeki re-
formun gerekliliğine dair kısa bir açıklamasını da veriyor-
du. “Artık” diyordu başvekil; “öyle eski usullerle ayakkabı 
yapılmayacak. Dana derisinden, koyun derisinden, çeşitli 
hayvanatın köselesinden yapılan o gudubet şeylere, ayak-
kabı demeye bin şahit ister. O, olsa olsa çarıktır çarık!
Çarıkçıları Koruma Cemiyeti: Sayfa 25
Dükkâna vardığımda, ilk iş benim çırağı tembihledim. 
“Git de bütün arkadaşlara haber ver; hepsini burada bek-
liyorum. Önemli bir şey söyleyeceğim. Hemen gelsinler” 
dedim.
Çarıkçıları Koruma Cemiyeti: Sayfa 31
“Kısacası arkadaşlar,” dedim; “eğer bu işe ses çıkarmazsak, 
birlik olup gerekirse hükümetin karşısına dikilmezsek vay 
bizim halimize. O zaman, çoluk çocuğun rızkını, gelece-
ğini unutalım. Mesleklerimiz gidiyor elimizden. Sadece 
mesleklerimiz olsa iyi; zamanında helal paramızla satın al-
dığımız dükkânlarımız da gidiyor. Gedikpaşa’yaysa, tüm-
den veda ediyoruz. Boşaltacaklarmış burayı.”
Çarıkçıları Koruma Cemiyeti: Sayfa 32
Dinleyicilerden biri, “İyi söylüyorsun Sururi Usta da, nasıl 
yapacağız bunu,” diye sordu.
Çarıkçıları Koruma Cemiyeti: Sayfa 49
Sururi Bey, “Derneğimizin adı ne olsun”, diye bir soru attı 
ortaya. Sonra da, sorusuna ilk cevabı kendisi verdi: “Çarık-
çıları Koruma Cemiyeti olsun mu?
Çarıkçıları Koruma Cemiyeti: Sayfa 50
Geniş kapsamlı bir toplum eleştirisinin mizahla harman-
landığı bu eser, Türk edebiyatına yeni bir soluk getirecek. 
Okurken, gülmekle düşünmek arasında, sonu olmayan bir 
yolculuğa çıkacaksınız.

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Çarıkçıları Koruma Cemiyeti
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Özür dileriz, Çok beklettik...
Nüktedan 1. Sayısı Ağustos – Eylül
Nüktedan olmak; kırmadan, dökmeden, gülerek, güldürerek anlatmaktır. Sözün başı nasılsa, 
sonu da öyle olmalı, tıpkı niyet gibi. O zaman ilk sayımızda ilk sözümüzü ve çizgimizi belir-
leyelim. Biz gönüller yapmaya geldik, gönüllere köprü olmaya, geçmişle geleceği buluşturmaya 
geldik. Çıktığımız bu yolda meselemiz bir matbu basından daha fazlasıdır. Bizlere ışık olan geç-
mişimizdeki kalem erbaplarının açtığı yolda, o ışığı daha ileriye taşımaktır. Toplumda kaybolmuş 
bir değerdir Nüktedan kişi olmak. Bunu topluma kazandırmaya, üretilen fikirleri hayata dâhil 
etmeye, edebiyatımızın gönül insanlarını, gönül insanlarıyla buluşturmaya geldik. Yeni sayıları-
mızda da toplumun gelişimine katkı sağlamak ve fikri yönde bir duruş sergilemek için nüktedan 
kişiliğimizle sizleri dergimizde ağırlamaya devam edeceğiz.
Nüktedana Hoş geldiniz…
İlk Sayımızda Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Sn. Mahmut Bıyıklı ile Edebiyat, 
Kültür Sanat üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik,
Ayşe Yolcu – 15 Temmuz Mahşeri
Bahadır Yenişehirlioğlu – Denge
Bekir Tuncer Salihoğlu – Yara
Belkıs Tunçay – Aşk’ın sıratı
Büşra Ayar – Karküre
Büşra Erdem – Sosyolojiye neden ihtiyacımız var
Duygu Karakaş – Elleri lavanta kokan kadın
Ebru Aytekin – Kalbi mesele
Elif Sönmezışık – Kötü mesajlı iyi filmlere dair
Emine Üstün – Koşulsuz kabul diye bir şey var
Fatma Gülşen Koçak – Yazıya adanan bir ömür Afet 
Ilgaz
Halime Erva Kılıç – Cambaz
Hilal Kaya – Yaprak döken ağaç
İbrahim Akgün – Ömer Halisdemir hatırına
İbrahim Özgün - Denge
Kevser Koçoğlu – Bu gemi gider kaptan
Merve Peksöz – kaçış
Salih Doğan – Kelimeleri serbest bırakın
Senem Bedir – Özdemir Asaf
Uğur Canbolat - Kıssahan
Yunus Çoşkun – Sahi bu İngilizler neden gitmişti
Yusuf Samet Çakır – Yol ve yolcu

Ahmet Bilgehan ARIKAN Ahmet Bilgehan ARIKAN

“Edebiyat, kültür, sanat ve fikriyat”ta
Nüktedan
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SIR KARİKATÜR

68



sirdergisi.com
Kasım 2017 /  Safer 1439

SIR

KÜLTÜR - SANAT

Ahmet ÇAKIL

Bartu Özsoy 14 yaşında 
senfoni yazıyor

Hocalarına göre Mozart kulağına sahip 14 yaşındaki Bar-
tu Özsoy, yazmaya başladığı senfoniyi tamamlayarak bir ilke 
imza atmak istiyor.

HAYALİ GERÇEK OLDU
Bilkent İlköğretim Okulunu bitirdikten sonra Ankara Dev-

let Konservatuvarına devam ettiğini belirten Bartu Özsoy, 
Türkiye çapında düzenlenen solist seçmelerini kazanarak 
orkestrayla ilk konserini 10 yaşındayken İzmir Devlet Senfo-
ni Orkestrası ile verdiğini anlattı.

İzmir’deki konserin videosunu Paris Opera Orkestrası sa-
natçısı ve Creteil Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Thierry 

Huchin’in izlediğini ve hayatının böylece değiştiğini dile getiren Özsoy, “Huchin beni çok beğenmiş. ‘Pa-
ris’te bana eğitim vermek istediğini’ söyledi. Ailemle kabul ettik. Şimdi Paris’teyiz. Çeşitli hocalarla çeşitli 
konularda keman ve piyano dersleri alıyorum.” dedi.

“ŞİMDİDEN SENFONİ YAZMAYA BAŞLADIM”
Özsoy, Paris ve diğer Avrupa şehirlerinde konser ve resitaller verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: 

“Başarılı bir keman virtüözü olmak için çok çalışıyorum. İlerde iyi bir orkestra şefi, besteci ve çok ünlü bir 
keman virtüözü olmak istiyorum. Şimdiden senfoni yazmaya başladım. Senfonimi romantik ve modern 
dönemin başlarındaki besteler gibi yazıyorum. Müziği eskisi gibi sevilen bir duruma getirmeye çalışacağım. 
Ayrıca keman konçertosu da yazmaya başladım. Hocalarım senfoni yazdığımı duyunca çok şaşırdı. Bu yaşta 
senfoni yazan başka bir müzisyenin olmadığını söylüyorlar.”

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) Hekimin hastayı sağaltmakta psikolojik araçla-
rı kullanma şekli, tedavi yöntemi. (Ortadaki resim) 2) 
Uygun bir çözücüde çözdürülmüş etken maddeyle itici 
gazdan oluşan ve aletle çevreye püskürtüldüğü zaman 
küçük tanecikler, püskürtü. - Evlere, çeşmeden su taşı-
mayı iş edinmiş olan kimse. 3) Dört kişi arasında oyna-
nan bir iskambil oyunu. – Konuk. 4) Yerel Ağ Bağlantısı 
anlamına gelen İngilizce Local Area Network sözcü-
ğünün kısaltılmışı. – Ağır olmayan. – Bir nota. 5) Ke-
miklerin toparlak ucu. - Hazırlanan çayın renk ve koku 
bakımından istenilen durumu. 6) Batarya. – Fakat, la-
kin. 7) Bir sayı. 8) Bir binek hayvanı. 9) Cakalı, fiyakalı, 
gösterişli. – Erkek kişi. 10) Bayi. – Devam etme, sürdür-
me. 11) İlkel bir deniz taşıtı. – Açıkça, herkesin gözü 
önünde. 12) Her dört yılda bir başka ülkede yapılan, 
amatörlerin ve ülkelerinde profesyonel olarak futbol, 
basketbol, voleybol vb. takım sporlarıyla uğraşanların 
katıldığı uluslararası spor yarışma ve oyunları. – Alfa-
bede son harfin okunuşu.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) 20. Yüzyılın en tanınmış sanatçılarından biri ola-
rak kabul edilen İspanyol ressam ve heykeltıraş. 2) Yük-
sek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla 
ilgili olan. – Etkin, aktif. 3) İltihap, cerahat. – Belirli bir 
limiti veya sınırı olan. 4) Damızlık erkek koyun. – Ek-
lendiği sözcüğe sahiplik anlamı kazandıran takı. 5) Os-
miyum’un simgesi. – Olumlama. 6) Toplumsal Olaylara 
Müdahale Aracı’nın kısaltılmışı. 7) Arap alfabesinin ilk 
harfi. – Kamer, dünyanın uydusu. 8) Bir nota. – İçten, 
gönülden seven. 9) İslâm dünyasında vezir karşılığı 
veya vezirin sıfatı olarak kullanılan bir terim. – Sayı, 
tane. 10) Açılımı Profesyonel Adayı Futbolcuları olan 
ülkemizde yapılan gençlere ait alt lig. – Muğla’nın bir 
ilçesi. 11) İki önermesi bulunan ve her iki önermenin 
vargısı olan tasım, kıyas-ı mukassem, dilemma. - Ev-
mek, acele, sürat. 12) Koyunları ile ünlü bir ilimiz. - 
Omurgalılarda kemik ya da kıkırdak ile desteklenen, 
dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan 
yapı.
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